MESTO VYSOKÉ TATRY, MESTSKÝ VÝBOR TATRANSKÁ LOMNICA
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Mestského výboru mesta Vysoké Tatry konaného dňa
20.10.2009 v Tatranskej Lomnici.
Prítomní poslanci : Ing. Plučinský, p. Grivalský, p. Bogačík.
Neprítomný poslanec : Ing. Janiga
Hostia podľa prezenčnej listiny
1, Ing. Petra Marx prišla na MsV predložiť svoju žiadosť o kúpu priestorov z majetku mesta.
MsV sa bude touto žiadosťou zaoberať na svojom budúcom stretnutí.
2, MsV prerokoval predložený Plán zimnej údržby a žiada spracovateľa, aby do materiálu
boli doplnené nasledovné časti, ktoré sa týkajú Mesta v Tatr. Kotline :
–
–
–
–
–
–
–
–

popred škôlku
popri reštaurácii Hučava
popred zbrojnicu až ku chate Jednoty smerom na Maria vilu
popred budovu Kriváň
od Čárdy ku p. Krišandovi
od protipožiarneho bazénu po p. Kotschovú
chodník do starej Kotliny – za mostom po dielňu
vyčistiť autobusové zástavky
bližšie informácie p. poslanec Ján Bogačík
v Tatranskej Lomnici doplniť :

–
–
–
–

ku Škole v prírode 1. Máj
ku ZŠ
trojuholník nad ZŠ
cesta ku Hellovým a Čulmanovým
žiadame vysvetliť prečo sú nasledovné časti v pláne ZÚ v časti MK v správe VPS :

–
–
–
–

cesta ku práčovni
parkovisko pri Odborári
stará cesta ku Grand hotelu Praha nad Troma Dubami
cesta od Relax jazierka ku Grand hotelu Praha

3,

Prítomní poslanci si prečítali odpoveď na prerokovanie pripomienok k ÚP.

4,

MsV prerokoval žiadosť rodiny Almanových a prehodnotil stanovisko komisie pre
prideľovanie pozemkov a na návrh Ing. Plučinského navrhuje odpredať pozemok
č. 191/7 v k.ú. Tatranská Lomnica rodine Ing. Almana s manželkou za cenu 55,0 EUR/m².
Zdôvodnenie : rodina Almanová sa o uvedený pozemok dlhodobo starala cca od roku
1950. Táto rodina je dlhodobo žijúcou rodinou v Tatranskej Lomnici, kde vyrástli dve
generácie občanov Vysokých Tatier.
Rodina si chcela dlhodobo odkúpiť predmetný pozemok v okolí svojho rodinného domu.

5, MsV využil mandát, ktorý mu poskytlo spoločné stretnutie poslancov 19.10.2009 v Starom
Smokovci a navrhlo kandidátov na odpredaj pozemkov na výstavbu RD v Tatranskej
Lomnici, s prihliadnutím na dlhodobý záujem občanov Mesta Vysoké Tatry o kúpu
pozemkov na výstavbu RD.
MsV dospel k nasledovnému poradiu :
Pozemok 191/8 v k.ú. Tatranská Lomnica o výmere 1040 m² prideliť v poradí :
Ing. Peter Ištván s rodinou,
1. náhradník Juraj Jancík s manželkou
Pozemok 191/5 rozdelený na polovice v časti bližšie ku DINDÁM v k.ú. Tatranská
Lomnica o výmere cca 750 m² prideliť v poradí :
Pani Eva Sulírová
1. náhradník Milan Štefaňák
Pozemok 191/5 rozdelený na polovice v časti bližšie ku pozemku 191/8 v k.ú. Tatranská
Lomnica o výmere cca 750 m² prideliť v poradí :
RNDr. Vojtech Rušín, CSc. s rodinou
1. náhradník Ing. Bibiana Dzurilová
2. náhradník Matej Mišanko

Zapísal: Ing. Igor Plučinský

