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Dôvodová správa:
Nájomná zmluva uzatvorená medzi mestom Kežmarok a Štátnymi lesmi TANAPu
na zákalde výpovede Štátnych lesov TANAPUu 31.3.2011 skončí.
V roku 2009 ŠL TANAP uzavreli s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Zmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00148 na Obnovu potenciálu lesného
hospodárstva – ozdravné opatrenia v lesoch mesta Kežmarok . Vykonávací projekt je
postavený na realizáciu ozdravných prác (pestovateľská činnosť) a jeho realizácia je
plánovaná na roky 2009, 2010, 2011. Celkový nenávratný finančný príspevok (NFP) na
prevedenie týchto prác predstavuje sumu 196 756.-€. Tento NFP je plne hradený
z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ( EPFRV)
a z prostriedkov štátneho rozpočtu. V roku 2009 boli prevedené a refundované práce vo
výške 24 822.-€, v roku 2010 práce vo výške 90 347.- € a do 31.3.2011 po dohode s mestom
boli ešte prevedené práce vo výške 31 750.- € ( tieto ešte neboli refundované ).Z celkového
NFP ostalo k dispozícii suma vo výške 49 837.- €.
Podľa Metodického pokynu a podmienok Zmluvy v čase podania výpovede nájomnej
zmluvy nebolo možné ostávajúce finančné prostriedky v zmysle platnej Zmluvy
s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) presunúť k dispozícii mestu Kežmarok
a podmienky Zmluvy ich prikazovali vrátiť k dispozícii PPA.
Podľa následných Interných usmernení PPA k stanoveniu podmienok platných pre
udelenie predchádzajúceho súhlasu PPA k predaju podniku alebo jeho časti a s tým
súvisiacim prevodom záväzkov, PPA môže udeliť súhlas na základe preukázania splnenia
všeobecných a špecifických kritérií. Vytvára sa tým priestor a možnosť previesť súčasne
ostávajúci NFP na mesto Kežmarok pri dodržaní tých istých podmienok aké mali ŠL
TANAPu ( podľa vykonávacieho projektu, predložení povinných príloh projektu).
PPA nemôže v zmysle usmernení uzavrieť zmluvný vzťah s novovzniknutou
spoločnosťou Lesy mesta Kežmarok s.r.o ( táto nemôže splniť základné podmienky potrebné
pre schválenie žiadosti a ani doložiť povinné prílohy ) .
Z tohto dôvodu je nutné využiť úzky časový priestor do 31.marca 2011 (do ukončenia
zmluvy o nájme ), a previesť záväzky na mesto Kežmarok ako vlastníka lesných majetkov.
Záväzky nepredstavujú pre mesto žiadne finančné zaťaženie. Systém čerpania
fondov je refundáciou prevedených prác pri dodržaní podmienok Zmluvy, spôsobu
hospodárenia, dodržania pestovných prác v zmysle vykonávacieho projektu a schválených
nákladov na jednotlivé činnosti dodávateľmi prác.
Jednou z povinných príloh pripravovanej zmluvy medzi PPA a Mestom Kežmarok je
stanovisko Mestského zastupiteľstva.

Návrh na uznesenie:
1.
MsZ v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie zmluvy medzi Mestom Kežmarok
a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou, ktorá sa bude týkať pokračovania
realizácie projektu Obnova potenciálu lesného hospodárstva – Štátne lesy Tatranského
národného parku II, kód projektu 210PR0800148 v lesoch na pozemkoch vo vlastníctve
mesta Kežmarok na území Tatranského národného parku.
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2.
MsZ v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie zmluvy medzi mestom Kežmarok a Štátnymi
lesmi Tatranského národného parku o prechode časti podniku a prevzatí s tým
súvisiacich záväzkov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č.PR 00148 uzatvorenej medzi Štátnymi lesmi Tatranského náradného parku
súvisiacich s realizáciou projektu v lesoch na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok
na území TANAPu.
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Dôvodová správa:
Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
10.03.2011 vzalo na vedomie správu o ukončení nájomnej zmluvy 1/2007/OM
zo dňa 29.12.2006 o užívaní lesného majetku mesta v k.ú. Tatranská Lomnica,
uzavretú medzi prenajímateľom Mestom Kežmarok a nájomcom Štátnymi
lesmi Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, dňom 31.marca
2011 a presun činností spojených s obhospodarovaním mestských lesov do
spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., v ktorej bude mať Mesto Kežmarok
100%-ný podiel.
Zároveň mestské zastupiteľstvo schválilo založenie obchodnej
spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., so sídlom Vysoké Tatry, Kežmarské
Žľaby 12019 s peňažným vkladom mesta, schválilo prvého konateľa
spoločnosti, členov dozornej rady a návrh zakladateľskej listiny.
V priebehu registrácie zakladateľskej listiny príslušné úrady vzniesli
niektoré námietky najmä voči podrobnej špecifikácii predmetu podnikania
spoločnosti, ktorú žiadali upraviť do blokov podľa zoznamu činností v zmysle
živnostenského zákona.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné obsah čl.1, bod 2/ doplniť takto
: „Spoločnosť jediný spoločník zakladá najmä za účelom zabezpečenia
odbornej starostlivosti o lesy a hospodárenia v lesoch na pozemkoch vo
vlastníctve mesta Kežmarok“ a čl.4 „Predmet podnikania spoločnosti“ zmeniť
takto: 1.Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve. 2.Poskytovanie služieb
v poľnohospodárstve a záhradníctve. 3. Opracovávanie drevnej hmoty
a výroba komponentov z dreva. 4. Nákladná cestná doprava vykonávaná
vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. 5.
Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na
sedenie. 6.Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo
10.03.2011

Kežmarok

zrušuje uznesenie 55/2011 zo dňa

N á v r h n a u z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:
zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Lesy mesta
Kežmarok, s.r.o. so sídlom Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 12019, PSČ 059 60
jediným zakladateľom podľa predloženého návrhu.

