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M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t vo vo Vysokých Tatrách

Zápisnica
Z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, uskutočneného 26. 3. 2014

Zahájenie: 14.00
Ukončenie:17.00 hod.

2

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnený: Ing. Kredatus

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenia nariadenia, ktorým sa vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných
plagátov pred voľbami poslancov do Európskeho parlamentu
4. Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania –
rekonštrukcia vily Flóra a Ilona v Starom Smokovci - zmena
5. Schválenie zmluvy o nájme plynárenského zariadenia pre bytovú výstavbu Breza,
Borovica v Tatranskej Lomnici
6. Nájom pozemku – Tenisový klub Tatranská Lomnica
7. Schválenie zmluvy o spolupráci a spolufinancovania akcie „Uzavretie a rekultivácia
bývalej skládky TKO Veľký Slavkov“
8. Ponuka na odkúpenie akcií PVS a.s.
9. Schválenie rekonštrukcie nebytových priestorov Centrum obchodu a služieb Tatranská
Lomnica
10. Prehodnotenie ceny za nájom pozemku pre Horskú záchrannú službu Vysoké Tatry
11. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta pre rok 2014
12. Zriadenie rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne a osvetové stredisko
13. Záver

1. Otvorenie
Ing. Mokoš privítal všetkých na 32. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Konštatoval že na
dnešnom zasadnutí je z 10 poslancov prítomných 7 poslancov.
Ospravedlnený: Ing. Kredatus, Hlinka, Strachan
Mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Navrhol dnešný program zasadnutia doplniť o materiál: Zriadenie rozpočtovej organizácie
Mestské kultúrne a osvetové stredisko, tento materiál ako je uvedené v dôvodovej správe
súvisí s projektom Rekonštrukcia objektov vily Ilona a Flóra v Starom Smokovci – tento
materiál by bol v programe zaradený ako bod 12, materiál ste dostali pri prezentácii.
• hlasovanie o doplnení programu o bod 12- z prítomných 7 bolo za 7

Vážené pani poslankyne, páni poslanci má niekto ešte na doplnenie programu?
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Predkladám na schválenie program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva so
schválenými doplneným materiálom.
- hlasovanie o programe zasadnutia MZ: z prítomných 7 bolo za 7 program bol schválený
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie navrhujem schváliť poslancov:
Dr. Gálfy, Igor Sedlár, MUDr. Dalibor Piovarči
Hlasovanie: z prítomných 7 bolo za
Prosím členov návrhovej komisie, aby si určili predsedu, ktorý po prerokovaní každého
materiálu prednesie k nemu návrh uznesenia.
Za overovateľov zápisnice určujem poslancov: MUDr. Ivana Hlinku a Annu Chovancovú
3. Schválenia nariadenia, ktorým sa vyhradzujú miesta na umiestňovanie
volebných plagátov pred voľbami poslancov do Európskeho parlamentu
A. Jurečková – poprosila poslancov v návrhu o opravu čísla nariadenia, nakoľko je to
prvé tohtoročné nariadenie schválené MZ bude mať číslo 1/2014
Nariadenie prerokované bez pripomienok.
Hlasovanie o schválení Nariadenia č. 1/2014 zo 7 bolo za 7 poslancov. Nariadenie
bolo schválené.
4. Schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania –
rekonštrukcia vily Flóra a Ilona v Starom Smokovci – zmena
a/ vila Flóra
Chovancová - dôvodová správa – celkové výdavky 2.490 tis. Eur – bude to v takej výške,
lebo tých 5 % môže narásť.
Gál – sú to len limity, projekty môžu byť v rozmedzí čiže je to 927 tis. – sme možní žiadateľa
– tie limity dáva „výzva“
Uznesenie č. 48/2014 – hlasovanie: z prítomných 7 bolo bod 1. – 7 poslancov, bod 2 zo
7nprítomných 7 za, bod 3 – zo 7 poslancov bolo za 7 poslancov
b/ vila Ilona
bez pripomienok.
Uznesenie č. 49/20 – bod 1 – za 7 poslancov, bod 2 – 7 poslancov, bod 3 – 7 poslancov
5. Schválenie zmluvy o nájme plynárenského zariadenia pre bytovú výstavbu
Breza, Borovica v Tatranskej Lomnici
Bez pripomienok.
Uznesenie č. 50/2014 – z prítomných 7 poslancov bolo za 7 poslancov.
6. Nájom pozemku – Tenisový klub Tatranská Lomnica
Sedlár – čl. 4 – bod 2.....odpočet – dodatkom k zmluve – bude sa robiť potom, alebo má
byť súčasťou zmluvy.
Novoroľníková – až po skončení doby sa dodatkom upraví.
Gálfyová – budeme teraz riešiť výšku nájmu a bude sa to odsúhlasovať v MZ?
Novoroľníková – teraz by sa to schvaľovalo v MZ, záleží na tom aké budú platiť
pravidlá.
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Mrázik – 50 % sa započítava voči nájmu 10 ročnému – ak chce obciu – bude platiť
nájom, ale v tom dodatku bude cena špecifikovaná.
Uznesenie č. 51/2014- hlasovanie – písm. A/ z prítomných 7 poslancov za 5 – nakoľko ide
o osobitný zreteľ je potrebná 3/5 väčšina – neschválené!!!!
- v súvislosti na neschválenie sa nehlasovalo o písm. B/
7. Schválenie zmluvy o spolupráci a spolufinancovania akcie „Uzavretie
a rekultivácia bývalej skládky TKO Veľký Slavkov“
Chovancová – pýtala som p. Gála o poskytnutie zmluvy – ona je jediná, aby tie veci
zabezpečovala doposiaľ som to nedostala. A ten rozpočet mi nesedí,. Keď parkovisko pri ZS
T. Lomnica je na 10 tis. a nemáme na iné veci.
Gál – nemôžem vám dať zmluvu do ruky, v roku 2011 – bola zverejnená, je vo vestníku
a bola verejnou súťažou.
Uznesenie č. 51/2014- hlasovanie A/ – z prítomných 7 bolo za 3 – neschválené
8. Ponuka na odkúpenie akcií PVS a.s.
Bez pripomienok.
Uznesenie č. 51/2014 – hlasovanie – z prítomných 7 bolo za 7 – schválené
9. Schválenie rekonštrukcie nebytových priestorov Centrum obchodu a služieb
Tatranská Lomnica
Bohušová - dozvelela som sa že po predbežných dohovoroch nebolo zakomponované, že
výška nákladov – koľko sa bude hradiť, do zmluvy navrhujeme 70 % v nájme zohľadnených.
Táto prevádzka je od z ačiatku v tomto objekte, prevádzkovatelia sa starajú o prevádzku,
mnohé rekonštrukcie bez nároku na úhradu si realizujú, preto navrhujeme 70 %.
Čechová – toto je súhlas na vykonanie rekonštrukcie, a potom požiadajú o zaplatenie
v zmysle zásad.
Novoroľníková – v zmysle poslednej novely zásad, že MZ musí schváliť investíciul rozsah,
výšku a keď schváli, dostane súhlas, potom po realozácii sa rozhoduje o výške.
Bohušová – budú to akceptovať – zmluvu podpíšu budú si myslieť že 100 % sa im preplatí,
aby orientačne vedeli – informovať ich o tom.
Uznesenie č. 52/2014 – hlasovanie – z prítomných 7 bolo za 7
10. Prehodnotenie ceny za nájom pozemku pre Horskú záchrannú službu Vysoké
Tatry
Piovarči - my sme na podnet MsÚ sme prehodnotili výšku nájmu, ktorú sme určili na
ostatnom MZ, zvážili sme faktory a náš návrh je taký – 50 % časť pozemku tvorí výjazd
pre záchranné motorové vozidla – 25 m2 na túto časť navrhujeme symbolicky cenu 1,-Eur
a 30 m2 za 10 Eur/m2 tj. 300,00 ročne tj. celkovo za 301,00 Eur ročne
To čo predkladáme je seriózne voči ostatným.
Chovancová – aj iné zložky majú za euro, dostávajú prísevky od štátu – nestotožňujem sa
s týmto návrhom.
Gálfy - to je vec – ktorú treba riešiť – ceny rovnaké pre všetkých – nám ide o to, aby bol
rovnaký meter pre všetkých. V zásadách máme záchranné zložky a nerozlišujeme ich,
ktoré zarábajú a ktoré nezárabajú.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu: z prítomných 7 bolo 6 za – návrh prijatý.
Uznesenie č. 53/2014 – hlasovanie písm. A/ - z prítomných 7 bolo za, B/ 7 za
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11. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta pre rok 2014
Ing. Novák - v pondelok bola prerokovaná táto zmena, neboli všetci poslanci a preto ich
informoval.
Uznesenie č. 54/2014 – hlasovanie – zo 7 bolo za 7
12. Zriadenie rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne a osvetové stredisko
Chovancová - aké vzdelanie má pán Bendík a bude tú funkciu vykonávať dostatočne
kvalifikovane.
Ing.Knotek – riešime to z toho dôvodu, aby sme zabojovali o granty. Neriešili sme
vzdelanie, jako náhle ho získame, vyhlásime konkurz a budú aj podmienky. Teraz
nevyplývajú pre nás podmienky, na základe toho budeme potom postupovať.
Ing. Mokoš - kým sa to nevyhodnotí, bude pol rok a koncom roka dostaneme informáciu
či sme dostali, alebo nie a môžete to zrušiť alebo ponechať – ako rezerva. Budeme mať
časť všetko vyčistiť. Teraz to bolo doložené ako jedna z podmienok.
Sedlár – ak by k tomu došlo – mzdové prostriedky by išli z rozpočtu mesta.
Uznesenie č. 55/2014 – hlasovanie o bode 1 – za 7 poslancov
Bod 2 – za 7 poslancov
13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov primátor mestské zastupiteľstvo ukončil.
Zapísala: A. Jurečková

Ing. Eugen Knotek v.r.
prednosta

Overovatelia: Anna Chovancová v.r.
MUDr. Ivan Hlinka v.r.

Ing. Ján Mokoš v.r.
primátor

