UZNESENIE č. 11/2008
ZO ZASADANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD,
KONANÉHO DŇA 30. MÁJA 2008
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA POPRAD
A. B e r i e n a v e d o m i e
472 a) Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní Mestského zastupiteľstva
Mesta Poprad
vypúšťa
zo sledovania uznesenie č. 14/2004 zo zasadania Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad,
konaného dňa 29. januára 2004 pod bodom 339 l)
473 b) berie na vedomie Etický kódex v súvislosti so zavedením eura tak, ako je uvedený
v návrhu
474 c) 1. berie na vedomie
zánik členstva delegovaným zástupcom Mesta Poprad ako zriaďovateľa:
a) podľa § 25 ods. 13 písm. h) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
1. v Rade školy pri Základnej škole, Ul. Francisciho 910/8, Poprad :
- Mgr. Dušanovi Nebusovi dňom 31. 07. 2008
- Ing. Jane Andrassyovej dňom 31. 07. 2008
- Magdaléne Zadžorovej dňom 31. 07. 2008
2. v Rade školy pri Základnej škole, Ul. letná 3453/34, Poprad :
- JUDr. Adriánovi Kromkovi dňom 31. 07. 2008
- MUDr. Petrovi Brenišinovi dňom 31. 07. 2008
- Ing. Márii Sabolovej dňom 31. 07. 2008
3. v Rade školského zariadenia pri Materskej škole, Francisciho 909/10, Poprad :
- Mgr. Dušanovi Nebusovi v Rade školského zariadenia
dňom 30. 06. 2008
b) podľa § 25 ods. 13 písm. b) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
- v Rade školy pri Strednej zdravotníckej Levočská 5, Poprad
MUDr. Jozefovi Mozolíkovi dňom 31. 05. 2008.
2. deleguje zástupcu Mesta Poprad ako zriaďovateľa do Rady školy pri Strednej
zdravotníckej škole, Levočská 5, Poprad MUDr. Petra Brenišina od 01. 06. 2008
475 d) berie na vedomie Správu o zistených priestupkoch a o ich riešení za obdobie od
01. 01. 2008 do 31. 03. 2008
476 e) berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol :
1. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti hospodárenia s
finančnými prostriedkami Mesta Poprad na Mestskom úrade v Poprade za obdobie
od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007
2. Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny - dychová skúška na prítomnosť
alkoholu v dychu zamestnancov spoločnosti Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o.,
Poprad dňa 02. 05. 2008
predloženú hlavným kontrolórom Mesta Poprad

B. S ch v a ľ u j e
477 a) úpravy rozpočtu Mesta Poprad na rok 2008 takto:
Zvyšujú sa príjmy mesta spolu:
+ 89 909 000 Sk
z toho: 111003 – Výnos dane z príjmov územnej samospráve
3 666 000 Sk
233001 – Príjem z predaja pozemkov
35 593 000 Sk
322001 – Kapitálový transfer pre DD – DP Poprad
650 000 Sk
514002 – Dlhodobý úver zo ŠFRB
50 000 000 Sk
Znižujú sa príjmy mesta spolu:
Zvyšujú sa výdavky mesta spolu:
+ 89 909 000 Sk
z toho: 01.1.1.6 – Obce (pol. 637 – Služby)
500 000 Sk
03.1.0 – Mestská polícia (pol. 600 – Bežné výdavky)
2 016 000 Sk
04.4.3 – Výstavba (pol. 710 – Kapitálové výdavky)
80 000 000 Sk
z toho: Výstavba nájomných bytov
50 000 000 Sk
Výstavba predstaničného parku I. etapa
20 000 000 Sk
Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa
10 000 000 Sk
04.7.3 – Dotácia pre Horský film Poprad, n.f.
(pol.640–Bežné transfery)
55 000 Sk
05.1.0 – Nakladanie s odpadmi (pol. 710 – Kapitálové výdavky)
90 000 Sk
09.1.1.1 – Materské školy (pol. 710 – Kapitálové výdavky)
60 000 Sk
09.1.2.1 – Základné školy (pol. 710 – Kapitálové výdavky)
150 000 Sk
09.4.1 – Dotácia pre UMB (pol. 640 – Bežné transfery)
1 095 000 Sk
10.2.0.1 – Domov dôchodcov – domov penzión Poprad (pol. 710 Kapitálové výdavky)
5 943 000 Sk
Znižujú sa výdavky mesta spolu:
478 b) schvaľuje
1. Spojenie ZŠ Ulica mládeže 2350/7, Poprad a Gymnázia Ulica Dominika Tatarku
4666/7, Poprad
s účinnosťou od 01. 09. 2008.
2. Krajský školský úrad v Prešove za zriaďovateľa Spojenej školy so sídlom na Ul.
Dominika Tatarku 4666/7, Poprad.
3. Dohodu zriaďovateľov o spojení škôl uzavretú medzi Mestom Poprad a Krajským
školským úradom v Prešove.
4. Uzavretie Zmluvy o budúcej zámennej zmluve medzi Mestom Poprad a SR –
Gymnáziom Poprad, Ulica Dominika Tatarku 4666/7, Poprad o zámene
nehnuteľností, a to:
• budovu súp. č. 2350 a pozemok parc. č. 2993/524 o výmere 22660 m2, vedené na LV
č. 1, katastrálne územie Poprad v celosti vo vlastníctve Mesta Poprad,
• za budovy súp. č. 4240 na parc. č. 1417/3, súp. č. 4241 na parc. č. 1417/4, súp. č. 4243
na parc. č. 1417/6, súp. č. 4244 na parc. č. 1417/7, súp. č. 4246 na parc. č. 1417/9
a pozemky parc. č. 1417/3, parc. č. 1417/4, parc. č. 1417/6, parc. č. 1417/7, parc. č.
1417/9, parc. č. 1417/60 o celkovej výmere 26 309 m2, vedené na LV č. 1626
katastrálne územie Spišská Sobota, ktorých vlastníkom je Slovenská republika
a správcom Gymnázium Poprad, Ul. Dominika Tatarku č. 4666/7, Poprad v celosti.
479 c) schvaľuje
1. zrušenie : a) Základnej školy, Ul. Francisciho 910/8, Poprad,
b) Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. Francisciho 910/8, Poprad,
c) Školskej jedálne pri Základnej škole, Ul. Francisciho 8, Poprad,
d) Rady školy pri Základnej škole, Ul. Francisciho 910/8, Poprad
k 31. júlu 2008.
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a určuje : Základnú školu, Ul. Francisciho 832/21, Poprad a Základnú školu
s materskou školou, Ul. vagonárska 1600/4, Poprad
ako nástupnícke školy za zrušenú Základnú školu, Ul. Francisciho 910/8,
Poprad
480 d) schvaľuje
1. zrušenie: a) Základnej školy, Ul. letná 3453/34, Poprad,
b) Školského klubu detí pri Základnej škole, Ul. letná 3453/34, Poprad
c) Rady školy pri Základnej škole, Ul. letná 3453/34, Poprad
k 31. jú1u 2008
a určuje : Základnú školu, Ul. jarnú 3168/13, Poprad ako nástupnícku školu
za zrušenú Základnú školu, Ul. letnú 3453/34, Poprad
481 e) schvaľuje
zrušenie: a) Materskej školy, Ul. Francisciho 909/10, Poprad,
b) Školskej jedálne, Ul. Francisciho 909/10, Poprad,
c) Rady školského zariadenia pri Materskej škole, Ul. Francisciho 909/10,
Poprad
k 30. 6. 2008
a určuje: Materskú školu, Ul. okružná 765/49, Poprad ako nástupnícku materskú
školu za zrušenú Materskú školu, Ul. Francisciho 909/10, Poprad
482 f) schvaľuje zmenu sídla v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR
s účinnosťou od 1. 8. 2008:
1. Základnej školy s materskou školou z Ulice 29. augusta 171/44, Poprad
na Ulicu letná 3453/34, Poprad a jej súčastí:
a) Školského klubu detí, ktorý je súčasťou Základnej školy s materskou školou
z Ulice 29. augusta 171/44, Poprad na Ulicu letná 3453/34, Poprad,
b) Materskej školy pri základnej škole z Partizánskej 31 na Ulicu letná 3453/34,
Poprad
483 g) schvaľuje
1. návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení MŠ SR k 31. 07. 2008 a to:
a) Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Ulica 29. augusta
171/44, Poprad,
b) Školskej jedálne pri Materskej škole, Partizánska 31, Poprad.
2. zrušenie k dátumu, ku ktorému rozhodne Ministerstvo školstva Slovenskej
republiky o vyradení zo siete:
a) Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Ulica 29. augusta
171/44, Poprad,
b) Školskej jedálne pri Materskej škole, Partizánska 31, Poprad
484 h) schvaľuje Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2002 o školských
obvodoch
- zrušené uznesením MsZ č. 14/2008 zo dňa 27. 11. 2008, bodom E. 803 k)
485 i) schvaľuje zníženie nájmu Ženskému basketbalovému klubu Poprad za prenájom
telocvične ZŠ Komenského 587/15 v Poprade na 1,– Sk za hodinu
486 j) schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu
„Zateplenie budovy a prístavba učební I. ZŠ, ul. Francisciho 832/21, Poprad“,
ktorý je realizovaný pre „I. Základnú školu, ul. Francisciho 832/21, Poprad“ a ktorý
je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Poprad, resp.
strednodobými prioritami mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
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c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
t. j. vo výške 1 275 000,- Sk
- zrušené uznesením MsZ č. 18/2009 zo dňa 29. 5. 2009, bodom D. 961 b)
487 k) schvaľuje nájomné za nebytové priestory pre Športový klub ZEMEDAR Poprad Stráže, nachádzajúce sa v objekte – TJ ŠM Stráže na Kukučínovej č. 4131 v Poprade Strážach vo výške 1,– Sk/rok, počnúc rokom 2008 po dobu trvania nájmu
488 l) schvaľuje nájomné za nebytové priestory pre Miestny odbor Matice slovenskej v
Poprade, nachádzajúce sa v objekte na Dostojevského č. 3313 v Poprade vo výške
1,– Sk/rok, počnúc rokom 2008 po dobu trvania nájmu
489 m) schvaľuje zverenie hnuteľného hmotného majetku do správy Strediska služieb škole
v Poprade - Spišskej Sobote. Automobil dod. S-1203/1500 (150 000,--Sk) a dielňa
mechanická PAD-1M P-V3S (152 200,--Sk). Celková hodnota zvereného majetku
302 200,-- Sk do správy Strediska služieb škole v Poprade - Spišskej Sobote
490 n) schvaľuje zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku správy Mestského
úradu v Poprade na rok 2008 podľa predloženého materiálu
491 o) schvaľuje Dodatok č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Poprad
– zrušené uznesením MsZ č. 116/2012 zo dňa 6. 6. 2012
492 p) schvaľuje Dodatok č. 1 Zásad prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad
– zrušené uznesením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012
493 q) schvaľuje zriadenie záložného práva na budovu súp. č. 2802, katastrálne územie Poprad,
postavenú na pozemku parc. č. 2800/1 vrátane pozemku v prospech Kremser Bank und
Sparkassen Aktiengesellschaft
494 r) schvaľuje predaj nehnuteľností v katastrálnom území Poprad, spoločnosti Brantner
Poprad, s. r. o., Nová 76, Poprad za cenu 25 247 248,-- Sk
- pozemkov - parc. č. 2861/2 o výmere 5979 m2, parc. č. 2861/6 o výmere 680 m2, parc. č.
2861/10 o výmere 508 m2, parc. č. 2861/36 o výmere 91 m2, parc. č. 2861/37 o výmere
205 m2, parc. č. 2861/38 o výmere 172 m2, parc. č. 2861/39 o výmere 259 m2, parc. č.
2861/40 o výmere 1006 m2, parc. č. 2861/41 o výmere 253 m2, parc. č. 2861/42 o výmere 81
m2, parc. č. 2861/43 o výmere 133 m2, parc. č. 2861/44 o výmere 743 m2 a parc. č. 2861/45
o výmere 57 m2, spolu o celkovej výmere 10167 m2
- budov - skladu súp. č. 4689 na parc. č. 2861/36, garáží na parc. č. 2861/37, sociálnej
budovy na parc. č. 2861/38, skleníka na parc. č. 2861/39, garáží súp. č. 7216 na parc. č.
2861/40, garáží súp. č. 7217 na parc. č. 2861/41, garáže na parc. č. 2861/42, dotrieďovacej
linky na parc. č. 2861/43, administratívnej budovy súp. č. 4669 na parc. č. 2861/44 a
skladu na parc. č. 2861/45
so zapracovaním garancie odškodnenia, prípadne spätného odkúpenia areálu za cenu
stanovenú znaleckým posudkom v prípade, že v danom území nebude možné zmenou
štátnej alebo miestnej legislatívy vykonávať činnosť v oblasti nakladania s odpadmi.
- zrušená časť uznesenia - uznesením MsZ č. 15/2008 zo dňa 16. 12. 2008, bodom B.
815 a)
495 s) schvaľuje dlhodobý prenájom častí pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad na dobu 15
rokov pre spoločnosť Akzent Media, spol. s r. o., Stromová 4, 831 01 Bratislava za
účelom osadenia reklamných zariadení typu citylight v počte 176 ks plôch za nájomné vo
výške 20 000,– Sk za plochu ročne, citylightboard v počte 20 ks plôch za nájomné vo výške
40 000,– Sk za plochu ročne, bilboard v počte 77 ks plôch za nájomné vo výške 20 000,– Sk
za plochu ročne, backlight v počte 12 plôch za nájomné vo výške 20 000,– Sk za plochu
ročne, bigboard v počte 4 plochy za nájomné vo výške 60 000,– Sk za plochu ročne
a nefinančné plnenie vo forme poskytnutia totemu (označenie mesta), reklamných plôch na
propagáciu a navigačný systém Mesta Poprad a hodín umiestnených na reklamných
zariadeniach typu citylightboard, ktoré podľa požiadaviek Mesta Poprad poskytnú
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a zrealizujú najneskôr do 3 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
496 t) schvaľuje dlhodobý prenájom časti pozemku v k. ú. Poprad, parc. č. 29/1 o výmere 500
m2, na dobu 10 rokov, za účelom výstavby a užívania parkovísk, prístupových
komunikácií a spevnených plôch na Francisciho ulici pre majiteľov objektov na
Námestí sv. Egídia, a to pre ORIN Poprad, s. r. o., Námestie sv. Egídia 60, Poprad,
EXPOTREND SR, spol. s r. o., Rudenkova 21, Žiar nad Hronom, Ing. Imricha Martona s
manželkou MUDr. Helenou Martonovou, obaja bytom Vodárenská 3007/13, Poprad,
Ing. Igora Martona, bytom Lesná 3973/10, Poprad, Petra Budinského s manželkou Máriou
Budinskou, obaja bytom Námestie sv. Egídia 53/54, Poprad, Ing. Igora Troppa s manželkou
Ľubicou Troppovou, obaja bytom Záhradná 537, Batizovce, Ing. Juraja Pavlička s
manželkou Annou Pavličkovou, obaja bytom Spišská 3499/35, Poprad, Ing. Petra
Slavkovského s manželkou Jankou Slavkovskou, obaja bytom Jarná 305/3, Poprad s
podmienkou, že nájomcovia predmetné plochy neuzatvoria a nebudú rôznym
spôsobom zamedzovať prístupu tretím osobám
497 u) schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1793 k. ú. Spišská Sobota o výmere
612 m2 na dobu 20 rokov pre VIA INVEST s. r. o., Sobotské námestie 1778, Poprad,
schvaľuje zriadenie predkupného práva na novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 1793/2
k. ú. Spišská Sobota o výmere 612 m2 v prospech nájomcu VIA INVEST s. r. o., Sobotské
námestie 1778, Poprad
498 v) schvaľuje prenájom pozemkov v k. ú. Poprad parc. č. KN-E 2945, 2946, 2948, 2953,
2954, 2955, 2958, 2673, 2674, 2678, 2679, 2680, 2685, 2688, 2693, 2694, 2702, 2703,
2897/1 a KN-C 3232/18, 3232/10, 3232/11, 3232/22, 3232/12, 3232/52, 3233/59, 3233/57,
3232/23, 3232/15, 3233/54 potrebných pre výstavbu Bytových domov a občianskej
vybavenosti - sídlisko JUH IV. vrátane infraštruktúry o výmere cca 30000 m2 za
1,-- Sk/m2/rok, spoločnosti TENZONA INVEST s. r. o, Bojnická 3, Bratislava
schvaľuje kúpu pozemkov alebo ich častí a spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v
k. ú. Poprad parc. č. KN-E 2943, 2944, 2950, 2690, 2704 a KN-C 3232/13 po vydaní
územného rozhodnutia od Slovenského pozemkového fondu za cenu určenú znaleckým
posudkom
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej zmluve na zámenu 20 bytov, ktoré
vybuduje spoločnosť TENZONA INVEST s. r. o, Bojnická 3, Bratislava, vrátane
príslušných podzemných parkovacích miest, za pozemky vo vlastníctve Mesta Poprad,
k. ú. Poprad o výmere cca 20000 m2 po odčlenení plôch budúcich komunikácií a
verejnej zelene určených na výstavbu Bytových domov a občianskej vybavenosti sídlisko JUH IV.
499 x) schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 46/1, katastrálne územie Poprad o výmere 163 m2
pre Real invest house, s. r. o., L. Svobodu 2592/70, Poprad za cenu 1 300,-- Sk/m2, spolu
za cenu 211 900,-- Sk
500 y) schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 3006/54, katastrálne územie Poprad o výmere 420
m2 spoločnosti Tempus Bavaria, s. r. o., Železiarenská 49, Košice za cenu určenú
znaleckým posudkom, minimálne však 1 200,-- Sk/m2, spolu 504 000,– Sk
501 z) schvaľuje zmenu doby nájmu schváleného uzneseniami:
č. 36/2006 bod C. 962 c) zo dňa 30. 03. 2006, č. 3/2007 bod D. 102 u), 103 v) zo dňa
29. 03. 2007, č. 4/2007 bod B. 141 r), 142 s), bod C. 157 h), 158 i) zo dňa 24. 05. 2007,
č. 6/2007 bod C. 228 e) zo dňa 27. 09. 2007, č. 9/2008 bod B. 378 cc) zo dňa 24. 01. 2008 a
č. 10/2008 bod E. 470 e) zo dňa 28. 03. 2008, pre jednotlivých investorov v Priemyselnom
parku Poprad - Matejovce z doby určitej do 31. 05. 2020 na dobu určitú do 01. 04. 2023
502 aa) schvaľuje predaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Poprad parc. č.
2931/2 o výmere 1197 m2, parc. č. 2732/5 o výmere 662 m2 a parc. č. 2732/6 o výmere 608
m2 Ing. Dušanovi Sichrovskému, Liptovská 3184/27, Poprad, za cenu 2 500,-- Sk/m2,
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spolu 2467 m2 za celkovú cenu 6 167 500,-- Sk, so zriadením vecného bremena práva
prechodu pre Mesto Poprad na pozemok parc. č. 2735/6
503 bb) schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 244/1, katastrálne územie Poprad o výmere
253 m2 spoločnosti SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s. r. o.,
Hviezdoslavova 4052/59, Poprad za cenu podľa znaleckého posudku, minimálne však
za cenu 2 500,-- Sk/m2, spolu 632 500,– Sk
504 cc) schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Veľká, parc. č. 1843/45 o výmere
176 m2 a parc. č. 1843/120 o výmere 71 m2 spoločnosti Realitná Poprad, s. r. o.,
Rázusova 2672/21, Poprad, za cenu určenú znaleckým posudkom, minimálne však
1 200,-- Sk/m2
505 dd) schvaľuje zámenu pozemkov zámenu pozemkov v katastrálnom území Spišská Sobota,
pozemok parc. č. KN-E 1070 o výmere 520 m2 vo vlastníctve Mesta Poprad za časť
pozemku parc. č. KN-E 1075 o výmere 191 m2 vo vlastníctve Ing. Ladislava Zoričáka,
Budovateľská 3079/68, Poprad s doplatkom za rozdiel vo výmerách zamieňaných
pozemkov za cenu určenú znaleckým posudkom, minimálne však 1 050,-- Sk/m2,
spolu 345 450,– Sk
506 ee) schvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu pozemkov v katastrálnom území Poprad,
parc. č. 2407/1, o výmere 1921 m2, parc. č. 2408/1 o výmere 1940 m2 a parc. č. 2409/1 o
výmere 2310 m2, v podiele 1/6 v pomere k celku spoločnosti Europrojekt Theta 8 SK,
s. r. o., Pražská 502, Košice za cenu 1 147,50 Sk/m2, spolu podiel pozemkov o výmere
1028,5 m2 v celkovej hodnote podielu 1 180 204,-- Sk
507 ff) schvaľuje rozdelenie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností v katastrálnom území
Poprad, budovy súp. č. 225, postavenej na pozemku parc. č. 285 a pozemkov parc. č. 285
o výmere 414 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 286 o výmere 790
m2, druh pozemku záhrada a parc. č. 288 o výmere 268 m2, druh pozemku záhrada,
zapísaných na Katastrálnom úrade v Prešove, Správe katastra v Poprade na liste
vlastníctva č. 6 takto:
• budova súp. č. 225, postavená na pozemku parc. č. 285 a pozemok parc. č. 285,
katastrálne územie Poprad, o výmere 414 m2, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie sa prechádza do podielového spoluvlastníctva spoluvlastníkov,
zapísaných na LV č. 6, okrem Mesta Poprad
• pozemky v katastrálnom území Poprad, parc. č. 286 o výmere 790 m2, druh pozemku
záhrada a parc. č. 288 o výmere 268 m2, druh pozemku záhrada prechádzajú do
výlučného vlastníctva Mesta Poprad
508 gg) schvaľuje
1. predaj časti pozemku parc. č. 3009/881, katastrálne územie Poprad, o výmere 20 m2
Mgr. Andrejovi Kereštanovi, Tajovského 2606/13, Poprad za cenu 1 050,-- Sk/m2,
spolu za cenu 21 000,-- Sk.
2. predaj časti pozemku parc. č. 2987/5, katastrálne územie Poprad, o výmere 20 m2
Ing. Tiborovi Turanovi, Moyzesova 3285/6, Poprad za cenu 1 050,-- Sk/m2, spolu za
cenu 21 000,-- Sk.
- zrušené uznesenie pod bodom 2. – uznesením MsZ č. 14/2008 zo dňa 27. 11. 2008,
bodom E. 797 e)
509 hh) schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 1241/17, katastrálne územie Poprad, o výmere
1 m2 Dušanovi Zákrevskému, Kišovce 285, Hôrka za cenu 1 050,-- Sk/m2, spolu za
cenu 1 050,-- Sk
510 ii) schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 439, katastrálne územie Stráže pod Tatrami o
výmere 25 m2 Ing. Stanislavovi Krišandovi, Palárikova 2236/15, Poprad a Ľudmile
Tarasovičovej, Fr. Hečku 545/2, Poprad za cenu 1 050,-- Sk/m2, spolu za cenu 26 250,-Sk do podielového spoluvlastníctva, každému v 1/2-ici k celku
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511 jj) schvaľuje predaj pozemku parc. č. 33, k. ú. Matejovce o výmere 455 m2 Lucii Haškovej,
Partizánska 3266/4, Poprad a Tomášovi Orolinovi, Gorkého 19, Poprad za cenu
1 050,-- Sk/m2, spolu za cenu 477 750,-- Sk do podielového spoluvlastníctva, každému
v 1/2-ici k celku
- zrušené uznesením MsZ č. 14/2008 zo dňa 27. 11. 2008, bodom E. 800 h)
512 kk) schvaľuje predaj časti pozemku z parc. KNC č. 563/1 o výmere 58 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, k. ú. Veľká, za cenu 1 050,-- Sk/m2, spolu za cenu 60 900,-- Sk, pre
Ing. Milana Handzuša, bytom Nová 1052/32, 058 01 Poprad
513 ll) schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Matejovce a to parc. č. 937, o celkovej
výmere 102 m2 a parc. č. 87 o celkovej výmere 116 m2 Milošovi Kopperovi a Alene
Kopperovej, bytom Gorkého 27, Poprad za cenu 1 050,-- Sk/m2, spolu za cenu
228 900,-- Sk
514 mm) schvaľuje predaj pozemku parc. KNC č. 84 o výmere 86 m2, zastavaná plocha a
nádvorie, k. ú. Matejovce, za cenu 1 050,-- Sk/m2, spolu za cenu 90 300,-- Sk, pre
Šimona Alberta s manželkou Janou Albertovou, obaja bytom Allendeho 2735/24,
059 51 Poprad – Matejovce
515 nn) schvaľuje výkup časti pozemku na mimoareálový rozvod vody pre stavbu
Priemyselného parku Poprad - Matejovce v k. ú. Spišská Sobota z parc. KNE č. 614 o
výmere 643 m2, od Alojza Valúcha v podiele 1/4, Oľgy Zvaríkovej v podiele 1/4,
Daniely Šulekovej v podiele 1/12, RNDr. Janky Millovej v podiele 1/12, Ing. Rudolfy
Vallovej v podiele 1/12, Ing. Juraja Valla v podiele 1/12, Beáty Pospiechovej v podiele
1/12 a RNDr. Eleonóry Palouovej v podiele 1/12, spolu za cenu 237 050,-- Sk
516 oo) schvaľuje odkúpenie pozemku v k. ú. Poprad parc. č. KN-C 631/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 851 m2, za cenu 2000,– Sk/m2, spolu za celkovú kúpnu cenu
1 702 000,– Sk, od vlastníka Attilu Marosiho, Vojenská 1333/4, Košice
517 pp) schvaľuje odkúpenie pozemkov v k. ú. Poprad parc. č. KN-E 3098/1 ostatné plochy
o výmere 402 m2, parc. č. KN-E 3098/2 vodné plochy o výmere 99 m2, parc. č. KN-E
3099/1 ostatné plochy o výmere 281 m2, parc. č. KN-E 3099/2 vodné plochy o výmere
8 m2, parc. č. KN-E 3100/1 ostatné plochy o výmere 390 m2, parc. č. KN-E 3100/2 ostatné
plochy o výmere 38 m2, parc. č. KN-E 3101 ostatné plochy o výmere 98 m2, spolu
o výmere 1316 m2, za cenu 500,– Sk/m2, spolu za celkovú kúpnu cenu 658 000,– Sk,
od vlastníčky Jarmily Blažkovej, Havlíčková 19, Beroun, ČR
518 qq) schvaľuje odkúpenie pozemkov v k. ú. Poprad parc. č. KN-C 1899/11 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 108 m2, parc. č. KN-C 1899/10 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 109 m2, časť parc. č. KN-E 152 ostatné plochy, časť parc. č. KN-E 153 ostatné
plochy, časť parc. č. KN-E 156 ostatné plochy a časť parc. č. KN-E 157 ostatné plochy, za
cenu určenú znaleckým posudkom
519 rr) schvaľuje výkup spoluvlastníckeho podielu pozemkov v katastrálnom území Poprad,
parc. č. KN-E 3093/5 o výmere 23 m2 a parc. č. KN-E 3093/6 o výmere 46 m2, od
podielových spoluvlastníkov, zapísaných na liste vlastníctva č. 1177 za cenu 1 000,-Sk/m2, vo výške podielu 34,5 m2 za celkovú cenu 34 500,-- Sk
520 ss) schvaľuje výkup pozemku parc. č. 1123/20, katastrálne územie Veľká o výmere 63 m2
od spoločnosti Poľnonákup Tatry, a. s., Slavkovská 36, Kežmarok, za cenu určenú
znaleckým posudkom
521 tt) schvaľuje odňatie nehnuteľností, budovy lesovne súp. č. 2459 a pozemkov v celkovej
hodnote 127 326 850,-- Sk zo správy
schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku budovy lesovne súp. č.
2459 a pozemkov v celkovej hodnote 127 326 850,-- Sk so spoločnosťou Mestské lesy,
Poprad, s. r. o., s účinnosťou od 01. 06. 2008 a výškou nájomného 100,– Sk ročne za
každý vyťažený kubický meter dreva
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522 uu) schvaľuje odňatie hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku v katastrálnom
území Poprad zo správy nasledovných základných škôl:
ZŠ Ul. Letná 3453/34, Poprad, s účinnosťou k 31. 07. 2008
• budova súp. č. 3453
38 565 290,-- Sk
1 460 301,-- Sk
• stavba na parc. č. 3226/74
2
• pozemok parc. č. 3226/74 o výmere 11331 m
5 665 500,-- Sk
• hnuteľný majetok podľa inventarizácie
II. ZŠ Ul. Francisciho 910/8, Poprad, s účinnosťou k 31. 07. 2008
• budova súp. č. 910
6 053 151,-- Sk
• pozemok parc. č. 836 o výmere 5212 m2
2 606 000,-- Sk
2
pozemok parc. č. 840/5 o výmere 1082 m
541 000,-- Sk
pozemok parc. č. 1246 o výmere 2603 m2
1 301 500,-- Sk
• hnuteľný majetok podľa inventarizácie k 30. 06. 2008
ZŠ s MŠ Ul. 29. augusta 171/44, Poprad, s účinnosťou k 31. 07. 2008
• budova súp. č. 171
11 941 224,50 Sk
2
• pozemok parc. č. 2134 o výmere 230 m
115 000,-- Sk
pozemok parc. č. 2135 o výmere 261 m2
130 500,-- Sk
pozemok parc. č. 2136 o výmere 255 m2
127 500,-- Sk
2
pozemok parc. č. 2137 o výmere 332 m
166 000,-- Sk
pozemok parc. č. 2138 o výmere 289 m2
144 500,-- Sk
2
276 000,-- Sk
pozemok parc. č. 2139 o výmere 552 m
pozemok parc. č. 2140 o výmere 318 m2
159 000,-- Sk
2
pozemok parc. č. 2141 o výmere 8472 m
4 236 000,-- Sk
pozemok parc. č. 2144 o výmere 9474 m2
4 737 000,-- Sk
• hnuteľný majetok podľa inventarizácie k 31. 07. 2008
Odňatý hnuteľný majetok bude ako prebytočný prednostne ponúknutý ostatným
základným školám.
523 vv) schvaľuje zverenie majetku do správy ZŠ s MŠ, Ul. 29. augusta 171/44, Poprad a to s
účinnosťou od 01. 08. 2008:
• budova súp. č. 3453, k. ú. Poprad
38 565 290,-- Sk
• stavba na parc. č. 3226/74, k. ú. Poprad
1 460 301,-- Sk
2
• pozemok parc. č. 3226/74, k. ú. Poprad o výmere 11331 m
5 665 500,-- Sk
• hnuteľný majetok podľa inventarizácie
524 xx) schvaľuje predaj areálu budov súp. č. 171 a priľahlých pozemkov v katastrálnom území
Poprad, parc. č. 2134, parc. č. 2135, parc. č. 2136, parc. č. 2137, parc. č. 2138, parc. č.
2139, parc. č. 2140, parc. č. 2141 a parc. č. 2144 o výmere cca 10000 m2 takto:
1. Súkromnému gymnáziu, Letná 3453/34, Poprad - pavilóny U1, U2 a pavilón
administratívnej časti so školskou jedálňou a kotolňou, s priľahlými pozemkami
o výmere 5000 m2 za cenu 10 000 000,-- Sk so zriadením vecného bremena
zachovania účelu využitia na výchovno-vzdelávaciu činnosť s tým, že v prípade
zmeny účelu alebo ďalšieho odpredaja nehnuteľností na iný účel doplatí kupujúci
rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou a cenou podľa znaleckého posudku v čase
pôvodného prevodu.
2. Tatranskej akadémii, n. o., zriaďovateľovi súkromnej strednej odbornej školy,
Vodárenská 578, Spišská Teplica - pavilón U3, pavilón dielní a telocvičňu s
priľahlými pozemkami o výmere 5000 m2 za cenu 10 000 000,-- Sk so zriadením
vecného bremena zachovania účelu využitia na výchovno-vzdelávaciu činnosť s
tým, že v prípade zmeny účelu alebo ďalšieho odpredaja nehnuteľností na iný účel
doplatí kupujúci rozdiel medzi dohodnutou kúpnou cenou a cenou podľa znaleckého

8

posudku v čase pôvodného prevodu.
- zrušená časť uznesenia pod bodom 1. – uznesením MsZ č. 14/2008 zo dňa 27. 11.
2008, bodom E. 799 g)
525 yy) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o miestnej dani za užívanie
verejného priestranstva
– zrušené uznesením MsZ č. 353/2011 zo dňa 7. 12. 2011
526 zz) schvaľuje Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Poprad č. 3/2005
- zrušené uznesením MsZ č. 13/2008 zo dňa 25. 9. 2008, bodom B. 726 ee)
527 aaa) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
528 bbb) schvaľuje zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov nasledovne:
Odd. 04.4.3 Výstavba
187 936 000
716 – prípravná a projektová dokumentácia (finančná čiastka sa nemení)
dopĺňa sa: oddychový park pri aréne, úprava okolia domu kultúry
717001 – realizácia nových stavieb
86 936 000
vypúšťa sa: Revitalizácia zelene, oddychových plôch
717002 – rekonštrukcia a modernizácia
98 500 000
dopĺňa sa: Revitalizácia zelene, komunikácií, oddychových plôch
- zadržaná čiastka bl. Luxor, nové bl. Považie sídl. Západ, zeleň v kruhovom
objazde
Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa
Rekonštrukcia predstaničného parku I. etapa
Odd. 04.5.1 Doprava (finančná čiastka sa nemení)
717001 – realizácia nových stavieb
Vnútroblok Plesnivec – ukončenie asfaltovaním
Odd. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi
2 090 000
119 000
716 – prípravná a projektová dokumentácia
717001 – realizácia nových stavieb
1 971 000
Budovanie stanovíšť
529 ccc) schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry Mestského úradu Poprad s účinnosťou od
01. 06. 2008
A.
1. vytvorenie preddavkových organizácií:
- Viacúčelová hala ARÉNA Poprad
- Zimný štadión Poprad
2. mesačný preddavok pre uvedené preddavkové organizácie vo výške 300 tis. Sk
B.
1. zrušenie referátu kultúry a zriadenie oddelenia kultúrnych a prevádzkových
činností s počtom zamestnancov 1 + 7
2. zníženie počtu zamestnancov o 2 na oddelení vnútornej správy na 1 + 18
3. zníženie počtu zamestnancov o 3 na oddelení správy bytov a nebytových
priestorov na 1 + 9
C.
1. zníženie počtu zamestnancov o 1 v kancelárii prvého kontaktu na 1 + 6
2. zníženie počtu zamestnancov o 1 na oddelení CR, RR a MIC na 1 + 5
D.
schvaľuje v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Poprad od 1. septembra 2008:
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1. zníženie počtu tried o 1 triedu
2. zníženie počtu zamestnancov v materských školách o 4 zamestnancov
530 ddd) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Poprad na
obdobie od 01. 07. 2008 do 31. 12. 2008
531 eee) schvaľuje dofinancovanie časti celkovej ceny práce koordinátorov menších obecných
služieb z rozpočtu mesta
a poveruje vedúceho ekonomického odboru zabezpečením zdrojov na ich
dofinancovanie
C. R u š í
532 a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1992 o reklamnej činnosti a plagátovej službe
v meste Poprad
533 b) ruší Uznesenie č. 41/2006, bod B. 1138 n), zo dňa 28. 09. 2006 predaj pozemku parc. č.
1400, k. ú. Spišská Sobota o výmere 225 m2 Antónii Hulinovej, Obrancov mieru 877/16,
Detva a Jánovi Jaškovi, Kežmarská 824/2, Poprad za cenu 550,-- Sk/m2, spolu za cenu
123 750,-- Sk, každému v podiele 1/2 s podmienkou, vypratania a vyčistenia pozemku
a schvaľuje predaj pozemku parc. č. 1400, k. ú. Spišská Sobota o výmere 225 m2 Antónii
Hulinovej, Obrancov mieru 877/16, Detva za cenu 550,-- Sk/m2, spolu za cenu 123 750,-Sk s podmienkou, vypratania a vyčistenia pozemku. Termín: 31. 8. 2008
534 c) ruší časť uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 36/2006 bod C. 982 w) zo
dňa 30. 03. 2006 a to zriadenie vecného bremena v k. ú. Poprad, z pôvodnej parc. KN-C
č. 479/12, diel 8 o výmere 18 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C č. 2939/4, z
pôvodnej parc. KN-C č. 2910/1, diel 18 o výmere 42 m2 pričlenený k novovytvorenej
parcele KN-C č. 2939/5, z pôvodnej parc. KN-C č. 1227/1, diel 20 o výmere 4 m2
pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C č. 2939/5, z pôvodnej parc. č. 3851, diel 17 o
výmere 30 m2 pričlenený k novo-vytvorenej parcele KN-C č. 2939/5, z pôvodnej parc. č.
3852, diel 19 o výmere 10 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C č. 2939/5 a z
pôvodnej parc. č. 3835/2, diel 7 o výmere 4 m2 pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C
č. 2939/4, za odplatu 83 538,--Sk,
a schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve ŽSR v k. ú. Poprad, z parc. KN-C
č. 479/12 časť o výmere 10 m2, z parc. KN-C č. 2910/1 časť o výmere 39 m2, z parc. KN-C
č. 1227/1 časť o výmere 4 m2 a z parc. KN-E č. 3835/35 časť o výmere 47 m2, v rámci
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou "Chodník pre peších do
mestskej časti Stráže pod Tatrami" za náhradu určenú znaleckým posudkom
535 d) ruší časť Uznesenia č. 6/2007, bod D 247 m), zo dňa 27. 9. 2007 na predaj časti pozemku
parc. č. 2993/649, katastrálne územie Poprad :
1. Ing. Darine Luščíkovej, Blanc, v. o. s., Dostojevského 3313/12, Poprad o výmere
13 m2 za cenu 1 050,-- Sk/m2, spolu za cenu 13 650,-- Sk.
2. Jane Majerníkovej, Tomášikova 2511/15, Poprad o výmere 13 m2 za cenu 1 050,-Sk/m2, spolu za cenu 13 650,-- Sk.
3. Monike Marcinčinovej, Dostojevského 12, Poprad o výmere 13 m2 za cenu 1 050,-Sk/m2, spolu za cenu 13 650,-- Sk.
D. N e p r i j í m a
536 a) ani jednu z predložených ponúk na kúpu budovy s príslušenstvom v Poprade na
Námestí sv. Egídia, k. ú. Poprad súp. č. 7 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 628 a
pozemkov parc. č. KN-C 625 o výmere 930 m2, druh pozemku ostatné plochy, parc. č. KNC 626 o výmere 24 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria so stavbou garáže bez
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súpisného čísla, parc. č. KN-C 627 o výmere 240 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č.
KN-C 628 o výmere 1180 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a ukončuje
súťaž ako neúspešnú bez výberu najvhodnejšieho návrhu
schvaľuje predaj budovy s príslušenstvom v Poprade na Námestí sv. Egídia, k. ú.
Poprad súp. č. 7 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 628 a pozemkov parc. č. KN-C 625
o výmere 930 m2, druh pozemku ostatné plochy, parc. č. KN-C 626 o výmere 24 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria so stavbou garáže bez súpisného čísla, parc. č. KN-C
627 o výmere 240 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. KN-C 628 o výmere 1180 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria za cenu 41 500 000,-- Sk pre LBG byty, s.
r. o., Pribinova 25, Bratislava.
E. U d e ľ u j e
537 a) predbežný súhlas na zámenu pozemkov v katastrálnom území Spišská Sobota, časť
pozemkov parc. č. 1361 a parc. č. 1362 o výmere cca 4550 m2 vo vlastníctve Mesta
Poprad za časť pozemkov parc. č. 1344/1, parc. č. 1345, parc. č. 1346, parc. č. 1347, parc.
č. 1348, parc. č. 1351, parc. č 1354, parc. č. 1355, parc. č. 1356, parc. č. 1357, parc. č. 1358
a parc. č. 1359 o výmere cca 4633 m2 vo vlastníctve investora stavby, bez finančného
vyrovnania za rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov
538 b) udeľuje predbežný súhlas na predaj časti pozemku parc. č. 51/1 v katastrálnom území
Matejovce o výmere cca 64 m2 za cenu podľa znaleckého posudku, najmenej však za
1300,-- Sk/m2, za účelom zabezpečenia vstupu do budovy na ulici Hlavnej č. 3641/30 pre
Michala Pavlíka, Ludvíka Svobodu 2592/70, 058 01 Poprad
539 c) udeľuje predbežný súhlas na predaj časti pozemkov v katastrálnom území Veľká, parc.
č. 1403/1 a parc. č. 1403/43 Mgr. Ivanovi Rovderovi, Spišská 33, Poprad za cenu
1 050,-- Sk/m2
F. S ú h l a s í
540 a) s procesom čiastkových zmien Územného plánu sídelného útvaru mesta Poprad,
schváleného Mestským zastupiteľstvom dňa 02. 07. 1998 Uznesením č. 48/1998 a
aktualizovaného dňa 26. 08. 2004 Uznesením č. 21/2004 pre navrhované lokality:
1. plocha ohraničená zo západu s katastrálnym územím Svitu, zo severu železničnou
traťou a z juhu riekou Poprad v k. ú. Poprad pre investora BZ, spol. s r. o.,
Kapitulská 15, Bratislava z plochy 2.2 b.2 - pôdy využívané formou trvalého
trávnatého porastu na plochu logisticko - obchodného centra so zázemím a pre
bytovú výstavbu.
2. plocha ohraničená zo západu štátnou cestou I/67, z východu jestvujúcim rodinným
domom a z juhu prístupovou komunikáciou k obaľovačke v Kvetnici pre investora
RoTTel, Management, s. r. o., Karpatská 3256/15, Poprad z plochy 3.14R mozaiková zeleň na plochu rodinných a bytových domov.
NÁVRHOVÁ KOMISIA:
Mgr. Dušan Nebus
Ing. Milan Palko
MUDr. Estera Bohunická
Ing. Anton Danko, v. r.
primátor mesta

Ing. Oľga Netočná, v. r.
prednostka MsÚ
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