MESTO

KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

1.10.2015

K bodu programu:

4

Názov materiálu:

Návrh na udelenie súhlasu vlastníka pozemkov s
realizáciou stavby „Protipožiarna lesná cesta Trasa –
rekonštrukcia a protipožiarna nádrž“ pre Lesy mesta
Kežmarok, s.r.o.

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správu.
2. Návrhová časť rokovaného materiálu.
3. Návrhy na uznesenia.

Potrebné k schváleniu:

-

viac ako ½ prítomných poslancov

Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:

2

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Agáta Perignáthová, vedúca oddelenia
majetkovoprávneho a správy majetku

MESTO

Dôvodová správa.
Súčasný stav:

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

KEŽMAROK

Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. pripravujú rekonštrukciu lesnej
cesty Trasa a výstavbu protipožiarnej nádrže na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Kežmarok v k.ú. Tatranská Lomnica,
ktoré Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. užívajú na základe
nájomnej zmluvy. Lesná cesta je navrhovaná ako asfaltová,
celková plocha 15 665 m2, Súčasťou stavby sú úpravy
existujúcich a výstavba nových priepustov, čistenie priekop
a oprava zábradlí na priepustoch. Protipožiarna nádrž, ktorej
výstavba je navrhovaná na pozemku KN-E 6549/1 bude
realizovaná vytvorením zemného valu s odtokom s jadrom
z lomového kameňa a oplotená pletivom. Predpokladaný
objem nádrže je cca 300 m3.
Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. požiadala mesto
Kežmarok o súhlas vlastníka pozemkov s realizáciou uvedenej
stavby, ktorú plánuje realizovať z prostriedkov Európskej únie
z Operačného programu rozvoja vidieka, v rámci opatrenia
8.4 – podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

Varianty 1- popis:
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Variantnosť nie je

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa

Návrhová časť

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku a odporúča
-odborný útvar MsÚ: mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s rekonštrukciou lesnej
cesty Trasa a výstavbou protipožiarnej nádrže z

Stanoviská k návrhu:

-právne stanovisko:

Predložený návrh je v súlade s legislatívou.

MESTO

KEŽMAROK

Vlastný návrh materiálu:
-

V návrhu na uznesenie

Pozmeňujúce návrhy k materiálu počas MsZ:
.............................................................................................................................................

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
udeľuje
súhlas na realizáciu stavby „Protipožiarna lesná cesta Trasa – rekonštrukcia a
protipožiatna nádrž“ na pozemkoch KN-C6551/16, 468/63, 468/4, 468/6 (lesná
csta) a na pozemku KN-E 6549/1 ( protipožiarna nádrž) s predpokladaným
nákladom 346 824,11 eur bez DPH, podľa spracovanej projektovej dokumentácie,
pre Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry,
IČO 46 119 809 a to z poskytnutých prostriedkov v prípade úspešnosti podanej
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rozvoja
vidieka, opatrenie č. 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.

MESTO

KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Prednosta

Na rokovanie dňa:

01.10.2015

K bodu programu:

5.

Názov materiálu:

Oprava v písaní v uznesení č. 212/2015

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie

Potrebné k schváleniu:

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

-

viac ako ½ prítomných poslancov

-

žiadne

5

Ing. Karol Gurka

MESTO

Dôvodová správa.

KEŽMAROK

Súčasný stav:

Na Mestskom zastupiteľstve dňa 10.09.2015 schválilo
Mestské zastupiteľstvo Návrh Tarify v Mestskej hromadnej
doprave platnej od 01.10.2015.

Podnet na materiál
a sledovaný cieľ:

Na základe prehodnotenia bodu 1. Pís. b) uvedeného návrhu
považujeme za vhodné a potrebné vypustiť nasledovnú
časť: „ ... s trvalým pobytom v SR“

Varianty 1- popis:
Varianty 2- popis:
Varianty 3- popis:

Variantnosť nie je.

Pripomienky
subjektov:

Nevyvesuje sa.

Návrhová časť.
Stanoviská k návrhu:

-odborný útvar MsÚ: Útvar prednostu odporúča Mestskému
v Kežmarku materiál na schválenie.

-právne stanovisko:

Návrh je v súlade s legislatívou.

- Komisia MsZ:

-

zastupiteľstvu

Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie opravu v písaní v uznesení č.212/2015,
kedy sa z bodu 1. písmeno b) vypúšťajú slová „ s trvalým pobytom v SR“ .

