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1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva
mesta Poprad

1. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 19. mája 2020
Uznesenie č. 76/2020
K bodu 5. Návrh na prenájom pozemku v katastrálnom území Poprad – Ing. Igor Cpin,
Dominika Tatarku 323/8, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad a to pozemku
– časť parc. č. KN-C 2704/16, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 265 m2, zapísaného
na liste vlastníctva č. 1, v celkovej výmere 28 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
pre Ing. Igora Cpina, Dominika Tatarku 323/8, 058 01 Poprad, za účelom vybudovania
a užívania pozdĺžnych parkovacích miest, za nájomné určené v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Poprad č. 8/2020 zo dňa 12. 02. 2020 vo výške 6,-- €/m2/rok, t. j. 168,-- €/rok za celý
predmet nájmu, na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o vybudovanie a užívanie parkovacích miest k rodinnému
domu vo vlastníctve žiadateľa a nájom pozemku je potrebný k preukázaniu iného práva
k pozemku v rámci územného a stavebného konania na predmetnú stavbu
Plnenie: v plnení. Nájomná zmluva č. 12/2020/P na prenájom predmetného pozemku bude
uzatvorená v priebehu mesiaca jún 2020.
Uznesenie č. 77/2020
K bodu 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 12/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2019 o miestnej dani
za užívanie verejného priestranstva
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Poprad č. 12/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného
priestranstva, ktoré nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia
Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 12/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 20.05.2020 a
zvesené dňa 04.06.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.

2

Uznesenie č. 79/2020
K bodu 8. Návrh na schválenie vystúpenia Mesta Poprad zo Združenia miest a obcí Slovenska
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
vystúpenie Mesta Poprad zo Združenia miest a obcí Slovenska
Plnenie: splnené. Mesto Poprad v prílohe listu zo dňa 20.05.2020 zaslalo Združeniu miest
a obcí Slovenska Uznesenie č. 79/2020, čím oficiálne požiadalo o vystúpenie z uvedeného
združenia.
Uznesenie č. 80/2020
K bodu 9. Návrh na schválenie vstupu Mesta Poprad do Únie miest Slovenska
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
vstup Mesta Poprad do Únie miest Slovenska
Plnenie: splnené. Mesto Poprad listom zo dňa 20.05.2020 požiadalo o členstvo v Únii miest
a obcí Slovenska a následne dňa 27.05.2020 bola odoslaná oficiálna prihláška.
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 27. apríla 2020
Uznesenie č. 49/2020
K bodu 6.01. Návrh na prenájom jednoizbových bytov na Levočskej ulici, súp. č. 5263
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom jednoizbových bytov v bytovom dome na Levočskej ulici,
súp. č. 5263 pre nájomcov podľa prílohy č. 1 na dobu určitú od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že výška príjmu týchto nájomcov
nie je dostatočná na to, aby si zabezpečili bývanie sami kúpou bytu do vlastníctva alebo formou
nájmu bytu od súkromného prenajímateľa
schvaľuje
prenájom jednoizbových bytov v bytovom dome na Levočskej ulici, súp. č. 5263 pre nájomcov
podľa prílohy č. 1 na dobu určitú od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020
Plnenie: v plnení. Zmluvy o nájme bytu s nájomcami podľa prílohy č. 1 budú uzavreté
v priebehu mesiaca jún 2020.
Uznesenie č. 50/2020
K bodu 6.02. Návrh na prenájom dvojizbového bytu č. 70 na ulici Šoltésovej, súp. č. 3474
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom dvojizbového bytu č. 70 v bytovom dome na ulici Šoltésovej,
súp. č. 3474, or. č. 11 v Poprade pre Katarínu Petríkovú, trvale bytom Jánovce, súp. č. 66
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na dobu určitú od 01. 06. 2020 do 31. 05. 2021 je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že Katarína Petríková je členkou Basketbalovej akadémie mládeže Poprad, ktorá
reprezentuje mesto Poprad v basketbale žien a tým prispieva k stabilizácii basketbalového tímu,
k rozvoju ženského basketbalu v Poprade a k celkovému rozvoju športu v meste Poprad
schvaľuje
prenájom dvojizbového bytu č. 70 na ulici Šoltésovej, súp. č. 3474, or. č. 11 v Poprade pre
Katarínu Petríkovú, trvale bytom Jánovce, súp. č. 66 na dobu určitú od 01. 06. 2020
do 31. 05. 2021
Plnenie: splnené. Zmluva o nájme bytu č. 22/2020 bola podpísaná zo strany Mesta Poprad
dňa 14.05.2020, druhou zmluvnou stranou dňa 15.05.2020, zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 20.05.2020 a nadobudla účinnosť dňa 01.06.2020.
Uznesenie č. 51/2020
K bodu 7.01. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku z majetku
mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
vyradenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku z majetku mesta, a to:
˗ dopravné prostriedky:
a) služobné motorové vozidlo Nissan Primastar 1.9 Combi 9m dlhý rázvor E. Č.:
PP461BN v obstarávacej cene 16 327,25 €
b) služobné motorové vozidlo Nissan Interstar 2.5 dCi zvýšená skriňa, rázvor 4080 E. Č.:
PP713BS v obstarávacej cene 15 418,43 €
c) služobné motorové vozidlo Volkswagen Sharan 1.9 TDI Basis E. Č.: PP461CI
v obstarávacej cene 14 900,00 €
d) služobné motorové vozidlo Tatra 815-2P17 28 170 6x6.1 UDS 114a E. Č.: PP016AD
v obstarávacej cene 26 496,38 €
˗ samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
a) pracovný stroj samohybný ZTS UN 053 E. Č.: PPZO89 v obstarávacej cene 7 236,27 €
˗ softvér:
a) DTM - pasport zelene CORA v obstarávacej cene 8 139,33 €
b) DTM - majetok mesta CORA v obstarávacej cene 8 139,33 €
c) DTM - 7 vrstvový UP SÚ v obstarávacej cene 8 667,83 €
Plnenie: splnené. Majetok je vyradený z účtovnej evidencie. Dlhodobý hmotný majetok
v zmysle odporúčania likvidačnej komisie bol ponúknutý na predaj.
Uznesenie č. 52/2020
K bodu 7.02. Návrh na vyradenie budovy Zimný štadión – oblúková hala z majetku mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
vyradenie dlhodobého hmotného majetku z majetku mesta, a to:
Majetok evidovaný v organizácii Mesto Poprad na účte 021 – Stavby v obstarávacej cene
6 210,58 €, „Zimný štadión – oblúková hala“ s dátumom zaradenia 31. 12. 1974 z dôvodu
realizácie investičnej akcie „Výstavba krytej tréningovej haly v meste Poprad - prístavba
k Zimnému štadiónu“
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Plnenie: v plnení. K vyradeniu z evidencie hmotného majetku z majetku mesta dôjde
v prvej etape – búracie práce v rámci realizácie investičnej akcie „Výstavba krytej
tréningovej haly v meste Poprad“.
Uznesenie č. 53/2020
K bodu 7.03. Návrh na vyradenie demontovaných pôvodných mantinelov ľadovej plochy
Zimného štadióna z majetku mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
vyradenie dlhodobého hmotného majetku z majetku mesta:
Majetok evidovaný v organizácii Mesto Poprad na účte 021 - Stavby v obstarávacej cene
114 519,13 € a to „Zimný štadión – prestavba 2009: „Rekonštrukcia ľadovej plochy a chladenia
zimného štadióna v Poprade“, v tom stavebný objekt „XX. Mantinely pre hlavnú ľadovú
plochu“ s dátumom zaradenia 30. 04. 2009 v hodnote 93 991,63 € a „Zimný štadión –
Rozšírenie ľadovej plochy zimného štadióna v Poprade“ s dátumom zaradenia 31. 12. 2012
v hodnote 20 527,50 € z dôvodu realizácie investičnej akcie „Výstavba krytej tréningovej haly
v meste Poprad - prístavba k Zimnému štadiónu“
Plnenie: splnené. Majetok je vyradený z účtovnej evidencie. Dlhodobý hmotný majetok
v zmysle odporúčania likvidačnej komisie bol ponúknutý na predaj.
Uznesenie č. 54/2020
K bodu 7.04. Návrh Zásad prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
Zásady prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Poprad
Plnenie: splnené. Zásady prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Poprad
boli zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Zverejňovanie
informácií  Dokumenty na stiahnutie  Zásady.
Uznesenie č. 55/2020
K bodu 7.07. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad – SPP –
distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
bezodplatné zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí, a to podzemných
rozvodov stavby „Križovatka MK ul. J. Curie – MK ul. Banícka v Poprade; SO 02.2 Preložka
STL distribučného plynovodu a STL PP; autobusová zastávka“ na častiach pozemkov parc. č.
KN-C 1229 o výmere 752 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. KN-C 2623 o výmere
6203 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. č. KN-C 918 o výmere 4383 m2, druh pozemku
ostatná plocha, parc. č. KN-C 898/1 o výmere 3967 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie a parc. č. KN-C 2624/9 o výmere 9099 m2, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie v katastrálnom území Poprad v prospech spoločnosti SPP- distribúcia, a.s., Mlynské
nivy 44/b, 825 11 Bratislava v rozsahu podľa geometrického plánu na porealizačné zameranie
stavby
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Plnenie: splnené. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. OSM/ZOBZ
VB 10/2020 bola podpísaná zo strany Mesta Poprad dňa 11. 05. 2020 a druhou zmluvnou
stranou dňa 19.05.2020, zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 01.06.2020
a nadobudla účinnosť dňa 02.06.2020.
Uznesenie č. 56/2020
K bodu 7.10. Návrh na prenájom pozemku v katastrálnom území Poprad – Ing. Igor Cpin,
Dominika Tatarku 323/8, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to časti
pozemku
− parc. č. KN-C 2704/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 v katastrálnom
území Poprad, obec Poprad
Ing. Igorovi Cpinovi, Dominika Tatarku 323/8, 058 01 Poprad za účelom vybudovania
a užívania pozdĺžnych parkovacích miest za nájomné určené v súlade so Zásadami prenájmu
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením Mestského zastupiteľstva
mesta Poprad č. 8/2020 zo dňa 12. 02. 2020 vo výške 6,- €/m2/rok, t. j. 168,- €/rok za celý
predmet nájmu je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o vybudovanie
a užívanie parkovacích miest k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa. Nájom pozemku
je potrebný k preukázaniu iného práva k pozemku v rámci územného a stavebného konania
na predmetnú stavbu.
Plnenie: v plnení. Nájomná zmluva č. 12/2020/P na prenájom predmetného pozemku bude
uzatvorená v priebehu mesiaca jún 2020.
Uznesenie č. 57/2020
K bodu 8.01. Návrh „Zmena a doplnok č. 82/2019 Územného plánu mesta Poprad“
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
I. berie na vedomie
l. Správu o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 82/2019 Územného plánu mesta Poprad
vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP
Ing. arch. Jarmilou Vojtaššákovou.
2. Výsledky prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 82/2019 Územného plánu mesta Poprad.
3. Výsledok preskúmania návrhu Zmeny a doplnku č. 82/2019 Okresným úradom v Prešove
- odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrený v stanovisku č. OU-PO-OVBP12020/026030-002 zo dňa 23. 04. 2020.
II. súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených
v procese prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 82/2019 územného plánu mesta Poprad
III. schvaľuje
podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe
na § 11 ods. 4 písm. c/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov „Zmenu a doplnok č. 82/2019 Územného plánu mesta
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Poprad“ vypracovanú:
Ing.
arch. Michalom Kuvikom, odborné spôsobilá osoba
pre spracovanie ÚPD a ÚPP, reg. č. 0851AA
IV. uznáša sa
podľa § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4
písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
na Všeobecné záväznom nariadení mesta Poprad č. 3/2020, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územného plánu mesta Poprad
Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 28.04.2020
a zvesené dňa 28.05.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.
Uznesenie č. 58/2020
K bodu 8.02. Návrh „Zmena a doplnok č. 84/2019 Územného plánu mesta Poprad“
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
I. berie na vedomie
l. Správu o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 84/2019 územného plánu mesta Poprad
vypracovanú odborné spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP
Ing. arch. Jarmilou Vojtaššákovou.
2. Výsledky prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 84/2019 územného plánu mesta
Poprad.
3. Výsledok preskúmania návrhu Zmeny a doplnku č. 84/2019 Okresným úradom v Prešove odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrený v stanovisku č. OU-PO-OVBP12020/025334-002 zo dňa 20. 04. 2020.
II. súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených v procese
prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 84/2019 územného plánu mesta Poprad
III. schvaľuje
podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c/
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zmenu
a doplnok č. 84/2019 Územného plánu mesta Poprad“ vypracovanú: Ing. arch. Jánom
Kromkom, odborné spôsobilá osoba pre spracovanie ÚPD a ÚPP, reg. č. 1636AA
IV. uznáša sa
podľa § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecné záväznom
nariadení mesta Poprad č. 4/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta
Poprad
Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 28.04.2020
a zvesené dňa 28.05.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.
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Uznesenie č. 59/2020
K bodu 8.03. Návrh „Zmena a doplnok č. 85/2019 Územného plánu mesta Poprad“
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
I. berie na vedomie
l. Správu o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 85/2019 územného plánu mesta Poprad
vypracovanú odborné spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP
Ing. arch. Jarmilou Vojtaššákovou.
2. Výsledky prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 85/2019 územného plánu mesta Poprad.
3. Výsledok preskúmania návrhu Zmeny a doplnku č. 85/2019 Okresným úradom v Prešove odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrený v stanovisku č. OU-PO-OVBP12020/020093-002 zo dňa 10. 03. 2020.
II. súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených v procese
prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 85/2019 územného plánu mesta Poprad
III. schvaľuje
podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c/
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zmenu
a doplnok č. 85/2019 Územného plánu mesta Poprad“ vypracovanú: Ing. arch. Ľubomírom
Kormánom, odborne spôsobilá osoba pre spracovanie ÚPD a ÚPP, reg. č. 1247AA
IV. uznáša sa
Podľa § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecné záväznom
nariadení mesta Poprad č. 5/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta
Poprad
Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 28.04.2020
a zvesené dňa 28.05.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.
Uznesenie č. 60/2020
K bodu 8.04. Návrh „Zmena a doplnok č. 87/2019 Územného plánu mesta Poprad“
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
I. berie na vedomie
l. Správu o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 87/2019 územného plánu mesta Poprad
vypracovanú odborné spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP
Ing. arch. Jarmilou Vojtaššákovou.
2. Výsledky prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 87/2019 územného plánu mesta Poprad.
3. Výsledok preskúmania návrhu Zmeny a doplnku č. 87/2019 Okresným úradom v Prešove odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrený v stanovisku č. OU-PO-OVBP12020/018484-003 zo dňa 21. 02. 2020.
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II. súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených v procese
prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 87/2019 územného plánu mesta Poprad
III. schvaľuje
podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c/
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zmenu
a doplnok č. 87/2019 Územného plánu mesta Poprad“ vypracovanú: PROARCH, s.r.o.,
Poprad Ing. arch. Ján Veselovský, odborne spôsobilá osoba pre spracovanie ÚPD a ÚPP,
reg. č. 0657AA
IV. uznáša sa
podľa § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecné záväznom
nariadení mesta Poprad č. 6/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta
Poprad
Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 28.04.2020
a zvesené dňa 28.05.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.
Uznesenie č. 61/2020
K bodu 8.05. Návrh „Zmena a doplnok č. 88/2019 Územného plánu mesta Poprad“
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
I. berie na vedomie
l. Správu o prerokovaní návrhu Zmeny a doplnku č. 88/2019 územného plánu mesta Poprad
vypracovanú odborné spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP
Ing. arch. Jarmilou Vojtaššákovou.
2. Výsledky prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 88/2019 územného plánu mesta Poprad.
3. Výsledok preskúmania návrhu Zmeny a doplnku č. 88/2019 Okresným úradom v Prešove odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrený v stanovisku č. OU-PO-OVBP12020/024732-002 zo dňa 17. 04. 2020.
II. súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených v procese
prerokovania návrhu Zmeny a doplnku č. 88/2019 územného plánu mesta Poprad
III. schvaľuje
podľa § 26 ods. 3, § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c/
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zmenu
a doplnok č. 88/2019 Územného plánu mesta Poprad“ vypracovanú: Ing. arch. Michalom
Kuvikom, odborne spôsobilá osoba pre spracovanie ÚPD a ÚPP, reg. č. 0851AA
IV. uznáša sa
podľa § 27 ods. 3 zákona SNR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na Všeobecné záväznom
nariadení mesta Poprad č. 7/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta
Poprad
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Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 7/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 28.04.2020
a zvesené dňa 28.05.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 7/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.
Uznesenie č. 62/2020
K bodu 8.07. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 8/2020 – Trhový
poriadok pre príležitostné trhy na území mesta Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Poprad č. 8/2020 – Trhový poriadok pre príležitostné
trhy na území mesta Poprad
Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 28.04.2020
a zvesené dňa 13.05.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.
Uznesenie č. 63/2020
K bodu 9.01. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 9/2020, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách
a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad v znení
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2012, Všeobecne
záväzného nariadenia č. 7/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Poprad č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Poprad v znení Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2012,
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018
Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 9/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 28.04.2020
a zvesené dňa 13.05.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 9/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.
Uznesenie č. 64/2020
K bodu 9.02. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 10/2020, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 15/2019
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad
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Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Poprad č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 15/2019 o financovaní základných umeleckých
škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad
Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 10/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 28.04.2020
a zvesené dňa 13.05.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 10/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.
Uznesenie č. 65/2020
K bodu 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 11/2020, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2019 o úhradách,
spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Poprad č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2019 o úhradách, spôsobe určenia a platenia
úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
Plnenie: splnené. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 11/2020 bolo
vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa 28.04.2020
a zvesené dňa 13.05.2020. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 11/2020 bolo
zverejnené na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Mestské zastupiteľstvo >
VZN.
Uznesenie č. 66/2020
K bodu 12. Návrh na nepokračovanie v realizácii projektu s názvom „WIFI pre
Teba“ a vypovedanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
s č. Z311071W639 zo dňa 18.03.2020
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
- nepokračovanie v realizácii projektu s názvom „WIFI pre Teba“,
- vypovedanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s č. Z311071W639
zo dňa 18.03.2020
Plnenie: splnené. Mesto Poprad listom zo dňa 30.04.2020 požiadalo Úrad podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu o odstúpenie od realizácie projektu s názvom
„Wifi pre Teba“. Nakoľko zmluva o poskytnutí NFP do podania žiadosti o odstúpenie
od realizácie uvedeného projektu nebola zverejnená, Mesto Poprad navrhlo resp.
požiadalo riadiaci orgán o jej nezverejnenie. Úrad podpredsedu vlády pre investície
a informatizáciu nám listom zo dňa 19.05.2020 oznámil, že nepristúpi k zverejneniu
predmetnej zmluvy, čím podľa § 47a Občianskeho zákonníka platí, že ak do troch
mesiacov od uzavretia zmluvy nedôjde k jej zverejneniu, tak k uzavretiu zmluvy nedošlo.
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Uznesenie č. 71/2020
K bodu 17. Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestskej polície Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
Organizačný poriadok Mestskej polície Poprad
Plnenie: splnené. Organizačný poriadok Mestskej polície Poprad bol zverejnený
na webovom sídle mesta Poprad v sekcií: Samospráva: Zverejňovanie informácií 
Dokumenty na stiahnutie  Poriadky.
1. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 12. februára 2020
Uznesenie č. 9/2020
K bodu 7.03. Návrh na prenájom pozemkov v katastrálnom území Poprad – Apoštolská cirkev
na Slovensku, Zbor Poprad, Janka Kráľa 683/4, 059 38 Štrba
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad, a to pozemkov
− časť parc. č. KN-C 2993/581, ostatná plocha a časť parc. č. KN-C 2993/598, zastavaná
plocha a nádvorie spolu o výmere 255 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
za účelom vybudovania parkovacích plôch v rámci rekonštrukcie budovy súpisné číslo
3093 na ulici Mládeže Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Zbor Poprad, Janka Kráľa 683/4,
059 38 Štrba na dobu neurčitú za nájomné vo výške 0,12 €/m²/rok, t. j. za 30,60 €/rok
za celý predmet nájmu, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná
o prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad za účelom vybudovania a užívania
parkovacích miest v rámci prípravy rekonštrukcie nebytových priestorov v budove súpisné číslo
3093 na ulici Mládeže, ktoré žiadateľ nadobudol v roku 2018 od COOP Jednoty.
V zrekonštruovaných priestoroch budú poskytované služby, ktoré sú predmetom verejného
záujmu, okrem iného: pomoc sociálne slabším poskytovaním priebežnej materiálnej pomoci
a poradenstvom, voľnočasové aktivity pre deti a mládež a v navrhovaných priestoroch by mala
pôsobiť aj nezisková organizácia Život bez závislostí, n. o., ktorá pôsobí v meste Poprad
od roku 2006 a poskytuje služby v oblasti prevencie, doliečovania závislých a spoluzávislých,
aj služby marginalizovaným rómskym komunitám. Preukázanie parkovacích miest je potrebné
k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú rekonštrukciu.
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad a to pozemkov
– časť parc. č. KN-C 2993/581, ostatná plocha a časť parc. č. KN-C 2993/598, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 255 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
za účelom vybudovania parkovacích plôch v rámci rekonštrukcie budovy súpisné číslo 3093
na ulici Mládeže Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Zbor Poprad, Janka Kráľa 683/4,
059 38 Štrba na dobu neurčitú za nájomné vo výške 0,12 €/m²/rok, t. j. za 30,60 €/rok
za celý predmet nájmu
Plnenie: splnené. Nájomná zmluva č. 3/2020/P bola podpísaná zo strany Mesta Poprad
dňa 11.03.2020 a druhou zmluvnou stranou dňa 06.04.2020, zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 17.04.2020 a nadobudla účinnosť dňa 18.04.2020.
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Uznesenie č. 11/2020
K bodu 7.05. Návrh na prenájom pozemku v katastrálnom území Poprad – Martina
Zemčáková, Jarná 3049/1, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľnosti
− pozemku časť parc. č. KN-C 3009/915, ostatné plochy o výmere 259 m² v katastrálnom
území Poprad, obec Poprad,
za účelom jeho užívania ako záhradky na Tajovského ulici Martine Zemčákovej, Jarná 3049/1,
058 01 Poprad na dobu neurčitú za nájomné určené v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov
vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 162/2019 zo dňa 13. 06. 2019
vo výške 0,12 €/m2/rok, t. j. 31,08 € za celý predmet nájmu/rok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že sa jedná o prechod nájmu, o ktorý požiadal súčasný nájomca pozemku
v katastrálnom území Poprad časť parc. č. KN-C 3009/915 o výmere 259 m² Ján Krajč,
Tajovského 2606/13, 058 01 Poprad. O prechod nájmu na konkrétneho nájomcu požiadal
Ján Krajč z dôvodu, že pozemok užíva ako záhradku od roku 2009. Za ten čas ju zveľadil,
a to navezením ornej pôdy, oplotením pozemku a vybudovaním drobných stavieb. Uvedené
úpravy a drobné stavby ostávajú na predmetnom pozemku v prospech nového nájomcu, ktorý
s úpravami a ponechaním drobných stavieb na pozemku súhlasí a s ktorým sa terajší nájomca
dohodol na ich finančnom vyrovnaní
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľnosti
− pozemku časť parc. č. KN-C 3009/915, ostatné plochy o výmere 259 m² v katastrálnom
území Poprad, obec Poprad,
za účelom jeho užívania ako záhradky na Tajovského ulici Martine Zemčákovej, Jarná 3049/1,
058 01 Poprad na dobu neurčitú za nájomné určené v súlade so Zásadami prenájmu pozemkov
vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 162/2019 zo dňa 13. 06. 2019
vo výške 0,12 €/m2/rok, t. j. 31,08 € za celý predmet nájmu/rok
Plnenie: splnené. Nájomná zmluva č. 2/2020/Z bola podpísaná zo strany Mesta Poprad
dňa 11.03.2020 a druhou zmluvnou stranou dňa 30.03.2020, zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 17.04.2020 a nadobudla účinnosť dňa 18.04.2020.
Uznesenie č. 12/2020
K bodu 7.06. Návrh na prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Poprad, Matejovce,
Veľká, Stráže pod Tatrami, Hranovnica a Spišské Bystré a aktualizáciu prílohy
nájomnej zmluvy – Mestské lesy, s. r. o. Poprad, Levočská 3312/37,
058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že aktualizácia súpisu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad
prenajímaných v zmysle nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to
− stavby „Zabezpečenie štôlne Strieborná, Kvetnica“, postavenej na časti pozemku parc. č.
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KN-C 3126/1, lesný pozemok o výmere 33389 m² v katastrálnom území Poprad
vo vlastníctve SR – LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik Banská Bystrica,
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
− budovy Lesovne Kvetnica, súpisné číslo 2459, postavenej na pozemku parc. č. KN-C
3101/7 o výmere 131 m², zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Poprad
− budovy stodoly pri Lesovni Kvetnica postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3101/8
o výmere 72 m², zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Poprad
− a pozemkov v katastrálnom území Poprad, Matejovce, Veľká, Stráže pod Tatrami,
Hranovnica a Spišské Bystré podľa prílohy č. 1
spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad za ročné nájomné
1,– € za každý vyťažený kubický meter dreva, za ročné nájomné 1,– € za budovu Lesovne
Kvetnica a za ročné nájomné 1,– € za budovu stodoly pri Lesovni Kvetnica, je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že spoločnosť Mestské lesy, s. r. o. Poprad, Levočská
3312/37, 058 01 Poprad je spoločnosťou založenou Mestom Poprad s predmetom činnosti
veľkoobchod a maloobchod s drevom, výroba piliarska, ťažba dreva a pridružené služby,
poľnohospodárska výroba, pričom spoločnosť bola založená z dôvodu zabezpečenia
hospodárenia s lesným majetkom mesta, v súčasnosti spoločnosť Mestské lesy, s. r. o. Poprad,
Levočská 3312/37, 058 01 Poprad hospodári s lesným majetkom mesta v zmysle nájomnej
zmluvy a jedná sa o aktualizáciu súpisu nehnuteľností, ktoré sú predmetom nájmu
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov aktualizáciu súpisu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad
prenajímaných v zmysle nájomnej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to
− stavby „Zabezpečenie štôlne Strieborná, Kvetnica“, postavenej na časti pozemku parc. č.
KN-C 3126/1, lesný pozemok o výmere 33389 m² v katastrálnom území Poprad
vo vlastníctve SR – LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik Banská Bystrica,
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
− budovy Lesovne Kvetnica, súpisné číslo 2459, postavenej na pozemku parc. č. KN-C
3101/7 o výmere 131 m², zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Poprad
− budovy stodoly pri Lesovni Kvetnica postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3101/8
o výmere 72 m², zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Poprad
− a pozemkov v katastrálnom území Poprad, Matejovce, Veľká, Stráže pod Tatrami,
Hranovnica a Spišské Bystré podľa prílohy č. 1
spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad za ročné nájomné
1,– € za každý vyťažený kubický meter dreva, za ročné nájomné 1,– € za budovu Lesovne
Kvetnica a za ročné nájomné 1,– € za budovu stodoly pri Lesovni Kvetnica
Plnenie: splnené. Nájomná zmluva č. 1/2020/P bola podpísaná zo strany Mesta Poprad
dňa 31.03.2020 a druhou zmluvnou stranou dňa 14.04.2020, zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 27.04.2020 a nadobudla účinnosť dňa 28.04.2020.
Uznesenie č. 14/2020
K bodu 7.08. Návrh na predaj pozemkov v katastrálnom území Poprad – Ing. Ján Lištiak
a Eliška Lištiaková, Dubová 14, 900 29 Nová Dedinka
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad podľa
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geometrického plánu č. 14281601-154/19 spoločnosťou ZEKA, Kasprišin Marián,
058 01 Poprad úradne overeného dňa 19. 12. 2019 pod číslom G1-1249/19, a to
– novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1724/102, ostatná plocha o výmere 341 m²
v katastrálnom území Poprad, ktorý vznikol spojením dielu č. 1 o výmere 3 m² oddeleného
z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 3098/1, ostatná plocha o výmere 402 m² v katastrálnom
území Poprad, dielu č. 2 o výmere 27 m² oddeleného z pôvodného pozemku parc. č. KN-E
3099/1, ostatná plocha o výmere 281 m² v katastrálnom území Poprad, dielu č. 3 o výmere
214 m² oddeleného z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 3100/1, ostatná plocha o výmere
390 m² v katastrálnom území Poprad a dielu č. 4 o výmere 97 m² oddeleného z pôvodného
pozemku parc. č. KN-E 3101, ostatná plocha o výmere 98 m² v katastrálnom území Poprad,
do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jánovi Lištiakovi a Eliške Lištiakovej, Dubová 14,
900 29 Nová Dedinka za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 217/2019 vypracovaného
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1,
058 01 Poprad vo výške 28,76 €/m², t. j. 9 807,16 € za celý predmet predaja je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu že sa jedná o vyporiadanie vlastníckych a užívacích práv
k pozemku v záhradkovej osade Západ I, ktorá v zmysle zákona ale nie je zriadenou
záhradkovou osadou a nie je možné ju vyporiadať podľa Zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní
pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení
neskorších zmien a doplnkov, žiadatelia záhradku užívajú dlhodobo, v zmysle nájomnej zmluvy
od roku 2009, na pozemku je postavená chatka na základe stavebného povolenia z roku 1983
a z týchto dôvodov požiadali Ing. Ján Lištiak s manželkou Eliškou Lištiakovou o odkúpenie
predmetných pozemkov, ktoré sú súčasťou záhrady z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu podľa znaleckého posudku
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Poprad, predaj pozemku
podľa geometrického plánu č. 14281601-154/19 spoločnosťou ZEKA, Kasprišin Marián,
058 01 Poprad úradne overeného dňa 19. 12. 2019 pod číslom G1-1249/19, a to
– novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1724/102, ostatná plocha o výmere 341 m²
v katastrálnom území Poprad, ktorý vznikol spojením dielu č. 1 o výmere 3 m² oddeleného
z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 3098/1, ostatná plocha o výmere 402 m²
v katastrálnom území Poprad, dielu č. 2 o výmere 27 m² oddeleného z pôvodného pozemku
parc. č. KN-E 3099/1, ostatná plocha o výmere 281 m² v katastrálnom území Poprad, dielu
č. 3 o výmere 214 m² oddeleného z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 3100/1, ostatná
plocha o výmere 390 m² v katastrálnom území Poprad a dielu č. 4 o výmere 97 m²
oddeleného z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 3101, ostatná plocha o výmere 98 m²
v katastrálnom území Poprad,
do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jánovi Lištiakovi a Eliške Lištiakovej, Dubová 14,
900 29 Nová Dedinka za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 217/2019 vypracovaného
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1,
058 01 Poprad vo výške 28,76 €/m², t. j. 9 807,16 € za celý predmet predaja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad podľa geometrického
plánu č. 14281601-154/19 spoločnosťou ZEKA, Kasprišin Marián, 058 01 Poprad úradne
overeného dňa 19. 12. 2019 pod číslom G1-1249/19, a to
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– novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 1724/102, ostatná plocha o výmere 341 m²
v katastrálnom území Poprad, ktorý vznikol spojením dielu č. 1 o výmere 3 m² oddeleného
z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 3098/1, ostatná plocha o výmere 402 m²
v katastrálnom území Poprad, dielu č. 2 o výmere 27 m² oddeleného z pôvodného pozemku
parc. č. KN-E 3099/1, ostatná plocha o výmere 281 m² v katastrálnom území Poprad, dielu
č. 3 o výmere 214 m² oddeleného z pôvodného pozemku parc. Č. KN-E 3100/1, ostatná
plocha o výmere 390 m² v katastrálnom území Poprad a dielu č. 4 o výmere 97 m²
oddeleného z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 3101, ostatná plocha o výmere 98 m²
v katastrálnom území Poprad,
do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Jánovi Lištiakovi a Eliške Lištiakovej, Dubová 14,
900 29 Nová Dedinka za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 217/2019 vypracovaného
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1,
058 01 Poprad vo výške 28,76 €/m², t. j. 9 807,16 € za celý predmet predaja
Plnenie: splnené. Kúpna zmluva č. KZ 7/2020 bola podpísaná zo strany Mesta Poprad
dňa 11.03.2020 a druhou zmluvnou stranou dňa 03.04.2020, zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 14.04.2020 a nadobudla účinnosť dňa 15.04.2020.
Uznesenie č. 15/2020
K bodu 7.09. Návrh na predaj pozemku v katastrálnom území Svit – Tatranská mliekareň a.s.,
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to
– pozemku parc. č. KN-E 2245/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2410 m²
v katastrálnom území Svit
do výlučného vlastníctva spoločnosti Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 002/2020 vypracovaného
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1,
058 01 Poprad vo výške 6,22 €/m², t. j. 14 990,20 € za celý predmet predaja je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vyporiadanie pozemku
za účelom umiestnenia inžinierskych sietí (vodovodnej, kanalizačnej a NN prípojky)
a vybudovania nového vjazdu v rámci prestavby križovatky pre stavbu „Predajné a servisné
centrum Volvo“. Majetkovoprávne vyporiadanie pozemku je potrebné k preukázaniu iného
práva k pozemku v rámci územného a stavebného konania na predmetnú stavbu.
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Poprad, a to predaj
– pozemku parc. č. KN-E 2245/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2410 m²
v katastrálnom území Svit
do výlučného vlastníctva spoločnosti Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 002/2020 vypracovaného
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1,
058 01 Poprad vo výške 6,22 €/m², t. j. 14 990,20 € za celý predmet predaja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
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schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to
– pozemku parc. č. KN-E 2245/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2410 m²
v katastrálnom území Svit,
do výlučného vlastníctva spoločnosti Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26,
060 01 Kežmarok za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 002/2020 vypracovaného
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1,
058 01 Poprad vo výške 6,22 €/m², t. j. 14 990,20 € za celý predmet predaja
Plnenie: splnené. Kúpna zmluva č. KZ 6/2020 bola podpísaná zo strany Mesta Poprad
dňa 11.03.2020 a druhou zmluvnou stranou dňa 31.03.2020, zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 14.04.2020 a nadobudla účinnosť dňa 15.04.2020.
Uznesenie č. 16/2020
K bodu 7.10. Návrh na predaj pozemku v katastrálnom území Poprad – Jozef Olearčin,
Uherova 5580/1, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad podľa
geometrického plánu č. 36444499-138/2019, vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad
s. r. o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad úradne overeného dňa 25. 11. 2019 pod číslom
G1-1118/19, a to
– novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3216/22, orná pôda o výmere 1850 m²
v katastrálnom území Poprad, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 1850 m²
z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 891/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2040 m²
v katastrálnom území Poprad
do výlučného vlastníctva Jozefovi Olearčinovi, Uherova 5580/1, 058 01 Poprad za cenu určenú
podľa znaleckého posudku č. 65/2019 vypracovaného vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Pavlom Ganzarčíkom, Petzvalova 62, 059 01 Spišská Belá vo výške
2,97 €/m², t. j. 5 494,50 € za celý predmet predaja je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku priľahlého
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ je vlastníkom nehnuteľností, rodinného
domu a pozemkov, na ktorých sú koterce a výbeh a ktoré sú využívané ako výcvikové stredisko
pre výchovu a výcvik psov pod hlavičkou spoločnosti Canislog, s. r. o. a Športového
a kynologického klubu Canislog, ktoré pôsobia v Meste Poprad už od roku 1998
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Poprad podľa
geometrického plánu č. 36444499-138/2019, vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad
s. r. o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad úradne overeného dňa 25. 11. 2019 pod číslom
G1-1118/19, a to predaj
– novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3216/22, orná pôda o výmere 1850 m²
v katastrálnom území Poprad, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 1850 m²
z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 891/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2040 m²
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v katastrálnom území Poprad
do výlučného vlastníctva Jozefovi Olearčinovi, Uherova 5580/1, 058 01 Poprad za cenu určenú
podľa znaleckého posudku č. 65/2019 vypracovaného vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Pavlom Ganzarčíkom, Petzvalova 62, 059 01 Spišská Belá vo výške
2,97 €/m², t. j. 5 494,50 € za celý predmet predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad podľa geometrického
plánu č. 36444499-138/2019, vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad s. r. o.,
Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad úradne overeného dňa 25. 11. 2019 pod číslom
G1-1118/19, a to
– novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3216/22, orná pôda o výmere 1850 m²
v katastrálnom území Poprad, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 1850 m²
z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 891/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2040 m²
v katastrálnom území Poprad
do výlučného vlastníctva Jozefovi Olearčinovi, Uherova 5580/1, 058 01 Poprad za cenu určenú
podľa znaleckého posudku č. 65/2019 vypracovaného vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Pavlom Ganzarčíkom, Petzvalova 62, 059 01 Spišská Belá vo výške
2,97 €/m², t. j. 5 494,50 € za celý predmet predaja
Plnenie: splnené. Kúpna zmluva č. 8/2020 bola podpísaná zo strany Mesta Poprad dňa
11.03.2020 a druhou zmluvnou stranou dňa 30.03.2020, zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 14.04.2020 a nadobudla účinnosť dňa 15.04.2020.
Uznesenie č. 17/2020
K bodu 7.11. Návrh na predaj nehnuteľností v katastrálnom území Poprad a návrh na
zrušenie uznesenia MsZ č. 286/2019 zo dňa 31. októbra 2019 – vlastníci bytov
a nebytových priestorov, Popradskej brigády 744/18 a 20, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 286/2019 zo dňa 31. októbra 2019
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad v katastrálnom
území Poprad, obec Poprad, a to
− budovy kotolne, súpisné číslo 4723 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 569, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 186 m²,
− pozemku parc. č. KN-C 569, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m²
do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
na ulici Popradskej brigády, súpisné číslo 744, číslo vchodu 18 a 20, a to takto:
1. do bezpodielového spoluvlastníctva Dušanovi Grigerovi a Dášene Grigerovej, obaja trvale
bytom Popradskej brigády 744/18, 058 01 Poprad podiel 1/16,
2. do výlučného vlastníctva Mgr. Róbertovi Kmiťovi, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16.
3. do podielového spoluvlastníctva Márii Gavurovej, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad v podiele 7/8 a Renáte Slavkovskej, trvale bytom Vodárenská 1972/120,
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058 01 Poprad v podiele 1/8 podiel 1/16,
4. do výlučného vlastníctva Alžbete Pastorekovej, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
5. do bezpodieloveho spoluvlastníctva JUDr. Jánovi Štecovi a Viere Štecovej, obaja trvale
bytom Popradskej brigády 744/18, 058 01 Poprad podiel 1/16,
6. do podielového spoluvlastníctva Ing. Alojzovi Kovalčíkovi, trvale bytom Sobotské námestie
1781/19, 058 01 Poprad v podiele 1/2 a Ľubomírovi Kovalčíkovi, trvale bytom Štefánikova
878/31, 058 01 Poprad v podiele 1/2 podiel 1/16,
7. do výlučného vlastníctva Ing. Martinovi Rečičárovi, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
8. do výlučného vlastníctva Tiborovi Killianovi, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
9. do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Pavlovi Michlíkovi a Ingrid Michlíkovej, obaja
trvale bytom Popradskej brigády 744/20, 058 01 Poprad podiel 1/16,
10. do výlučného vlastníctva Lege Artis Capital, s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica 138, 059
60 Vysoké Tatry podiel 1/16,
11. do výlučného vlastníctva Natálii Murínovej, trvale bytom Popradskej brigády 744/20,
058 01 Poprad podiel 1/16,
12. do výlučného vlastníctva Ing. Imrichovi Vaváčkovi, trvale bytom Saratovská 15,
841 02 Bratislava podiel 1/16,
13. do výlučného vlastníctva Eliške Nemčkovej, trvale bytom Osloboditeľov 58/26,
059 34 Spišská Teplica podiel 1/16,
14. do výlučného vlastníctva Ing. Hane Paračkovej, trvale bytom Partizánska 3265/6,
058 01 Poprad podiel 1/16,
15. do výlučného vlastníctva Ing. Martinovi Rečičárovi, Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
16. do výlučného vlastníctva Darine Sekajovej, Popradskej brigády 744/20, 058 01 Poprad
podiel 1/16
za cenu vo výške 1,– € za budovu kotolne a 10 981,44 € za pozemok, teda spolu vo výške
10 982,44 € za celý predmet predaja je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,
že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností bezprostredne susediacich
s bytovým domom na ulici Popradskej brigády, súpisné číslo 744, číslo vchodu 18 a 20.
Technický stav stavby je zlý, dlhšiu dobu nie je na objekte prevádzaná žiadna údržba, do kotolne
dlhšiu dobu zateká z dôvodu poškodenia strešnej krytiny a týmto zatekaním došlo k zamokreniu
a poškodeniu prakticky celého objektu, z kotolne je demontované technologické zariadenie
už asi 18 rokov a z tohto dôvodu Mesto Poprad už budovu nevyužíva za účelom, na ktorý bola
pôvodne určená a nakoľko vzhľadom na súčasný stav je akákoľvek rekonštrukcia nemožná,
žiadatelia budovu plánujú asanovať a na jej mieste postaviť parkovacie miesta a oddychovú
zónu pre bytový dom
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Poprad v katastrálnom
území Poprad, obec Poprad, a to predaj
− budovy kotolne, súpisné číslo 4723 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 569, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 186 m²,
− pozemku parc. č. KN-C 569, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m²
do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
na ulici Popradskej brigády, súpisné číslo 744, číslo vchodu 18 a 20, a to takto:
1. do bezpodielového spoluvlastníctva Dušanovi Grigerovi a Dášene Grigerovej, obaja trvale
bytom Popradskej brigády 744/18, 058 01 Poprad podiel 1/16,
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2. do výlučného vlastníctva Mgr. Róbertovi Kmiťovi, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16.
3. do podielového spoluvlastníctva Márii Gavurovej, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad v podiele 7/8 a Renáte Slavkovskej, trvale bytom Vodárenská 1972/120,
058 01 Poprad v podiele 1/8 podiel 1/16,
4. do výlučného vlastníctva Alžbete Pastorekovej, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
5. do bezpodieloveho spoluvlastníctva JUDr. Jánovi Štecovi a Viere Štecovej, obaja trvale
bytom Popradskej brigády 744/18, 058 01 Poprad podiel 1/16,
6. do podielového spoluvlastníctva Ing. Alojzovi Kovalčíkovi, trvale bytom Sobotské
námestie 1781/19, 058 01 Poprad v podiele 1/2 a Ľubomírovi Kovalčíkovi, trvale bytom
Štefánikova 878/31, 058 01 Poprad v podiele 1/2 podiel 1/16,
7. do výlučného vlastníctva Ing. Martinovi Rečičárovi, trvale bytom Popradskej brigády
744/18, 058 01 Poprad podiel 1/16,
8. do výlučného vlastníctva Tiborovi Killianovi, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
9. do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Pavlovi Michlíkovi a Ingrid Michlíkovej, obaja
trvale bytom Popradskej brigády 744/20, 058 01 Poprad podiel 1/16,
10. do výlučného vlastníctva Lege Artis Capital, s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica 138,
059 60 Vysoké Tatry podiel 1/16,
11. do výlučného vlastníctva Natálii Murínovej, trvale bytom Popradskej brigády 744/20,
058 01 Poprad podiel 1/16,
12. do výlučného vlastníctva Ing. Imrichovi Vaváčkovi, trvale bytom Saratovská 15,
841 02 Bratislava podiel 1/16,
13. do výlučného vlastníctva Eliške Nemčkovej, trvale bytom Osloboditeľov 58/26,
059 34 Spišská Teplica podiel 1/16,
14. do výlučného vlastníctva Ing. Hane Paračkovej, trvale bytom Partizánska 3265/6,
058 01 Poprad podiel 1/16,
15. do výlučného vlastníctva Ing. Martinovi Rečičárovi, Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
16. do výlučného vlastníctva Darine Sekajovej, Popradskej brigády 744/20, 058 01 Poprad
podiel 1/16
za cenu vo výške 1,– € za budovu kotolne a 10 981,44 € za pozemok, teda spolu vo výške
10 982,44 € za celý predmet predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad v katastrálnom území
Poprad, obec Poprad, a to
− budovy kotolne, súpisné číslo 4723 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 569, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 186 m²,
− pozemku parc. č. KN-C 569, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m²
do podielového spoluvlastníctva vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome
na ulici Popradskej brigády, súpisné číslo 744, číslo vchodu 18 a 20, a to takto:
1. do bezpodielového spoluvlastníctva Dušanovi Grigerovi a Dášene Grigerovej, obaja trvale
bytom Popradskej brigády 744/18, 058 01 Poprad podiel 1/16,
2. do výlučného vlastníctva Mgr. Róbertovi Kmiťovi, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16.
3. do podielového spoluvlastníctva Márii Gavurovej, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad v podiele 7/8 a Renáte Slavkovskej, trvale bytom Vodárenská 1972/120, 058
01 Poprad v podiele 1/8 podiel 1/16,
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4. do výlučného vlastníctva Alžbete Pastorekovej, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
5. do bezpodieloveho spoluvlastníctva JUDr. Jánovi Štecovi a Viere Štecovej, obaja trvale
bytom Popradskej brigády 744/18, 058 01 Poprad podiel 1/16,
6. do podielového spoluvlastníctva Ing. Alojzovi Kovalčíkovi, trvale bytom Sobotské
námestie 1781/19, 058 01 Poprad v podiele 1/2 a Ľubomírovi Kovalčíkovi, trvale bytom
Štefánikova 878/31, 058 01 Poprad v podiele 1/2 podiel 1/16,
7. do výlučného vlastníctva Ing. Martinovi Rečičárovi, trvale bytom Popradskej brigády
744/18, 058 01 Poprad podiel 1/16,
8. do výlučného vlastníctva Tiborovi Killianovi, trvale bytom Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
9. do bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Pavlovi Michlíkovi a Ingrid Michlíkovej, obaja
trvale bytom Popradskej brigády 744/20, 058 01 Poprad podiel 1/16,
10. do výlučného vlastníctva Lege Artis Capital, s.r.o., so sídlom Tatranská Lomnica 138,
059 60 Vysoké Tatry podiel 1/16,
11. do výlučného vlastníctva Natálii Murínovej, trvale bytom Popradskej brigády 744/20,
058 01 Poprad podiel 1/16,
12. do výlučného vlastníctva Ing. Imrichovi Vaváčkovi, trvale bytom Saratovská 15,
841 02 Bratislava podiel 1/16,
13. do výlučného vlastníctva Eliške Nemčkovej, trvale bytom Osloboditeľov 58/26,
059 34 Spišská Teplica podiel 1/16,
14. do výlučného vlastníctva Ing. Hane Paračkovej, trvale bytom Partizánska 3265/6,
058 01 Poprad podiel 1/16,
15. do výlučného vlastníctva Ing. Martinovi Rečičárovi, Popradskej brigády 744/18,
058 01 Poprad podiel 1/16,
16. do výlučného vlastníctva Darine Sekajovej, Popradskej brigády 744/20, 058 01 Poprad
podiel 1/16
za cenu vo výške 1,– € za budovu kotolne a 10 981,44 € za pozemok, teda spolu vo výške
10 982,44 € za celý predmet predaja
Plnenie: splnené. Kúpna zmluva č. KZ 11/2020 bola podpísaná zo strany Mesta Poprad
dňa 16.03.2020 a druhou zmluvnou stranou dňa 15.05.2020, zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 27.05.2020 a nadobudla účinnosť dňa 28.05.2020.
Uznesenie č. 19/2020
K bodu 7.16. Návrh na predaj pozemku v katastrálnom území Poprad – MUDr. Zdenek
Holešovský, Dostojevského 4532/69, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad, podľa
geometrického plánu č. 36444499-159/2019, vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad
s.r.o., Dostojevského 3313/12, Poprad a to:
− diel č. 1 o výmere 7 m² a diel č. 2 o výmere 7 m², odčlenené z pozemku parc. č. KN-C
3288/127 o výmere 200 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom
území Poprad, obec Poprad,
− diel č. 3 o výmere 2 m², odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 3288/128 o výmere 179 m²,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Poprad, obec Poprad,
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do výlučného vlastníctva MUDr. Zdenka Holešovského, Dostojevského 4532/69,
058 01 Poprad, za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 34,92 €/m², teda spolu
za cenu vo výške 558,72 €, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná
o majetkovo-právne vysporiadanie časti pozemkov vo vlastníctve mesta spoločne
s vyporiadaním pozemkov vo výlučnom vlastníctve spoločnosti OLMECA TATRY, s. r. o.,
od ktorej odkupuje časti pozemkov o výmere 2 m² a 4 m², za účelom zriadenia 2 parkovacích
miest
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, podľa geometrického
plánu č. 36444499-159/2019, vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad, s.r.o.,
Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad a to predaj
− dielu č. 1 o výmere 7 m² a dielu č. 2 o výmere 7 m², odčlenených z pozemku parc. č. KN-C
3288/127 o výmere 200 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom
území Poprad, obec Poprad,
− dielu č. 3 o výmere 2 m², odčleneného z pozemku parc. č. KN-C 3288/128 o výmere 179 m²,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Poprad, obec Poprad,
do výlučného vlastníctva MUDr. Zdenka Holešovského, Dostojevského 4532/69,
058 01 Poprad, za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 34,92 €/m², teda spolu
za cenu vo výške 558,72 €, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, podľa geometrického
plánu č. 36444499-159/2019, vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad, s.r.o.,
Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad a to:
− diel č. 1 o výmere 7 m² a diel č. 2 o výmere 7 m², odčlenené z pozemku parc. č. KN-C
3288/127 o výmere 200 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom
území Poprad, obec Poprad,
− diel č. 3 o výmere 2 m², odčlenený z pozemku parc. č. KN-C 3288/128 o výmere 179 m²,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Poprad, obec Poprad,
do výlučného vlastníctva MUDr. Zdenka Holešovského, Dostojevského 4532/69,
058 01 Poprad, za cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 34,92 €/m², teda spolu
za cenu vo výške 558,72 €
Plnenie: splnené. Kúpna zmluva č. KZ 9/2020 bola podpísaná zo strany Mesta Poprad
dňa 16.03.2020 a druhou zmluvnou stranou dňa 13.05.2020, zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 15.05.2020 a nadobudla účinnosť dňa 16.05.2020.
Uznesenie č. 21/2020
K bodu 7.18. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad pre stavbu
„Bytový dom Poprad Juh IV“ – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Poprad
− parc. č. KN-C 3226/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 159275 m²,
− parc. č. KN-C 3232/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 895 m²,
− parc. č. KN-C 3233/30, trvalý trávnatý porast o výmere 503 m²,
− parc. č. KN-C 3233/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2218 m²,
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− parc. č. KN-C 3233/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2028 m²,
− parc. č. KN-C 3233/54, trvalý trávnatý porast o výmere 2320 m²,
− parc. č. KN-C 3233/64, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1001 m²,
spočívajúce v práve zriadenia, umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí,
a to SO 11 NN prípojky pre plánovanú stavbu „Bytový dom Poprad Juh IV“ a v práve užívania,
prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných
stavebných úprav stavby a jej odstránenia, v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi, mechanizmami
k inžinierskym sieťam, pričom toto vecné bremeno sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé
pozemky v katastrálnom území Poprad parc. č. KN-C 3226/3, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 159275 m², parc. č. KN-C 3232/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 895 m²,
parc. č. KN-C 3233/30, trvalý trávnatý porast o výmere 503 m², parc. č. KN-C 3233/31,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2218 m², parc. č. KN-C 3233/32, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 2028 m², parc. č. KN-C 3233/54, trvalý trávnatý porast o výmere 2320 m²,
parc. č. KN-C 3233/64, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1001 m², v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice a každého ďalšieho vlastníka
predmetných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa geometrického plánu na porealizačné
zameranie stavby a za cenu určenú znaleckým posudkom, vypracovaným pre tento účel podľa
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov
povinným z vecného bremena na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, minimálne však
vo výške 500,− €, a to v prípade, že oprávnený z vecného bremena po vykonaní zásahu
do dotknutých nehnuteľností realizáciou inžinierskych sietí neuvedie tieto ani
po predchádzajúcej písomnej výzve oprávneného do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu
v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený z vecného bremena je povinný splniť si svoju
povinnosť, ktorej splnenie je zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.
Plnenie: v plnení. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 5/2020 bola
vypracovaná a zaslaná na pripomienkovanie druhej zmluvnej strane.
Uznesenie č. 22/2020
K bodu 7.19. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad pre stavbu
„Bytový dom „URSUS“, ul. 29 augusta, Poprad na pozemkoch parc. č. 2144/3,
2141/1, k. ú. Poprad“ – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Poprad
− parc. č. KN-C 2009/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5573 m²
− parc. č. KN-C 2072/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 668 m²
− parc. č. KN-C 2145/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2659 m²
spočívajúce v práve zriadenia, umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí,
a to SO 05.1 Preložka NN a VN vedenia pre plánovanú stavbu „Bytový dom „URSUS“,
ul.
29. augusta, Poprad na pozemkoch parc. č. 2144/3, 2141/1, k. ú. Poprad“ a v práve užívania,
prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných
stavebných úprav stavby a jej odstránenia, v práve vstupu, prechodu a prejazdu peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi, mechanizmami
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k inžinierskym sieťam, pričom toto vecné bremeno sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celé
pozemky v katastrálnom území Poprad parc. č. KN-C 2009/1, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 5573 m², parc. č. KN-C 2072/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 668 m²
a parc. č. KN-C 2145/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2659 m² v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice a každého ďalšieho vlastníka
predmetných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa geometrického plánu na porealizačné
zameranie stavby a za cenu určenú znaleckým posudkom, vypracovaným pre tento účel podľa
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
schvaľuje
zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov
povinným z vecného bremena na uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu, minimálne však
vo výške 500,− €, a to v prípade, že oprávnený z vecného bremena po vykonaní zásahu
do dotknutých nehnuteľností realizáciou inžinierskych sietí neuvedie tieto ani
po predchádzajúcej písomnej výzve oprávneného do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu
v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený z vecného bremena je povinný splniť si svoju
povinnosť, ktorej splnenie je zabezpečené touto zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení.
Plnenie: splnené. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2/2020 bola
podpísaná zo strany Mesta Poprad dňa 10.03.2020 a druhou zmluvnou stranou dňa
12.03.2020, zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 17.04.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 18.04.2020.
Uznesenie č. 24/2020
K bodu 7.21. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Spišská Sobota
a návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 56/2019 zo dňa 28. februára 2019 –
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 56/2019 zo dňa 28. februára 2019
schvaľuje
bezodplatné zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí, a to líniovej vodnej
stavby
„Poprad
–
Spišská
Sobota
kanalizačný
zberač,
ulica
Riečna
a Nemocničná“ na pozemkoch v katastrálnom území Spišská Sobota, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 1 v prospech spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná
662/17, 058 89 Poprad v rozsahu podľa geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby
s podmienkou, že investor stavby vylúči akýkoľvek stavebný zásah do telesa miestnej
komunikácie (chodníka a vozovky) Ul. Pod bránou, nakoľko táto komunikácia prešla
kompletnou rekonštrukciou roku 2015 a na túto stavbu platí 5 ročná záručná doba
schvaľuje
zmluvnú pokutu pre oprávneného z vecného bremena vo výške 10 % z vyčíslených nákladov
povinným z vecného bremena na uvedenie nehnuteľností do pôvodného stavu, minimálne však
vo výške 500,− €, a to v prípade, že oprávnený z vecného bremena po vykonaní zásahu
do dotknutých nehnuteľností realizáciou inžinierskych sietí neuvedie tieto do pôvodného stavu
bez zbytočného odkladu v súlade s platnou legislatívou. Oprávnený z vecného bremena
je povinný splniť si svoju povinnosť, ktorej splnenie je zabezpečené touto zmluvnou pokutou,
aj po jej zaplatení.
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Plnenie: splnené. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 7/2020 bola
podpísaná zo strany Mesta Poprad dňa 10.03.2020 a budúcim oprávneným z vecného
bremena dňa 20.03.2020, zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 14.04.2020
a nadobudla účinnosť dňa 15.04.2020.
Uznesenie č. 28/2020
K bodu 7.25. Návrh na výkup pozemkov v katastrálnom území Spišská Sobota –
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9,
053 04 Spišské Podhradie
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
výkup novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad,
za účelom majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pre verejnoprospešnú stavbu
„Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce – Poprad Západ“ podľa geometrického
plánu č. 225/2019, vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad s.r.o., Dostojevského 3313/12,
Poprad, diel č. 1 o výmere 26 m², z ktorého sa vytvára nová parc. č. KN-C 1850/25 o výmere
26 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, diel č. 2 o výmere 107 m², z ktorého
sa vytvára nová parc. č. KN-C 1850/26 o výmere 107 m², druh pozemku vodná plocha a diel
č. 3 o výmere 173 m², z ktorého sa vytvára nová parc. č. KN-C 1850/27 o výmere 173 m², druh
pozemku vodná plocha, odčlenené z pozemku parc. č. KN-E 420 o výmere 1188 m², druh
pozemku orná pôda, zapísaného na liste vlastníctve č. 1090 v celosti a podľa geometrického
plánu č. 226/2019, vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad s.r.o., Dostojevského 3313/12,
Poprad diel č. 2 o výmere 48 m², z ktorého sa vytvára nová parc. č. KN-C 1856/83 o výmere
48 m², druh pozemku vodná plocha a diel č. 3 o výmere 11 m², z ktorého sa vytvára nová parc.
č. KN-C 1856/84 o výmere 11 m², druh pozemku vodná plocha, odčlenené z pozemku parc. č.
KN-E 1240 o výmere 313 m², druh pozemku orná pôda, za dohodnutú cenu vo výške
40,79 €/m2, spolu v celkovej výške 14 888,35 € od predávajúceho Rímskokatolíckej cirkvi
Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie
Plnenie: v plnení. Kúpna zmluva č. KZ VP 1/2020 bola vypracovaná a podpísaná zo strany
mesta, pripravená na odovzdanie druhej zmluvnej strane na podpis.
Uznesenie č. 29/2020
K bodu 7.26. Návrh na majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov pre rozšírenie cintorína
Poprad – Veľká
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
výkup pozemkov podľa prílohy č. 1 za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
pre rozšírenie cintorína Poprad – Veľká za ceny schválené Uznesením č. 133/2018 zo dňa
14. júna 2018
Plnenie: v plnení. Kúpne zmluvy sú vypracované zo strany mesta Poprad podpísané
a postupne sa predkladajú na podpis druhej zmluvnej strane.
Uznesenie č. 30/2020
K bodu 7.27. Návrh na majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov existujúceho cintorína
Poprad – Veľká
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Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
výkup pozemkov uvedených v prílohe č. 1 za účelom majetkovoprávneho vyporiadania
pozemkov existujúceho cintorína Poprad – Veľká za cenu podľa znaleckého posudku
č. 65/2019, vyhotoveného znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Jánom Plavcom, Budovateľská
2850/85, 058 01 Poprad, vo výške 25,73 €/m²
Plnenie: v plnení. Kúpne zmluvy sú vypracované zo strany mesta Poprad podpísané
a postupne sa predkladajú na podpis druhej zmluvnej strane.
7. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 12. decembra 2019
Uznesenie č. 326/2019
K bodu 6.03. Návrh na zverenie majetku „Prístavba a prestavba objektu MŠ na Tranovského
3497/7“ do správy Základnej školy s materskou školou Aurela Viliama
Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zverenie dokončenej stavby „Prístavba a prestavba objektu Materskej školy na Tranovského
ulici 3497/7 v správe Základnej školy s materskou školou, ulica Fraňa Kráľa 2086/2,
Poprad – Veľká“ do správy Základnej školy s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Fraňa
Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad, pričom obstarávacie náklady stavby predstavujú spolu
1 027 657,89 €
Plnenie: v plnení. Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku do správy č. OSM/M/1/2020
bola podpísaná zo strany Mesta Poprad 20.01.2020 a druhá zmluvná strana bola vyzvaná
k podpisu.
Uznesenie č. 327/2019
K bodu 6.04. Informatívna správa k zámeru na odpredaj obchodného podielu Mesta
Poprad v obchodnej spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
berie na vedomie
informatívnu správu k zámeru na odpredaj obchodného podielu Mesta Poprad v obchodnej
spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.
na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ing. Milana Barana
poveruje
primátora mesta Poprad Ing. Antona Danka pokračovať v rokovaní so štatutárnym zástupcom
spoločnosti LETHEBYSONS LIMITED o odpredaji 15 % obchodného podielu Mesta Poprad
v obchodnej spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.
Plnenie: v plnení. Na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad bola predložená
informatívna správa k zámeru na odpredaj obchodného podielu Mesta Poprad
v obchodnej spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o..
Uznesenie č. 345/2019
K bodu 10.12. Návrh rozpočtu mesta Poprad na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
konštatuje,
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že rozpočet mesta na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 zabezpečuje financovanie
základných samosprávnych funkcií mesta a jeho rozvojových programov
schvaľuje
a) rozpočet Mesta Poprad na rok 2020 podľa návrhu uvedeného v tabuľkách č. 1 - rozpočet
príjmov Mesta Poprad a v tabuľke č. 3 - rozpočtu výdavkov Mesta Poprad podľa programov
ako vyrovnaný vo výške 65 388 790 €; podľa cieľov a merateľných ukazovateľov
uvedených v návrhu programového rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022
b) tvorbu sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok,
c) výšku príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % objemu
zúčtovaných platov zamestnancov,
d) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu - ekon. klasif. 610
911 000 €
e) príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške
1 947 000 €
f) príspevok pre Mestskú informačnú kanceláriu Poprad vo výške
296 000 €
g) dotáciu pre TV Poprad, s.r.o. vo výške
160 000 €
h) dotáciu pre Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad vo výške
300 000 €
ch) dotáciu pre Mestské lesy, s.r.o. Poprad vo výške
25 000 €
i) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže
vo výške
2 000 €
j) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške
2 400 €
k) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota
vo výške
4 500 €
l) dotáciu na požiarnu ochranu pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľká vo výške
2 000 €
m) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby na úhradu nákladov
za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
vo výške
193 740 €
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD
71 040 €
ŽHK POPRAD
10 500 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad
21 000 €
Futbalový klub Poprad - mládež
32 000 €
Futbalový klub Poprad - dospelí
23 000 €
Hokejový klub Poprad, a.s.
33 600 €
Športový klub Zemedar Poprad - Stráže
2 600 €
n) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby určené na činnosť
vo výške
500 400 €
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD
155 000 €
ŽHK POPRAD
18 000 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad - mládež
70 000 €
Basketbalová akadémia mládeže Poprad - ženy
25 000 €
Futbalový klub Poprad - mládež
120 000 €
Futbalový klub Poprad - dospelí
21 500 €
Hokejový klub Poprad, a.s.
65 000 €
Mestský športový klub Poprad - Tatry
12 000 €
Športový klub Zemedar Poprad - Stráže
3 900 €
Volejbalový Klub Junior 2012 Poprad
10 000 €
o) dotáciu na kultúrne aktivity pre Divadelný súbor Ozvena vo výške
5 000 €
p) dotáciu na kultúrne aktivity pre Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad vo výške 7 000 €
q) dotáciu na kultúrne aktivity pre Solus Dance Academy vo výške
10 000 €
r) dotáciu na kultúrne aktivity pre Tatranská galéria v Poprade vo výške
5 000 €
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s) dotáciu na kultúrne aktivity pre Horský film Poprad, n.f. vo výške
17 000 €
t) dotácie na sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť
a zdravotnú starostlivosť pre Slovenský Červený Kríž územný spolok Poprad
vo výške
10 000 €
u) dotácie na sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť
a zdravotnú starostlivosť pre PROGRESFEM vo výške
4 030 €
v) dotáciu na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom pre Univerzitu
Mateja Bela v Banskej Bystrici, pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom
v Poprade vo výške
30 000 €
x) reprezentačné výdavky primátora mesta vo výške
16 000 €
z) investičné akcie vo výške
15 645 540 €,
- z toho: prevod finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku
2020 vo výške 6 226 650 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
1. Zmeny a doplnky ÚPN mesta Poprad
2. Internetový portál www.VisitPoprad.sk
3. Busta gen. M.R. Štefánika v Poprade
4. Výkupy pozemkov
5. Rekonštrukcia mozaiky na Ulici 1. mája
6. Obstaranie výpočtovej techniky - výmena produkčných serverov
7. Modernizácia informačného systému
8. Obstaranie softvéru - integrácia na centrálne komponenty a informačné systémy
verejnej správy
9. Nákup motorových vozidiel
10. Doplnenie osvetlenia a ozvučenia na cintoríne v Poprade - Veľkej
11. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie,
komunikácie, vodovod)
12. Revitalizácia cintorína v Poprade - Veľkej
13. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad kapitálová dotácia na nákup prevádzkového
vozidla
14. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad kapitálová dotácia na nákup osobného
vozidla
15. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad kapitálová dotácia na nákup pohrebného
vozidla
16. Záchytný povrchový rigol pre odvádzanie povrchového odtoku, Ul. Rastislavova
17. Protipovodňové opatrenia Stráže pod Tatrami
18. Prestavba križovatky Ul. Kukučínova a Ul. Rovná
19. Rekonštrukcia MK prepoj ul. Športová a ul. B. Němcovej (pri parkovisku NTC)
a verejného osvetlenia
20. Výstavba chodníka pri BD Stroncium
21. Križovatka MK Ul. J. Curie - MK Ul. Banícka v Poprade
22. Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ, Poprad – Matejovce
23. Výstavba MK prepoj Ul. Kukučínova - Ul. Levočská - Stráže pod Tatrami
24. Parkovisko ERBIUM II v Poprade
25. Viacpodlažné parkovisko
26. Viacpodlažné parkovisko JUH III
27. Parkoviská Ul. Banícka
28. Parkoviská Kvetnica - SO 01 Nová Obytná
29. Spevnené plochy a státie - dofinancovanie infraštruktúry pri kúpe bytového domu
v Matejovciach
30. Dofinancovanie infraštruktúry pri kúpe bytového domu v Matejovciach
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31. Výstavba cyklistických komunikácií Most Ul. Športová - Most D1 Matejovce - ČOV
Matejovce
32. Obnova a rekonštrukcia priechodov pre chodcov
33. Technická infraštruktúra - JUH IV
34. Pasport miestnych komunikácií a pasport dopravného značenia
35. Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad
36. Modernizácia vianočnej výzdoby
37. Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Komenského Ul. 587/15 Poprad - MŠ Podtatranská Ul. 136/4 rekonštrukcia a prístavba budovy
38. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách v MŠ
39. Materská škola, Ulica mládeže 2349/5, PP - rekonštrukcia potrubia a ventilov
na stúpačkách a hlavný rozvod ústredného kúrenia
40. Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského
41. Športovisko areál ZŠ Komenského - terénne úpravy, revitalizácia, oplotenie, osvetlenie,
kamery
42. Modernizácia odbornej učebne IKT - Základná škola s materskou školou
A. V. Scherfela, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad
43. Modernizácia odbornej učebne IKT - Základná škola s materskou školou, Tajovského
ulica 2764/17, Poprad
44. Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - Spojená škola, Letná ulica 3453/34,
Poprad
45. Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - Základná škola s materskou školou,
Francisciho ulica 832/21, Poprad
46. Modernizácia odbornej učebne polytechnickej - Základná škola s materskou školou,
Komenského ulica 587/15, Poprad
47. Modernizácia odbornej učebne prírodovednej (fyzikálnej) - Základná škola s materskou
školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
48. Rezerva na projekty v základných školách
49. Rekonštrukcia prístavby telocvične ZŠ Komenského
50. Základná umelecká škola pri Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad - grafický lis
51. Školstvo - na gastrotechniku a vzduchotechniku
52. Stredisko služieb škole - nákup revízneho prístroja pre meranie el. veličín
53. Zakúpenie techniky - 4 ks repro sústavy
54. Záchrana NKP - Reštaurovanie Mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie - Immaculaty
v Poprade – Veľkej
55. Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému
štadiónu
56. Zimný štadión - Rekonštrukcia priečelia zimného štadióna
57. Zimný štadión - Rekonštrukcia toaliet pre návštevníkov
58. Zimný štadión - Rekonštrukcia zbernej kanalizácie
59. Vybudovanie tribúny na futbalovom štadióne - Stráže pod Tatrami
60. Telocvičňa na Ul. Francisciho
61. Ľadová plocha - lokalita starý JUH
62. Detské a viacúčelové ihriská v meste Poprad
63. Obnova hracích prvkov na detských ihriskách
64. Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia
65. Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná JUH III
66. Výbeh pre psov
67. Prečerpávacia nádrž - kruhový objazd Ul. Štefánikova
68. Oddychová zóna denného centra - Matejovce
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69. Nákup osobného motorového vozidla pre prepravnú službu
70. Nákup osobného motorového vozidla pre sociálnu službu poskytovanú v jedálni
71. Komunitné centrum Poprad - Matejovce
72. Centrum sociálnych služieb - informačno-komunikačné technológie a výpočtová
technika
- z toho: prevod finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania v roku
2020 vo výške 269 750 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
1. Rekonštrukcia bytových jadier a elektrických rozvodov v BD Xenón
2. Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania
- z toho: z prijatého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2020 vo výške
479 800 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
1. Kúpa bytového domu v Matejovciach
2. Pozemok - Bytový dom v Matejovciach
- z toho: z prijatého dlhodobého investičného bankového úveru v roku 2020 vo výške
5 768 500 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
1. Rozšírenie cintorína v Poprade - Veľkej (oplotenie, osvetlenie, odvodnenie,
komunikácie, vodovod)
2. Križovatka MK Ul. J. Curie - MK Ul. Banícka v Poprade
3. Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenia pre peších ZŠ,
Poprad - Matejovce
4. Viacpodlažné parkovisko
5. Výstavba krytej tréningovej hokejovej haly v meste Poprad - prístavba k zimnému
štadiónu
6. Ľadová plocha - lokalita starý JUH
Plnenie:
a) splnené. Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený uznesením č. 345/2019 na zasadnutí
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 12.12.2019.
b) v plnení. Sociálny fond vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných
zamestnancom bude použitý na výplatu za kalendárny rok.
c) v plnení. Príspevok zamestnávateľa bude použitý na doplnkové dôchodkové sporenie
vo výške 3 % objemu zúčtovaných platov zamestnancov.
d) v plnení. Mzdové prostriedky pre mestskú políciu – ekon. klasif. 610 budú poskytnuté
vo výške 911 000 € v priebehu roka 2020.
e) v plnení. Príspevok bude poskytnutý pre Správu mestských komunikácií Poprad
vo výške 1 947 000 € v priebehu roka 2020.
f) v plnení. Príspevok bude poskytnutý pre Mestskú informačnú kanceláriu Poprad
vo výške 296 000 € v priebehu roka 2020.
g) v plnení. Dotácia bude poskytnutá pre TV Poprad, s. r. o. vo výške 160 000 €
v priebehu roka 2020.
h) v plnení. Dotácia bude poskytnutá pre Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad
vo výške 300 000 € v priebehu roka 2020.
ch) v plnení. Dotácia bude poskytnutá pre Mestské lesy, s.r.o. Poprad vo výške 25 000 €
v priebehu roka 2020.
i) v plnení. Dotácia z rozpočtu Mesta Poprad pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Stráže bude poskytnutá v sume 2 000 € v priebehu roka 2020.
j) v plnení. Dotácia z rozpočtu Mesta Poprad pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad bude poskytnutá v sume 2 400 € v priebehu roka 2020.
k) v plnení. Dotácia z rozpočtu Mesta Poprad pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská
Sobota bude poskytnutá v sume 4 500 € v priebehu roka 2020.
l) v plnení. Dotácia z rozpočtu Mesta Poprad pre Dobrovoľný hasičský zbor Veľká bude
30

poskytnutá v sume 2 000 € v priebehu roka 2020.
m) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby na úhradu nákladov
za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 2/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 30.01.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 31.01.2020 bola poskytnutá dotácia pre HOKEJOVÝ KLUB
ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD v sume 71 040 € na rok 2020, ktorá bude
poskytnutá v mesačných splátkach.
v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 4/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 19.02.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 20.02.2020 bola poskytnutá dotácia pre ŽHK POPRAD v sume
10 500 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v štyroch splátkach.
v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta č. 6/2020/OŠMaŠ, ktorá bola
zverejnená na webovom sídle Mesta Poprad dňa 11.03.2020 a nadobudla účinnosť dňa
12.03.2020, bola poskytnutá dotácia pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad
v sume 21 000 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v mesačných splátkach.
v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 22/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 27.05.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 28.05.2020 bola poskytnutá dotácia pre Futbalový klub Poprad vo výške
32 000 €, pre kategóriu mládež na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v mesačných
splátkach.
v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 22/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 27.05.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 28.5.2020 bola poskytnutá dotácia pre Futbalový klub Poprad vo výške
23 000 €, pre kategóriu dospelých na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v mesačných
splátkach.
v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 3/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 19.02.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 20.02.2020 bola poskytnutá dotácia pre Hokejový klub Poprad, a.s.
vo výške 33 600 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v mesačných splátkach.
v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 5/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 19.02.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 20.02.2020 bola poskytnutá dotácia pre Športový klub Zemedar
Poprad – Stráže v sume 2 600 €, ktorá bude poskytnutá v dvoch splátkach.
n) dotácie na rozvoj telesnej kultúry a športu pre športové kluby určené na činnosť
splnené. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 2/2020/OŠMaŠ,
ktorá zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 30.01.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 31.01.2020 bola poskytnutá dotácia pre HOKEJOVÝ KLUB
ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD v sume 77 500 € na rok 2020, ktorá bola
poskytnutá v dvoch splátkach.
splnené. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 4/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 19.02.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 20.02.2020 bola poskytnutá dotácia pre ŽHK POPRAD v sume
18 000 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v dvoch splátkach.
splnené. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta č. 6/2020/OŠMaŠ, ktorá bola
zverejnená na webovom sídle Mesta Poprad dňa 11.03.2020 a nadobudla účinnosť dňa
12.03.2020, bola poskytnutá dotácia pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad
v sume 35 000 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v dvoch splátkach, pre kategóriu
mládež.
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splnené. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta č. 6/2020/OŠMaŠ, ktorá bola
zverejnená na webovom sídle Mesta Poprad dňa 11.03.2020 a nadobudla účinnosť dňa
12.03.2020, bola poskytnutá dotácia pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad ženy v sume 12 500 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v dvoch splátkach,
pre kategóriu ženy.
v plnení. Dotácia pre Futbalový klub Poprad - mládež bude poskytnutá vo výške
120 000 € v priebehu roka 2020.
v plnení. Dotácia pre Futbalový klub Poprad - dospelí bude poskytnutá vo výške
21 500 € v priebehu roka 2020.
splnené. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 22/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 27.05.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 28.05.2020 bola schválená dotácia pre Futbalový klub Poprad v sume
60 000 €, pre kategóriu mládež na prvý polrok 2020, ktorá bola poskytnutá v jednej
splátke.
splnené. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 22/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 27.05.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 28.05.2020 bola schválená dotácia pre Futbalový klub Poprad v sume
10 750 €, pre kategóriu dospelých na prvý polrok 2020, ktorá bola poskytnutá v jednej
splátke.
splnené. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 3/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 19.02.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 20.02.2020 bola schválená dotácia pre Hokejový klub Poprad, a.s.
vo v sume 32 500 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v dvoch splátkach.
v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 8/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 02.03.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 03.03.2020 bola poskytnutá dotácia pre Mestský športový klub Poprad
– Tatry v sume 12 000 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v dvoch splátkach.
v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 5/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 19.02.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 20.02.2020 bola poskytnutá dotácia pre Športový klub Zemedar
Poprad – Stráže v sume 3 900 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v dvoch splátkach.
splnené. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 7/2020/OŠMaŠ,
ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 19.02.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 20.02.2020 bola poskytnutá dotácia pre Volejbalový Klub Junior 2012
Poprad v sume 10 000 € na rok 2020, ktorá bude poskytnutá v dvoch splátkach.
o) v plnení. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 12/2020/OK
na kultúrne aktivity pre Divadelný súbor Ozvena bola zverejnená na webovom sídle
mesta Poprad dňa 11.02.2020 a nadobudla účinnosť dňa 12.02.2020. Dotácia vo výške
5 000 € bude poskytnutá formou bezhotovostného prevodu na účet prijímateľa
po nadobudnutí účinnosti zmluvy v priebehu roka 2020.
p) v plnení. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 11/2020/OK
na kultúrne aktivity pre Vladimír Benko „COMMEDIA“ Poprad
bola zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 04.02.2020 a nadobudla účinnosť
dňa 05.02.2020. Dotácia vo výške 7 000 € bude poskytnutá formou bezhotovostného
prevodu na účet prijímateľa po nadobudnutí účinnosti zmluvy v priebehu roka 2020.
q) v plnení. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 10/2020/OK
pre Solus Dance Academy bola podpísaná zo strany Mesta Poprad dňa 21.01.2020,
druhou zmluvnou stranou dňa 22.01.2020, zverejnená na webovom sídle mesta Poprad
dňa 22.01.2020 a nadobudla účinnosť dňa 23.01.2020. Dotácia vo výške 10 000 € bude
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poskytnutá formou bezhotovostného prevodu na účet prijímateľa po nadobudnutí
účinnosti zmluvy. Termín realizácie: Január – November 2020.
r) v plnení. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 13/2020/OK
na kultúrne aktivity pre Tatranskú galériu v Poprade bola zverejnená na webovom
sídle mesta Poprad dňa 17.02.2020 a nadobudla účinnosť dňa 18.02.2020. Dotácia
vo výške 5 000 € za rok 2020 bude poskytnutá formou bezhotovostného prevodu
na účet prijímateľa po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
s) v plnení. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 14/2020/OK
na kultúrne aktivity pre pre Horský film Poprad, n.f. bola zverejnená na webovom
sídle mesta Poprad dňa 04.02.2020 a nadobudla účinnosť dňa 05.02.2020. Dotácia
vo výške 17 000 € bude poskytnutá formou bezhotovostného prevodu na účet
prijímateľa po nadobudnutí účinnosti zmluvy nasledovne:
a) v sume 9 000 € v termíne najneskôr do 31.05.2020,
b) v sume 8 000 € v termíne najneskôr do 31.08.2020.
t) v plnení. Dotácie na sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť
a zdravotnú starostlivosť pre Slovenský Červený Kríž územný spolok Poprad budú
poskytnuté vo výške 10 000 € v priebehu roka 2020.
u) v plnení. Dotácie na sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť
a zdravotnú starostlivosť pre PROGRESFEM budú poskytnuté vo výške 4 030 €
v priebehu roka 2020.
v) v plnení. Zmluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 1/2020/OŠMaŠ,
ktorá zverejnená na webovom sídle mesta Poprad dňa 19.02.2020 a nadobudla
účinnosť dňa 20.02.2020 bola poskytnutá dotácia pre Univerzitu Mateja Bela
v Banskej Bystrici, pre Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade v sume
30 000 € na rok 2020 v mesačných splátkach.
x) v plnení. Reprezentačné výdavky primátora mesta budú poskytnuté vo výške
16 000 € v priebehu roka 2020.
z) v plnení. Na investičné akcie budú poskytnuté financie vo výške 15 645 540 €,
na realizovanie kapitálových aktivít v priebehu roka 2020.
poveruje
primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte, rozpočtové opatrenia:
a) príjmov z položky na položku v celom rozsahu,
b) výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky
30 000 €,
Plnenie: body a), b), c) – v plnení – úloha stála. Zmeny v rozpočte v príjmovej
a výdavkovej časti na úrovni primátora mesta sa budú vykonávať v priebehu roka 2020.
ukladá
a) prednostovi mestského úradu zabezpečiť rozpis schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok
2020 do úrovne podprogramov a prvkov v programovom rozpočte s rozpisom
na podpoložky podľa ekonomickej klasifikácie a podľa štatistickej klasifikácie výdavkov
verejnej správy (SK COFOG) do 31. 01. 2020,
b) prednostovi mestského úradu v Poprade predkladať finančné plnenie rozpočtu
a monitorovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov za I. polrok 2020 a hodnotenie
rozpočtu, cieľov a merateľných ukazovateľov k 31. 12. 2020 Mestskému zastupiteľstvu
mesta Poprad, ktorého súčasťou bude prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien
v rozpočte výdavkov medzi programami
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Plnenie: 1. odrážka – splnená. Rozpis schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2020
bol vykonaný do 31.01.2020. 2. odrážka – v plnení – úloha – stála. Finančné plnenie
rozpočtu mesta za I. polrok 2020, hodnotenie rozpočtu a zmeny v rozpočte mesta budú
vykonávané k 31.12.2020.
Uznesenie č. 282/2019
K bodu 7.01. Návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území
Poprad a Spišská Teplica – Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej
Teplici, Lesná 457, 059 34 Spišská Teplica
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad,
a to poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území Poprad a Spišská Teplica podľa
prílohy č. 1 o celkovej výmere 11,0219 ha za účelom poľnohospodárskeho využitia
pri prevádzkovaní podniku na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti Poľnohospodárskemu
družstvu podielnikov v Spišskej Teplici, Lesná 457, 059 34 Spišská Teplica na dobu určitú
10 rokov za nájomné vo výške 341,33 € za celý predmet nájmu/rok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemky sa prenajímajú za účelom obhospodarovania
poľnohospodárskej pôdy v zmysle Zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov,
pričom v zmysle § 8 ods. 1 tohto zákona sa nájomcovi pozemky na poľnohospodárske účely
pri prevádzkovaní podniku prenajímajú najmenej na päť rokov
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad
a to poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území Poprad a Spišská Teplica podľa
prílohy č. 1 o celkovej výmere 11,0219 ha za účelom poľnohospodárskeho využitia
pri prevádzkovaní podniku na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti Poľnohospodárskemu
družstvu podielnikov v Spišskej Teplici, Lesná 457, 059 34 Spišská Teplica na dobu určitú
10 rokov za nájomné vo výške 341,33 € za celý predmet nájmu/rok
Plnenie: v plnení. Nájomná zmluva č. 22/2019/P bola vypracovaná, podpísaná zo strany
mesta dňa 06. 12. 2019 a zaslaná druhej zmluvnej strane na podpis.
Uznesenie č. 298/2019
K bodu 7.17. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Matejovce a Spišská
Sobota v prospech Mesta Poprad za účelom umiestnenia stavby „Výstavba
cyklistických komunikácií ČOV Matejovce – Poprad Západ“
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zriadenie vecného bremena v prospech Mesta Poprad ako oprávneného z vecného bremena,
za účelom umiestnenia stavby „Výstavba cyklistických komunikácií ČOV Matejovce – Poprad
Západ“ na pozemkoch:
− parc. č. KN-C 1066/184, vodná plocha o výmere 1 m2, v katastrálnom území Matejovce,
obec Poprad, zapísaného na liste vlastníctva č. 2026 pod B1 v podielovom spoluvlastníctve
Ing. Rudolfa Nikerleho, Slobody 2438/18, 058 01 Poprad v podiele 390/2715, pod B2
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v podielovom spoluvlastníctve Evy Vdovjakovej, Nová Lesná 340, 059 86 Nová Lesná
v podiele 190/2715 a pod B3 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Oška, Nová
Lesná 342, 059 86 Nová Lesná v podiele 2135/2715,
za náhradu vo výške 41,96 €/m², spolu za náhradu vo výške 41,96 €/m²,
− parc. č. KN-C 1066/164, vodná plocha o výmere 180 m², v katastrálnom území Matejovce,
obec Poprad, zapísaného na liste vlastníctva č. 1919 v celosti vo výlučnom vlastníctve
Ing. Marty Nikerlovej, Slobody 2438/18, 058 01 Poprad,
za náhradu vo výške 41,96 €/m², spolu za náhradu vo výške 7 552,80 €.
− parc. č. KN-C 1066/175, vodná plocha o výmere 99 m², v katastrálnom území Matejovce,
obec Poprad, zapísaného na liste vlastníctva č. 2028 pod B1 v podielovom spoluvlastníctve
Ing. Rastislava Fabiana, Ružová 1, 048 01 Rožňava v podiele 58/1426, pod B2
v podielovom spoluvlastníctve Evy Vdovjakovej, Nová Lesná 340, 059 86 Nová Lesná
v podiele 400/1426 a pod B3 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Martina Purtza, Šrobárova
2668/19, 058 01 Poprad v podiele 968/1426,
za náhradu vo výške 41,96 €/m², spolu za náhradu vo výške 4 154,04 €,
− novovytvorenom pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota parc. č. KN-C 1856/37,
vodná plocha o výmere 115 m², odčleneného podľa geometrického plánu č. 410119023/2017, vyhotoveného spoločnosťou GEOTATRY Ing. Kristiánom Slimákom, Liptovská
3195/34, Poprad – Veľká, z parc. č. KN-C 1856/9, vodná plocha o výmere 1312 m²,
zapísaného na liste vlastníctva č. 1334 pod B1 v podielovom spoluvlastníctve Evy
Čekanovej, Pražská 14, 040 11 Košice v podiele 4/100 v pomere k celku, pod B2
v podielovom spoluvlastníctve Evy Vdovjakovej, Nová Lesná 340, 059 86 Nová Lesná
v podiele 24/100 v pomere k celku, pod B3 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava
Oška, Nová Lesná 342, 059 86 Nová Lesná v podiele 24/100 v pomere k celku, pod B4
v podielovom spoluvlastníctve Ing. Rudolfa Nikerleho, Slobody 2438/18, 058 01 Poprad
v podiele 24/100 v pomere k celku a pod B5 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Martina
Purtza, Šrobárova 2668/19, 058 01 Poprad v podiele 24/100 v pomere k celku,
za náhradu vo výške 41,96 €/m², spolu za náhradu vo výške 4 825,40 €.
Plnenie: v plnení. Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
č. OSM/ZOBZ VB/11/2019, č. OSM/ZOBZ VB/12/2019, č. OSM/ZOBZ VB/13/2019
a č. OSM/ZOBZ VB/14/2019 boli vypracované podpísané zo strany Mesta Poprad
a zaslané druhej zmluvnej strane na podpis.
Uznesenie č. 306/2019
K bodu 8.03. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Základnej škole s materskou
školou, Komenského ulica 587/15, Poprad pre nájomcu Futbalový klub
Poprad, Športová 2, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prenájom nebytových priestorov – multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým
povrchom s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal o výmere 879 m2 a príslušenstvo
(sociálne zariadenia) o výmere 20 m2 v objekte základnej školy súpisné číslo 587, orientačné
číslo 15 na parcele číslo KN-C 2484/10, k. ú. Poprad, Komenského ulica pre nájomcu
Futbalový klub Poprad, Športová 2, 058 01 Poprad je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu podpory a rozvoja mimoškolských aktivít detí a mládeže mesta Poprad
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schvaľuje
prenájom nebytových priestorov – multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom
s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal o výmere 879 m2 a príslušenstvo (sociálne
zariadenia) o výmere 20 m2 v objekte základnej školy súpisné číslo 587, orientačné číslo 15
na parcele číslo KN-C 2484/10, k. ú. Poprad, Komenského ulica v správe Základnej školy
s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad na dobu určitú od 01.04.2020
do 12.06.2020 a zníženie ceny prenájmu na 0,10 € za jednu hodinu po dobu trvania nájmu
podľa platných Zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenia minimálnych cien
za prenájom nebytových priestorov pre nájomcu Futbalový klub Poprad, Športová 2,
058 01 Poprad
Plnenie: v plnení. Zmluva o nájme nebytových priestorov je vo fáze prípravy zmluvnej
dokumentácie.
4. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 13. júna 2019
Uznesenie č. 161/2019
K bodu 6.04. Návrh na úpravu výšky nájomného v budove Viacúčelovej haly Aréna súp. č.
4680 na Uherovej ulici v Poprade pre nájomcu Milan Čapka, Novomeského
3918/23, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
úpravu výšky nájomného prenajatých nebytových priestorov o výmere 312 m2 v budove
Viacúčelovej haly Aréna súp. č. 4680 na Uherovej ulici v Poprade, za nájomné v zmysle
platných Zásad prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Poprad v Zóne B,
a to prenájom nebytových priestorov o výmere 279 m2 za nájomné vo výške 40,00 €/m2/rok
a prenájom nebytových priestorov o výmere 33 m2 za nájomné vo výške 25,00 €/m2/rok, spolu
312 m2 za ročné nájomné 11 985 €, pre nájomcu Milan Čapka, Novomeského 3918/23,
058 01 Poprad
Plnenie: v plnení. Nájomcovi bola listom č. 96985/2363/2019 zo dňa 25.11.2019 zaslaná
výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2016/93/36 zo dňa 15.11.2016, ktorú
prevzal dňa 27.11.2019. Nájomcovi bola dňa 05.02.2020 zaslaná výzva na odovzdanie
nebytových priestorov na deň 02.03.2020, doporučený list prevzal, na odovzdanie sa
nedostavil. Dňa 03.03.2020 bol na právne oddelenie MsÚ Poprad odstúpený list-návrh na
začatie konania o vypratanie nebytových priestorov. Zo strany právneho oddelenia
Mestského úradu Poprad bol uvedený prípad odstúpený právničkou Mesta Poprad
Externej advokátskej kancelárii za účelom žaloby o vypratanie súdnou cestou.
Uznesenie č. 135/2019
K bodu 10.06. Návrh na budúce prevzatie prvkov detského ihriska v rámci stavby
„Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná, JUH III, Poprad“ do majetku mesta
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
budúce prevzatie prvkov detského ihriska v rámci stavby „Revitalizácia vnútrobloku
za ZŠ Jarná, JUH III, Poprad“ do majetku mesta
Plnenie: v plnení. Dňa 11.10.2019 bolo odovzdané stavenisko na realizáciu stavby
„Revitalizácia vnútrobloku za ZŠ Jarná, JUH III, Poprad“.
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2. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 28. februára 2019
Uznesenie č. 80/2019
K bodu 16. Návrh na schválenie zámeru na odpredaj obchodného podielu Mesta Poprad
v obchodnej spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zámer na odpredaj obchodného podielu Mesta Poprad v obchodnej spoločnosti AQUAPARK
Poprad, s.r.o.
splnomocňuje
primátora Mesta Poprad Ing. Antona Danka na vykonanie právnych úkonov, ktoré
predchádzajú samotnému odpredaju obchodného podielu
Plnenie: v plnení. Mesto Poprad dalo vypracovať znalecký posudok majetkovou metódou.
Po jeho obdržaní bola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad predložená
informatívna správa k zámeru na odpredaj obchodného podielu Mesta Poprad
v obchodnej spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o..
5. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 18. októbra 2018
Uznesenie č. 248/2018
K bodu 7.02. Návrh na zámenu pozemkov v katastrálnom území Poprad – Mgr. Erika
Michalíková, Okružná 790/12, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že zámena pozemkov v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, a to:
- pozemkov vo výlučnom vlastníctve Mgr. Eriky Michalíkovej, Okružná 790/12,
058 01 Poprad, parc. č. KN-C 2540/2 o výmere 419 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. KN-C 2541/2 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidovaných na liste vlastníctva č. 5529 v celosti,
- za pozemok vo vlastníctve Mesta Poprad, parc. č. KN-C 3067/70 o výmere 596 m2, druh
pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č. 1 v celosti,
bez doplatku za rozdiel vo výmerách zamieňaných nehnuteľností je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že zámena rieši majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
v katastrálnom území Poprad, nachádzajúcich sa pod miestnymi komunikáciami
vo vlastníctve mesta
schvaľuje
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Poprad, a to zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, a to:
- pozemkov vo výlučnom vlastníctve Mgr. Eriky Michalíkovej, Okružná 790/12,
058 01 Poprad, parc. č. KN-C 2540/2 o výmere 419 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. KN-C 2541/2 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidovaných na liste vlastníctva č. 5529 v celosti,
- za pozemok vo vlastníctve Mesta Poprad, parc. č. KN-C 3067/70 o výmere 596 m2, druh
pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č. 1 v celosti,
bez doplatku za rozdiel vo výmerách zamieňaných nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
37

schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad,
a to:
- pozemkov vo výlučnom vlastníctve Mgr. Eriky Michalíkovej, Okružná 790/12,
058 01 Poprad, parc. č. KN-C 2540/2 o výmere 419 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria a parc. č. KN-C 2541/2 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, evidovaných na liste vlastníctva č. 5529 v celosti,
- za pozemok vo vlastníctve Mesta Poprad, parc. č. KN-C 3067/70 o výmere 596 m2, druh
pozemku orná pôda, evidovaný na liste vlastníctva č. 1 v celosti
bez doplatku za rozdiel vo výmerách zamieňaných nehnuteľností
Plnenie: v plnení. Druhá zmluvná strana pripravuje žiadosť o čiastkovú zmenu ÚPN
mesta Poprad. Následne po jej schválení sa pristúpi k uzatvoreniu zámennej zmluvy.
(Medzičasom došlo k navážke stavebného odpadu a výkopovej zeminy na predmetnú ornú
pôdu vo vlastníctve mesta a z toho dôvodu mesto podalo trestné oznámenie. Na základe
upovedomenia OR PZ v Poprade bolo dňa 10.03.2020 začaté trestné stíhanie vo veci
prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi voči doposiaľ nezistenému páchateľovi.
Mesto taktiež požiadalo o zmenu druhu pozemku, nakoľko predmetné pozemky dlhodobo
nie sú obhospodarované ako orná pôda.)
Uznesenie č. 259/2018
K bodu 7.16. Návrh na odkúpenie podperných bodov verejného osvetlenia na Kukučínovej
ulici v Poprade
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
kúpu časti NN nadzemného vedenia v dĺžke 135 m vrátane štyroch kusov podperných bodov
za kúpnu cenu 1,-- € za účelom ich využitia pre verejnoprospešný účel (prevádzka verejného
osvetlenia) od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Plnenie: v plnení. Predávajúci VSD, a.s., Košice bol vyzvaný k predloženiu návrhu zmluvy.
Uznesenie č. 260/2018
K bodu 7.17. Návrh na odkúpenie areálu bývalej ČOV v Kvetnici v katastrálnom území
Poprad - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17,
058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľností od predávajúceho, Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad, a to pozemkov v katastrálnom území Poprad, obec Poprad,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria:
- parc. č. KN-C 3178/1 o výmere 8 835 m2,
- parc. č. KN-C 3178/2 o výmere
67 m2,
- parc. č. KN-C 3178/3 o výmere
25 m2,
- parc. č. KN-C 3178/4 o výmere 357 m2,
- parc. č. KN-C 3178/5 o výmere
39 m2,
- parc. č. KN-C 3178/6 o výmere
38 m2,
- parc. č. KN-C 3178/7 o výmere
19 m2,
- parc. č. KN-C 3178/8 o výmere
72 m2,
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parc. č. KN-C 3178/9 o výmere 336 m2,
parc. č. KN-C 3178/10 o výmere 92 m2,
parc. č. KN-C 3178/11 o výmere 720 m2,
spolu o výmere 10 600 m2 a budovy súpisné číslo 3890, postavenej na pozemku parc. č.
KN-C 3178/8 za účelom ich užívania na verejnoprospešné účely – vybudovanie
a prevádzkovanie verejných športovísk za cenu vo výške 171 926,54 €
udeľuje
mandát primátorovi mesta na rokovania s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
za účelom stanovenia formy majetkovoprávneho vysporiadania stavieb vodovodov
a kanalizácií v majetku mesta
-

Plnenie: v plnení. Finančné prostriedky vyčlenené na kúpu areálu boli v decembri 2018
presunuté na kúpu pozemkov na Kvetnici od spoločnosti Danmir s.r.o.
Uznesenie č. 280/2018
K bodu 18.01. Podnet na zmenu ÚPN – SÚ mesta Poprad v lokalite sídliska JUH III
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zaradenie podnetu do zoznamu požiadaviek na obstaranie zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta
Poprad
Plnenie: v plnení. Podnet na zmenu ÚPN – SÚ mesta Poprad v lokalite sídliska JUH III
bude zaradený do zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad.
Uznesenie č. 281/2018
K bodu 18.02. Podnet na zmenu ÚPN – SÚ mesta Poprad
Zmena funkčného využitia uvoľnených energetických zariadení (kotolní)
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zaradenie podnetu do zoznamu požiadaviek na obstaranie zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta
Poprad
Plnenie: v plnení. Podnet na zmenu funkčného využitia uvoľnených energetických
zariadení (kotolní) bude zaradený do zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad.
4. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 30. augusta 2018
Uznesenie č. 200/2018
K bodu 7.07. Návrh na predaj pozemkov v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č. 35-18
Poprad – Západ I. a návrh na zrušenie časti uznesenia MsZ č. 268/2017 zo dňa
26. 10. 2017
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
ruší
časť Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 268/2017 zo dňa 26. 10. 2017,
ktorým schválilo podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov spôsob prevodu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad,
a to predaj:
− častí parc. č. KN-E 3087/4, trvalé trávnaté porasty, parc. č. KN-E 3089/1, vodné plochy,
parc. č. KN-E 3089/2, trvalé trávnaté porasty, parc. č. KN-E 3089/3, parc. č. KN-E 3828/1,
vodné plochy a parc. č. KN-E 3829, trvalé trávnaté porasty v podiele 1/1 spolu o výmere
39

8816 m2 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad,
− častí parc. č. KN-C 1728, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KN-C 1729, parc. č. KN-E
3090/1, vodné plochy v podiele 4/24 v pomere k celku, spolu o výmere 571 m2
v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
užívateľom záhradiek podľa prílohy č. 1 v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č. 35-11 Poprad
– Západ I. za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 140/2011 vypracovaného vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1, 058 01 Poprad vo výške 8,31 €/m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa s podmienkou predkupného práva pre Mesto Poprad
na dobu 30 rokov
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad a to pozemkov
v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
− časť parc. č. KN-E 3087/4, trvalé trávnaté porasty o výmere 7 m2
− časť parc. č. KN-E 3089/1, vodné plochy o výmere 4066 m2
− časť parc. č. KN-E 3089/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 373 m2
− časť parc. č. KN-E 3089/3, záhrady o výmere 3425 m2
− časť parc. č. KN-E 3828/1, vodné plochy o výmere 917 m2
− časť parc. č. KN-E 3829, trvalé trávnaté porasty o výmere 813 m2
v podiele 1/1 v pomere k celku, t. j. spolu o výmere 9601 m2
− časť parc. č. KN-C 1728, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
− časť parc. č. KN-C 1729, záhrady o výmere 977 m2
− časť parc. č. KN-E 3090/1, vodné plochy o výmere 2417 m2 v podiele 4/24-iny v pomere
k celku, t. j. spolu o výmere podielu 571 m2
užívateľom záhradiek podľa prílohy č. 1 v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č. 35-11 Poprad
– Západ I. za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 140/2011 vypracovaného vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1, 058 01 Poprad vo výške 8,31 €/m2
s podmienkou predkupného práva pre Mesto Poprad na dobu 30 rokov je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ako užívatelia poľnohospodárskych pozemkov a členovia
záhradkovej osady ZO SZZ č. 35-18 Poprad – Západ I sa ich snažia majetkovoprávne
vyporiadať od roku 1997, kedy nadobudol platnosť Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov
v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim. Aj napriek 20 ročnému
úsiliu, nespočetnému množstvu agendy, legislatívnych zmien, veku a úmrtiam vlastníkov
pozemkov, dedičským konaniam nedokázal, t. č. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný
odbor, tento proces k dnešnému dňu ukončiť. Okrem dvoch vlastníkov pozemkov v tejto
záhradkovej osade, všetci súhlasili s predajom pozemkov a nie s vyrovnaním formou
náhradných pozemkov. Užívatelia poľnohospodárskych pozemkov v záhradkovej osade
sú väčšinou vyššieho veku a pôda ktorú obrábajú a zveľaďujú im bola pridelená do užívania
v 70-tych rokoch ako nepotrebná, na ktorej sa v tom čase nachádzalo močarisko a smetisko.
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Poprad, a to predaj
pozemkov v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
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−
−
−
−
−
−

časť parc. č. KN-E 3087/4, trvalé trávnaté porasty o výmere 7 m2
časť parc. č. KN-E 3089/1, vodné plochy o výmere 4066 m2
časť parc. č. KN-E 3089/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 373 m2
časť parc. č. KN-E 3089/3, záhrady o výmere 3425 m2
časť parc. č. KN-E 3828/1, vodné plochy o výmere 917 m2
časť parc. č. KN-E 3829, trvalé trávnaté porasty o výmere 813 m2
v podiele 1/1 v pomere k celku, t. j. spolu o výmere 9601 m2
− časť parc. č. KN-C 1728, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
− časť parc. č. KN-C 1729, záhrady o výmere 977 m2
− časť parc. č. KN-E 3090/1, vodné plochy o výmere 2417 m2 v podiele 4/24-iny v pomere
k celku, t. j. spolu o výmere podielu 571 m2
užívateľom záhradiek podľa prílohy č. 1 v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č. 35-11 Poprad
– Západ I. za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 140/2011 vypracovaného vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1, 058 01 Poprad vo výške 8,31 €/m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa s podmienkou predkupného práva pre Mesto Poprad
na dobu 30 rokov
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Poprad, a to pozemkov
v katastrálnom území Poprad, obec Poprad
− časť parc. č. KN-E 3087/4, trvalé trávnaté porasty o výmere 7 m2
− časť parc. č. KN-E 3089/1, vodné plochy o výmere 4066 m2
− časť parc. č. KN-E 3089/2, trvalé trávnaté porasty o výmere 373 m2
− časť parc. č. KN-E 3089/3, záhrady o výmere 3425 m2
− časť parc. č. KN-E 3828/1, vodné plochy o výmere 917 m2
− časť parc. č. KN-E 3829, trvalé trávnaté porasty o výmere 813 m2
v podiele 1/1 v pomere k celku, t. j. spolu o výmere 9601 m2
− časť parc. č. KN-C 1728, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2
− časť parc. č. KN-C 1729, záhrady o výmere 977 m2
− časť parc. č. KN-E 3090/1, vodné plochy o výmere 2417 m2
v podiele 4/24-iny v pomere k celku, t. j. spolu o výmere podielu 571 m2
užívateľom záhradiek podľa prílohy č. 1 v zriadenej záhradkovej osade ZO SZZ č. 35-11 Poprad
– Západ I. za cenu určenú podľa znaleckého posudku č. 140/2011 vypracovaného vo veci
stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pre účely prevodu vlastníckych práv
k nehnuteľnosti podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov znalcom v odbore
stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1, 058 01 Poprad vo výške 8,31 €/m2
s podmienkou predkupného práva pre Mesto Poprad na dobu 30 rokov
Plnenie: v plnení. Na základe nových geometrických plánov bude na rokovanie mestského
zastupiteľstva predložený návrh na zmenu uznesenia.
Uznesenie č. 227/2018
K bodu 10.02. Návrh na schválenie účasti mesta Poprad v združení bez právnej subjektivity
a združenie finančných prostriedkov pre stavbu: „Parkovacie státia
vo vnútrobloku Ul. Francisciho a Nám. sv. Egídia“
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Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
1. účasť Mesta Poprad v združení bez právnej subjektivity s ORIN Poprad, s.r.o. pre realizáciu
stavby: „Parkovacie státia vo vnútrobloku Ul. Francisciho a Nám. sv. Egídia“
s tým, že podiel Mesta Poprad na majetku získanom spoločnou činnosťou bude 1/2,
2. združenie finančných prostriedkov za združovateľa Mesto Poprad vo výške 75 000 EUR
schválených uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 63/2018 zo dňa
06. 03. 2018, ktoré sa zrealizuje zo zdrojov účastníkov združenia v závislosti na schválených
rozpočtových nákladoch podľa vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie
za predpokladu, že:
a) ORIN Poprad, s.r.o. združí
finančné prostriedky vo výške 75 000 tis. €,
b) Mesto Poprad združí činnosti v nasledovnom rozsahu: zabezpečenie majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov pod stavbou, zabezpečenie vydania právoplatného stavebného
povolenia na stavbu, zabezpečenie činnosti stavebníka po vydaní právoplatného
stavebného povolenia, zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa
stavby, zabezpečenie výkonu objednávateľa a výkonu stavebného dozoru stavby,
zabezpečenie dokumentácie skutočného zrealizovania stavby,
c) Mesto Poprad bude poskytovať spoločnosti ORIN Poprad, s.r.o. informácie o postupe prác
pri výstavbe.
Plnenie: Body 2. a), c) – v plnení.
Bod 1 – K podpisu zmluvy o združení nedošlo (aj z dôvodu neúspešného verejného
obstarávania na dodávateľa stavby).
K bodu 2 b): v plnení. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
č. OSM/ZO BZ VB 30/2018 bola podpísaná zo strany budúceho povinného z vecného
bremena dňa 03.07.2018, zo strany Mesta Poprad dňa 11.07.2018, zverejnená na webovom
sídle mesta Poprad dňa 11.07.2018 a nadobudla účinnosť dňa 12.07.2018.
- zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia na stavbu – splnené.
- zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby – verejné
obstarávanie prebehlo, ale bolo neúspešné.
- výkon objednávateľa a výkon stavebného dozoru stavby, zabezpečenie dokumentácie
skutočného zrealizovania stavby - nesplnené z dôvodu, že sa stavba neuskutočnila.
V rozpočte na rok 2019 neboli vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu tejto investície,
projektový rozpočtový náklad je vo výške 243 801,67 eur, čo je podstatná zmena oproti
schválenej spoluúčasti vo výške 75 000 eur, ktorá mala byť jedna polovica nákladov.
Mesto Poprad bude pokračovať v rokovaniach s predpokladom plnenia investície budúci
rok.
3. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 14. júna 2018
Uznesenie č. 126/2018
K bodu 8.17. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad - K-PLUS,
a. s.,Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Poprad, a to pozemku
2
− parc. č. KN-C 2619, zastavané plochy a nádvoria o výmere 856 m , v katastrálnom území
Poprad, obec Poprad,
v prospech výlučného vlastníka pozemku v katastrálnom území Poprad parc. č. KN-C 2596/18,
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zastavané plochy a nádvoria o výmere 793 m², spoločnosti K-PLUS, a. s., Mnoheľova 3891/3A,
058 01 Poprad, v rozsahu podľa geometrického plánu na priznanie práva prechodu a prejazdu
cez pozemok parc. č. KN-C 2619 a za náhradu stanovenú znaleckým posudkom, vypracovaným
pre tento účel podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
Plnenie: v plnení. Zmluva o zriadení vecného bremena č. OSM VB 11/2018
je v procese prípravy. Spoločnosť K-PLUS, a. s. bola vyzvaná na doručenie znaleckého
posudku a geometrického plánu.
Uznesenie č. 131/2018
K bodu 8.22. Návrh na prevzatie verejného osvetlenia pri OC Max v Poprade
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
bezodplatné prevzatie 16-tich svetelných bodov verejného osvetlenia vrátane rozvodov pri
miestnej komunikácii Dlhé Hony od spoločnosti OC Slovakia s.r.o., Chrenovská 30,
949 01 Nitra za podmienky jeho opravy, výmeny žiaričov za LED svetlá a jeho uvedenia
do plnej prevádzky zo strany odovzdávajúceho a za podmienky, že na pozemku v katastrálnom
území Poprad, parc. č. KN-C 3006/48 o výmere 8841 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria bude v prospech Mesta Poprad bezodplatne zriadené vecné bremeno, spočívajúce
v práve stavby, užívania a prevádzkovania verejného osvetlenia a v práve prechodu a prístupu
k verejnému osvetleniu za účelom jeho kontroly, údržby, opráv a rekonštrukcie
Plnenie: v plnení. K uzatvoreniu zmluvy je potrebné doriešiť opravu osvetlenia
v dojednanom rozsahu a zabezpečiť geometrický plán na zriadenie vecného bremena.
6. plánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 7. decembra 2017
Uznesenie č. 308/2017
K bodu 7.07. Návrh na zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Poprad –
Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zriadenie bezodplatného vecného bremena práva umiestnenia monitorovacej stanice
podzemných vôd na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to pozemku
– parc. č. KN-C 1127, ostatné plochy o výmere 7238 m2 v katastrálnom území Poprad,
obec Poprad,
v prospech Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
v rozsahu podľa geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby
Plnenie: v
bremena č.
SHMÚ bol
v opačnom
uznesenia.

plnení. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného
OSM/ZOBZ VB/4/2018 bola zaslaná druhej zmluvnej strane na podpis.
v novembri 2019 vyzvaný na zaslanie podpísaných zmlúv v určenej lehote,
prípade bude predložený mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie

2. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 13. apríla 2017
Uznesenie č. 76/2017
K bodu 7.15. Návrh na zriadenie vecného bremena v budove kotolne 600P v katastrálnom
území Poprad – Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice
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Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na umiestnenie technologického zariadenia – trafostanice v budove
kotolne 600P bez prideleného súpisného čísla na Drevárskej ulici, postavenej na pozemku
parc. č. KN-C 2701/34 v katastrálnom území Poprad, obec Poprad vo výlučnom vlastníctve
Mesta Poprad v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
a to na dobu určitú po dobu prevádzkovania trafostanice a za náhradu, stanovenú znaleckým
posudkom, vypracovaným pre tento účel podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov
Plnenie: v plnení. Zmluva o zriadení vecného bremena č. 4/2019 bola vypracovaná
a zaslaná druhej zmluvnej strane na pripomienkovanie.
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 8. decembra 2016
Uznesenie č. 281/2016
K bodu 8.14. Návrh na prenájom nehnuteľnosti a návrh na zriadenie vecného bremena
v katastrálnom území Veľká – Slovenský hydrometeorologický ústav,
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
ruší
uznesenie č. 243/2016 zo dňa 21.10.2016, ktorým schválilo
– prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to pozemku časť parc. č. KN-C 932/1,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 v katastrálnom území Veľká, obec Poprad,
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany
ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava za účelom
umiestnenia stacionárnej monitorovacej stanice za znížené nájomné vo výške 1,-- €
za celý predmet nájmu/rok v odôvodnených prípadoch, najmä pri prenájme pozemkov pre
sociálne účely, neziskové organizácie, mimovládne organizácie a občianske združenia
(v oblasti športu, školstva, kultúry), politické strany a dobrovoľné organizácie, ktorých
činnosť je v prospech mesta a občanov v rôznych oblastiach,
– zriadenie bezodplatného vecného bremena na uloženie NN prípojky na časti nehnuteľnosti
vo vlastníctve Mesta Poprad, a to pozemku časť parc. č. KN-C 932/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 12 m2 v katastrálnom území Veľká, obec Poprad, v prospech
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany
ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava v rozsahu podľa
geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to
– pozemku časť parc. č. KN-C 932/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 12 m2 v katastrálnom území Veľká, obec Poprad,
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava za účelom
umiestnenia stacionárnej monitorovacej stanice za dohodnuté nájomné vo výške
10,-- €/m2/rok, t. j. 120,-- € za celý predmet nájmu/rok je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že v zmysle požiadaviek zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší má Ministerstvo
životného prostredia SR povinnosť informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na území
Slovenskej republiky, pričom kvalitu ovzdušia zisťuje a hodnotí ministerstvom
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poverená organizácia Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pre tento účel
využíva hlavne výsledky monitorovania zariadeniami staníc Národnej monitorovacej siete
kvality ovzdušia (NMSKO) a nakoľko táto sieť v súčasnosti nepokrýva celé územie SR, má
SHMÚ v rámci Operačného programu pre kvalitu životného prostredia 2014-2020 príležitosť
rozšíriť NMSKO o ďalšie monitorovacie stanice, pričom Mesto Poprad je jednou
z navrhovaných lokalít; nakoľko sa jedná o službu verejnosti, na umiestnenie monitorovacej
stanice sme vyčlenili časť pozemku v katastrálnom území Veľká parc. č. KN-C 932/1
o výmere 12 m2 za dohodnuté nájomné vo výške 10,-- €/m2/rok, t. j. 120,-- € za celý predmet
nájmu/rok, pričom prenájom pozemku je nevyhnutný pre splnenie požiadaviek čerpania
finančnej podpory Európskej únie na podporu monitorovania kvality ovzdušia na území
republiky
schvaľuje
podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to
– pozemku časť parc. č. KN-C 932/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2
v katastrálnom území Veľká, obec Poprad,
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava za účelom
umiestnenia stacionárnej monitorovacej stanice za dohodnuté nájomné vo výške 10,-- €/m2/rok,
t. j. 120,-- € za celý predmet nájmu/rok
schvaľuje
zriadenie bezodplatného vecného bremena na uloženie NN prípojky na časti nehnuteľnosti
vo vlastníctve Mesta Poprad, a to
– pozemku parc. č. KN-C 932/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 793 m2
v katastrálnom území Veľká, obec Poprad,
v prospech Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
v rozsahu podľa geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby
Plnenie: v plnení. Nájomná zmluva č. 19/2016/P bola podpísaná zo strany nájomcu dňa
05.06.2017, zo strany Mesta Poprad dňa 29.06.2017, zverejnená na webovom sídle mesta
Poprad dňa 30.06.2017 a nadobudla účinnosť dňa 01.07.2017. Zmluva o uzavretí budúcej
zmluvy o zriadení vecného bremena č. OSM/ZOBZ VB/9/2017 bola zaslaná na podpis
druhej zmluvnej strane. SHMÚ bol v novembri 2019 vyzvaný na zaslanie podpísaných
zmlúv v určenej lehote, v opačnom prípade bude predložený mestskému zastupiteľstvu
návrh na zrušenie uznesenia.
Uznesenie č. 285/2016
K bodu 8.18. Návrh na prevzatie verejného osvetlenia do majetku mesta – stavba „IBV 16
samostatne stojacich rodinných domov“
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
bezodplatné prevzatie stavby „IBV – 16 samostatne stojacich rodinných domov, SO 04
Verejná elektrická sieť a verejné osvetlenie“ do majetku mesta od jej investorov, Michala
Hanečáka, Grébova 7, 058 01 Poprad a Miroslava Križana, Ul. 29. augusta 168/45,
058 01 Poprad, za podmienky, že na pozemkoch v katastrálnom území Spišská Sobota, parc. č.
KN-C 2646/357 o výmere 1777 m2, druh pozemku ostatné plochy a parc. č. KN-C 2646/509
o výmere 9 m2, druh pozemku ostatné plochy bude v prospech Mesta Poprad bezodplatne
zriadené vecné bremeno, spočívajúce v práve stavby, užívania a prevádzkovania verejného
osvetlenia a v práve prechodu a prístupu k stavebnému objektu SO 04 Verejná elektrická sieť
a verejné osvetlenie
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Plnenie: v plnení. Ing. Michal Hanečák a Miroslav Križan boli vyzvaní k predloženiu
podkladov, potrebných pre vypracovanie návrhu zmluvy.
5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 21. októbra 2016
Uznesenie č. 248/2016
K bodu 8.23. Návrh na zmenu časti uznesenia č. 213/2015 zo dňa 28.10.2015 – Multi Veste
Slovakia 2 s r. o., Ventúrska 12, 811 01 Bratislava
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
ruší
časť Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 213/2015 zo dňa 28. 10. 2015,
ktorým bolo schválené nadobudnutie nehnuteľností v katastrálnom území Poprad, obec Poprad,
a to:
– parc. č. KN-C 2612/4 o výmere 869 m2, ostatné plochy
– parc. č. KN-C 60/32 o výmere 2468 m2, ostatné plochy
od spoločnosti Multi Veste Slovakia 2 s. r. o., Ventúrska 12, 811 01 Bratislava za cenu 1,-- €
schvaľuje
nadobudnutie nehnuteľností v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, a to:
– novovytvorenej parc. č. KN-C 2612/5 o výmere 538 m2, druh pozemku ostatné plochy,
odčlenenej z parc. č. KN-C 2612/4 o výmere 869 m2, druh pozemku ostatné plochy,
– parc. č. KN-C 60/32 o výmere 2468 m2, druh pozemku ostatné plochy
od spoločnosti Multi Veste Slovakia 2 s. r. o., Ventúrska 12, 811 01 Bratislava za cenu 1,-- €
Plnenie: v plnení. Kúpna zmluva a Zmluva o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností
č. OSM: KZ VP č. 31/2019 bola vypracovaná a podpísaná zo strany Mesta Poprad dňa
08.01.2020 a zaslaná druhej zmluvnej strane na podpis.
Uznesenie č. 260/2016
K bodu 16.01. Návrh na prevzatie objektu vyvolanej investície do majetku Mesta
Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
bezodplatné prevzatie objektu 613 – 00 Kábelová NN prípojka pre CSS – koordinačný kábel
ako vyvolanej investície stavby ,,I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa“ do majetku Mesta Poprad
Plnenie: v plnení. Predmetná stavba je súčasťou stavby I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa,
1. úsek km 0,565 – 2,031 a bola dodatočne navrhnutá na prevzatie z dôvodu formálnej
chyby pri návrhu uznesenia č. 332/2012, postupuje sa podobne ako pri plnení uznesenia
č. 332/2012. Slovenskej správe ciest boli zaslané vzorové geometrické plány na zameranie
3 stavebných objektov vyvolaných investícií (dvoch CSS a koordinačného kábla) s výzvou,
aby zabezpečili v prospech mesta zriadenie vecných bremien na uloženie sietí - objektov,
ktoré majú byť predmetom prevodu a aby zabezpečili rovnaký postup pri ostatných
vyvolaných investíciách, k čomu zo strany Slovenskej správy ciest doposiaľ nedošlo.
Dňa 17.05.2019 bola SSC vyzvaná o podanie informácie ako v predmetných veciach
postúpila, zatiaľ bez spätnej odpovede. Dňa 28.08.2019 bola od SSC Košice doručená
odpoveď, že nakoľko doposiaľ nie sú majetkovoprávne vysporiadané vecné bremená,
stavba sa dostala do zoznamu tzv. „starých stavieb“, na ktoré sú v rámci štátneho
rozpočtu prideľované obmedzené finančné prostriedky. Podľa ich informácií
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v budúcnosti plánujú tieto veci doriešiť, nie je to však isté, preto si vysporiadanie
pozemkov zobral pod patronát odbor správy majetku mesta Poprad, ktorý po dohode
s vedením mesta zabezpečí majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 22. apríla 2015
Uznesenie č. 75/2015
K bodu 13.05. Návrh na kúpu dopravnej stavby do majetku mesta za 1 € a návrh na jej
odovzdanie do správy Správe mestských komunikácií v Poprade
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
a) kúpu dopravnej stavby „Komunikácie a spevnené plochy pre 4 samostatné garáže“ za 1,- €
b) odovzdanie dopravnej stavby „Komunikácie a spevnené plochy pre 4 samostatné garáže“
v Poprade do správy Správe mestských komunikácií Poprad
Plnenie: Bod a), b) – v plnení.
Žiadateľ bol opätovne e-mailom dňa 31.05.2018 upovedomený o potrebe spísania kúpnej
zmluvy a protokole o fyzickom odovzdaní a prevzatí predmetnej dopravnej stavby,
následne po schválení prevzatia dopravnej stavby mestským zastupiteľstvom. Žiadateľ
zatiaľ nepredložil návrh zmluvy.
2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 24. apríla 2013
Uznesenie č. 90/2013
K bodu 10.02. Návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia majetku do vlastníctva
Mesta Poprad v súvislosti so zmenou usporiadania cestnej siete – cesta
III/06717 v meste Poprad
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
bezodplatné nadobudnutie majetku
– úprava cesty III. triedy č. 06717 v meste Poprad v dĺžke cca 136 m o výmere cca 560 m2,
ktorý bude využívaný ako úsek miestnej komunikácie
– opustený úsek cesty III. triedy č. 06717 v meste Poprad v dĺžke cca 136 m o výmere
cca 840 m2, ktorý bude využívaný ako úsek miestnej komunikácie
– úprava miestnej komunikácie – priľahlých vjazdov – v úseku bývalej cesty III. triedy
č. 06717 (Poprad – Spišské Bystré) o výmere cca 570 m2
do vlastníctva Mesta Poprad v súvislosti so zmenou usporiadania cestnej siete – cesta III/06717
v meste Poprad
Plnenie: v plnení. Schválenie nadobudnutia vyššie uvedeného majetku vyplývalo
z plánovanej výstavby Obchodného centra Poprad JUH v blízkosti križovatky ciest I/66
(staré označenie I/67) a III/3075 (staré označenie III/06717). Na stavbu komunikácií bolo
vydané stavebné povolenie dňa 22.10.2012 a v roku 2014 bolo predĺžené s termínom
ukončenia výstavby do 31.10.2016. Samotné nadobudnutie majetku sa z dôvodu
nerealizovania stavby neuskutočnilo.
6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 10. decembra 2012
Uznesenie č. 332/2012
K bodu 16.05. Návrh na prevzatie objektov vyvolaných investícií do majetku Mesta Poprad
a návrh na odovzdanie dopravných objektov a zariadení do správy Správe
mestských komunikácií Poprad
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Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
a) bezodplatné prevzatie objektov:
101-00 Cesta I/67, úsek v km 0,567-2,035 (chodníky)
110-00 Úprava miestnej komunikácie ulica Továrenská
112-00 Preložka miestnej komunikácie v Matejovciach
203-00 Most cez rieku Poprad na MK v km 0,325 59
503-00 Cestná kanalizácia na MK v Matejovciach
511-00 Dažďová kanalizácia – napojenie Matejovce
621-00 Rekonštrukcia VO v km 0,603-3,165
622-00 Kábelová NN prípojka pre VO
623-00 Rekonštrukcia VO v Matejovciach
625-00 Verejné osvetlenie na ul. Matejovskej
640-00 Cestná svetelná signalizácia
643-00 Cestná svetelná signalizácia
ako vyvolaných investícií stavby „I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa“ do majetku Mesta Poprad.
b) odovzdanie objektov dopravných stavieb a zariadení:
101-00 Cesta I/67, úsek v km 0,567-2,035 (chodníky)
110-00 Úprava miestnej komunikácie ulica Továrenská
112-00 Preložka miestnej komunikácie v Matejovciach
203-00 Most cez rieku Poprad na MK v km 0,325 59
503-00 Cestná kanalizácia na MK v Matejovciach
511-00 Dažďová kanalizácia – napojenie Matejovce
do správy Správe mestských komunikácií Poprad.
Plnenie: Body a) (okrem stavebného objektu 110-00) a b) (okrem stavebného objektu
110-00) – v plnení.
a) stavebný objekt 110-00 Úprava miestnej komunikácie ulica Továrenská - splnené.
Zmluva č.: SSC/3526/6361/2018 o odovzdaní a prevzatí stavebných úprav
realizovaných na majetku preberajúceho ako vyvolaná investícia v rámci stavby I/67
Poprad – Kežmarok, I. etapa bola podpísaná druhou zmluvnou stranou dňa 24.10.2018,
zo strany Mesta Poprad dňa 25.10.2018, zverejnená na webovom sídle mesta Poprad
dňa 26.10.2018 a nadobudla účinnosť dňa 27.10.2018. Pokiaľ ide o ďalšie stavebné
objekty, tie sú v plnení, ide o veľký rozsah preberaného majetku, kde nie sú
vysporiadané majetkové práva k dotknutým pozemkom. Niektoré súčasti vyššie
uvedených objektov v súčasnosti vykazujú technické nedostatky. Vo februári 2016
prebehlo pracovné stretnutie k tejto problematike za účasti zástupcov SSC a mesta
Poprad. Následne boli mestu Poprad zaslané jednotlivé dokumentácie
stavebných objektov v elektronickej forme. K uzatvoreniu Zmluvy o prevzatí
objektov – vyvolaných investícií do majetku mesta Poprad zatiaľ nedošlo z dôvodu,
že odbor správy majetku zabezpečuje spracovanie geometrických plánov k SO
vyvolaných investícií podľa uznesenia č. 332/2012 zo 6. zasadnutia mestského
zastupiteľstva, konaného dňa 10.12.2012 a uznesenia č. 260/2016 z 5. zasadnutia
mestského zastupiteľstva, konaného dňa 21.10.2016 v zmysle záverov porady
s primátorom mesta Poprad zo dňa 01.02.2017. SSC bola dňa 17.05.2019 vyzvaná
o podanie informácie ako postúpila vo veci vysporiadania majetkov pod stavbami, dňa
28.08.2019 bola od SSC Košice doručená odpoveď, že nakoľko doposiaľ nie sú
majetkovoprávne vysporiadané vecné bremená, stavba sa dostala do zoznamu tzv.
„starých stavieb“, na ktoré sú v rámci štátneho rozpočtu prideľované obmedzené
finančné prostriedky. Podľa ich informácií v budúcnosti plánujú tieto veci doriešiť,
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nie je to však isté, preto si vysporiadanie pozemkov zobral pod patronát odbor správy
majetku mesta Poprad, ktorý po dohode s vedením mesta zabezpečí majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov.
b) stavebný objekt 110-00 Úprava miestnej komunikácie ulica Továrenská - splnené.
Zmluva o zverení majetku do správy č. 49/OUPP/2018 bola podpísaná obidvoma
zmluvnými stranami dňa 26.11.2018, zverejnená na webovom sídle mesta Poprad
dňa 27.11.2018 a nadobudla účinnosť dňa 28.11.2018. Pokiaľ ide o ďalšie stavebné
objekty, sú v plnení, odovzdanie objektov vyvolaných investícií do správy Správe
mestských komunikácií Poprad je možné až po ich prevzatí do majetku mesta Poprad
podľa bodu a).
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad dňa 15. júna 2006 Uznesenie č. 39/2006
pod bodom 1058 i)
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
schvaľuje
požiadavku, aby náčelník MsP v Poprade raz štvrťročne predložil správu o zistených
priestupkoch a o ich riešení
Plnenie: v plnení. Písomný materiál bude predložený na zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v mesiaci: september 2020.
2. Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta
Poprad
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