Dôvodová správa
Horská záchranná služba Horný Smokovec 52
Prehodnotenie ceny za nájom časti pozemku registra C-KN, parc. č. 240/1 o výmere 55
m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Starý Smokovec, časť Starý Smokovec pre
Horskú záchrannú službu Horný Smokovec

Zrušenie uznesenia č. 33/2014 zo dňa 20.2.2014

Mestu Vysoké Tatry bola opätovne, tretí krát doručená žiadosť Horskej záchrannej
služby o prehodnotenie ceny za nájom časti pozemku registra C-KN, parc. č. 240/1 o výmere
55 m2, druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Starý Smokovec, časť Starý Smokovec 20,00
€/m2/rok, ktorú Mestské zastupiteľstvo vo Vysokých Tatrách schválilo 12.12.2013 uznesením
č. 183/2013 a po predložení žiadosti o prehodnotenie ceny znovu 20.02.2014 uznesením č.
33/2014, s nezmenenou cenou za nájom 20,00 €/m2/rok.
Horská záchranná služba je v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 písm. d) zákona č.
129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme základnou záchrannou zložkou, obdobne
ako Záchranná zdravotná služba alebo Hasičský a záchranný zbor, ktoré pôsobia na území
Mesta Vysoké Tatry. Horská záchranná služba je v zmysle Rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva SR č. SO6191-OP-2013 zdravotníckym zariadením v odbore špecializovaná
ambulancia HZS v odbore urgentná medicína.
HZS žiada o o umožnenie neobmedzeného vjazdu do garáži, ktorý je jedinou
prístupovou komunikáciou k podzemným garážam, v ktorých HZS garážuje záchranné
vozidlá a je tam umiestnená záchranárska technika.
HZS niekoľko krát žiadala o odkúpenie časti pozemku, ale vzhľadom k tomu, že
predmetný pozemok je v súdnom spore medzi Mestom Vysoké Tatry a Bývalým urbárskym
spolumajiteľstvom Milbach nie je možné odpredať pozemok z dôvodu obmedzujúcej
poznámky.
Nájom za užívanie parkoviska HZS navrhuje za symbolickú cenu.
V prípade, že nedôjde k ústretovému kroku, chce sa HZS obrátiť so sťažnosťou
a žiadosťou o zrušenie uznesenia na príslušnú prokuratúru a zároveň požiadať príslušný súd
o zriadenie vecného bremena prejazdu v prospech HZS v zmysle ustanovenia § 151 ods. 3
Občianskeho zákonníka.
Mestský úrad doporučuje poslancom mestského zastupiteľstva prehodnotiť cenu
nájmu za nájom parkoviska a navrhuje cenu 1,00€/m2/rok. Zároveň doporučuje zrušiť
uznesenie MsZ č. 33/2014 zo dňa 20.2.2014.
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