
U z n e s e n i e  č. 5

zo  4. riadneho zasadnutia  Mestského zastupite ľstva 

v  Podolínci d ňa 27.júna 2007
MsZ v Podolínci

A) B e r i e   n a   v e d o m i e:

        1.) Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia mestského zastupiteľstva   
       
   „ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

        2.) Správu o činnosti hlavnej konrolórky mesta Podolínec   

   „ZA“:  10  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

B)  S ch v a ľ u j e

    1.) Odpredaj pozemku p.č.KN-490/44 o výmere 25 m2 pre Stanislava Muskolaya
          Podolinec, Družstevná 25 na výstavbu garáže za cenu 250,-Sk/m2, návrh na 
          vklad na náklady žiadateľa.

„ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

     2.)  Odpredaj  pozemku p.č.KN 894/26  o výmere 25 m2 pre Karola Kuruca,
           Lesná   339/3  na majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod garážou. 
           Cena pozemku  200,- Sk/m2, návrh na vklad na náklady žiadateľa.

„ZA“:  7 hlasov         „ZDRŽAL SA“:  2 hlasy      „PROTI“:   2 hlasy

    3.) Finančný príspevok pre Slovenský športový rybársky klub, Tatranská 29 
         na zrealizovanie preteku „Podolínska pätnástka“ vo výške 5 000,-Sk.

„ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

    4.) Návrh organizácie ZŠ s MŠ Podolínec na školský rok 2007/2008

„ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

    5.) Finančný príspevok z kapitálových výdavkov vo výške 450 000,-Sk na
        dofinancovanie nadstavby strechy na budove prístavby základnej školy.

„ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov
    6.) Finančný príspevok z kapitálových výdavkov vo výške 10 000Sk,- 
        na dofinancovanie nákupu a montáže digestora v ŠJ pri ZŠ.



„ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

    7.) Doplnenie Zásad nakladania s majetkom mesta v správe Základnej školy
         s materskou školou Podolínec takto :

- jednorázový prenájom učebne v ZŠ pre potreby CVČ – 10,- Sk/hod.
- jednorázový prenájom učebne v ZŠ na podnikateľské účely
      – 70,- Sk/hod.
- jednorázový prenájom telocvične ZŠ pre podnikateľské aktivity 

- 300,-Sk/hod;
      Zmluvy uzatvorené pred účinnosťou tohto uznesenia ostávajú v platnosti podľa   
      pôvodných sadzieb.

  „ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

     8.) Prijatie do MTJ „Športový klub kondičnej kulturistiky a silového trojboja“

 „ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

     9.) Zakúpenie posilňovacieho stroja pre MTJ Podolínec pre použitie aj pre 
          existujúce kluby z prostriedkov rekreačných a športových zariadení kapitola
          54890 .

„ZA“:  10  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:  1 hlas

 C)   N e s ch v a ľ u j e 

 1.) Odpredaj pozemku p.č.KN 210 pre Michala Dziaka, J.Hollého 188/17

„ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

2. ) Odpredaj pozemkov p.č.KN 326 a KN 327/1  pre Janu Šugerekovú, Berno-
      lákova 15 

„ZA“:  11  hlasov         „ZDRŽAL SA“: 0 hlasov      „PROTI“:0 hlasov

........................                                                                       ....................................
Ing.Ján Laufik                                                                                 Ing.Daniel Marhevka
prednosta úradu                                                                             primátor mesta
   
V Podolínci : 27.6.2007


