MESTO MEDZILABORCE
Číslo materiálu:2

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 27.05.2019

Názov materiálu: Návrh dodatku č. 1 Štatútu neziskovej organizácie Kamjana n.o.

Materiál obsahuje:
- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce schvaľuje dodatok č. 1 Štatútu neziskovej
organizácie Kamjana n.o..

Spracoval: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta
Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta
Podpis predkladateľa

MESTO MEDZILABORCE
Názov materiálu: Návrh dodatku č. 1 Štatútu neziskovej organizácie Kamjana n.o.

_________________________ Dôvodová správa_________________________
Tento návrh bol prerokovaný:
1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:
Mesto Medzilaborce založilo dňa 03.08.2012 neziskovú organizáciu Kamjana n.o. a schválilo
jej štatút.
V článku II, odseku a) sa vypúšťa: - dom ošetrovateľskej starostlivosti.
2. V Komisii pre......... pri Mestskom zastupiteľstve v Medzilaborciach, s týmto
stanoviskom:
3. V Mestskej rade v Medzilaborciach, s týmto stanoviskom: MsR súhlasí
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce schvaľuje dodatok č. 1 Štatútu neziskovej
organizácie Kamjana n.o..

MESTO MEDZILABORCE
Číslo materiálu: 3

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 27.05.2019

Názov materiálu: Návrh prejednania správneho konania Pamiatkového úradu SR ohľadom
cintorínov z I. svetovej vojny

Materiál obsahuje:
- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie
- katastrálne mapy

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce nesúhlasí s vyhlásením cintorínov z I.
svetovej vojny nachádzajúce sa na parcelách registra C KN č. 1262 a 1085, situované v k.ú.
Medzilaborce, ktoré sú majetkom mesta Medzilaborce za národné kultúrne pamiatky.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM
Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta
Podpis predkladateľa

MESTO MEDZILABORCE
Názov materiálu: Návrh prejednania správneho konania Pamiatkového úradu SR ohľadom
cintorínov z I. svetovej vojny

_________________________ Dôvodová správa_________________________
Tento návrh bol prerokovaný:
1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:
Dňa 11.04.2019 mesto Medzilaborce obdŕžalo list od Pamiatkového úradu SR, v ktorom
oznamuje, že začalo správne konanie vo veci týkajúceho sa vyhlásenia cintorínov z I. svetovej
vojny nachádzajúce sa na parcelách registra C KN č. 1262 a 1085, situované v k.ú.
Medzilaborce, ktoré sú majetkom mesta Medzilaborce, za národné kultúrne pamiatky. Jedná
sa o cintorín s pomníkom „Delo“, ktorý sa nachádza na Cintorínskej ulici pod civilným
cintorínom. Druhý cintorín sa nachádza na Dobrianskeho ulici nad firmou Glass LPS, s.r.o.
Mesto následne požiadalo Pamiatkový úrad SR o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa najneskôr
do 30.06.2019, aby sa k danej problematike vyjadrilo MsZ mesta Medzilaborce. Danej
žiadosti bolo dňa 07.05.2019 vyhovené.
Mesto v súčasnosti realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko
- Slovensko 2014 - 2020 projekt s názvom „Otvárame bránu Karpát. Kultúrne dedičstvo
karpatského oblúka v novom pohľade“, ktorého súčasťou o.i. je aj obnova týchto cintorínov.
Vedenie MsÚ nedoporučuje MsZ mesta Medzilaborce súhlasiť s vyhlásením cintorínov z I.
svetovej vojny nachádzajúce sa na parcelách registra C KN č. 1262 a 1085, situované v k.ú.
Medzilaborce, ktoré sú majetkom mesta Medzilaborce za národné kultúrne pamiatky.
2. V Komisii pre ......... pri Mestskom zastupiteľstve v Medzilaborciach, s týmto
stanoviskom:
3. V Mestskej rade v Medzilaborciach, s týmto stanoviskom: MsR súhlasí
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce nesúhlasí s vyhlásením cintorínov z I.
svetovej vojny nachádzajúce sa na parcelách registra C KN č. 1262 a 1085, situované v k.ú.
Medzilaborce, ktoré sú majetkom mesta Medzilaborce za národné kultúrne pamiatky.

< - - > ( ? <¡í
-O Najobľúbenejšie

®A

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/skAataster?bm=zbg¡s8iz= 18& c=21.907622,49.2661878tsc=n8í¡t=point8ídt=owners#/deta¡IAataster/parcela-c/E

••• ©

Ako začať
lO ^ O ÍO D

1346/139

1227/1

=

Q . Hľadať

☆

1346/365

Parcela registra C
1346425'

Medzilaborce

656-4

o b e c , o k re s M e d z ila b o rc e
1346/201

1346-203

1346/419

1236/1

767/3

1346-87
870.-10,

1346/179
1346142
1241/1

1262

1346158

1261/1

1346141

1346/320

146410

1244^1

1346/361

6563'

k.ú. Medzilaborce (836521), obec Medzilaborce

1 3 46 3 .

7-93/2 91

1346/319

LV 1533 ÚPLNÝ

1 3 46 3 1 7

LV 1533 ČIASTOČNÝ
283/16

1^ 46 2 2 3

1264/1

'1347/8

1. Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, Medzilaborce,
PSČ 068 01, SR
Podiel: 1/1
284/* 6

125613 i

'284/20

•y*/ / / .

Í3 5 6 9

1 3 561
13568

28424-

12561

12567

'

_

\

--------- '

9Rd/97

P rešovský kraj > M e d z ila b o rc e > M e d zilaborce > k.ú. M edzilaborce

-113561

1347/9

<r

e

© A

<¡t

O ' Najobľúbenejšie

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z= 18 & c= 2 1 .907091.49.2619408¿sc=n8¿¡t=point8¿dt=owners#/detaíl/kataster/parcela-c/t

tg? Ako začať
1356/5

=

Parcela registra C
Medzilaborce
o b e c , o k r e s M e d z ila b o r c e

284/37

3102/1

.60/171060

284/39

1088/1

1085
k.ú. Medzilaborce (836621), obec Medzilaborce
1306/7

284/40

LV 1533 UPLNY

LV 1533 ČIASTOČNÝ
1306/8

284/41

1. Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, Medzilaborce,

1079/1 o

PSČ 068 01, SR
P o diel: 1/1

M.Vlzilabcrca
1073/1

1074/1

1070/1

284/47

Prešovský kraj > Medzilaborce > Medzilaborce > k.ú. Medzilaborce \

••• ©

Hlada

MESTO MEDZILABORCE
Číslo materiálu: 4

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce dňa 27.05.2019
Názov materiálu: Návrh prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa

Materiál obsahuje:
- dôvodovú správu
- návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce schváľuje 3/5 - ou väčšinou všetkých
poslancov prenajať Nemocnici A. Leňa Humenné, nebytové priestory o výmere 170,78 m2
nachádzajúce sa v lôžkovom pavilóne s.č. 151 postavenom na pozemku KNC č. 981/6 na
Komenského ulici, zapísaný na LV č. 1520 k.ú. Medzilaborce, ktorý je vlastníctvom mesta
Medzilaborce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z.z.,§ 9a ods. 9
písm. c) z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1,00 EUR/mesiac vrátane energií,
nakoľko záujmom mesta je naďalej fungovanie internej ambulancie a interného stacionára.

Spracoval: Ing. Marián Dribňák, samostatný referent OEaSM
Predkladá: Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta

Podpis predkladateľa

MESTO MEDZILABORCE
Názov materiálu: Návrh prenájmu nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa

_________________________ Dôvodová správa_________________________
Tento návrh bol prerokovaný:
1. Vo vedení mestského úradu, s týmto stanoviskom:
Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 01/NPK134/2015 zo dňa 01.03.2015 mesto
prenajalo Nemocnici A. Leňa Humenné nebytové priestory o celkovej výmere 170,78 m2 za
cenu 170,78 €/rok nachádzajúce sa v lôžkovom pavilóne s.č. 151 postavenom na pozemku
KNC č. 981/6 na Komenského ulici, zapísaný na LV č. 1520 k.ú. Medzilaborce, ktorý je
vlastníctvom mesta Medzilaborce. V daných nebytových priestoroch sa nachádza interná
ambulancia a interný stacionár. Mestská Kamjana, n.o. fakturuje Nemocnici A. Leňa
Humenné ročne sumu 2 666,28 € za spotrebované energie. Čiže nájom a energie spolu
2 837,06 €.
Nakoľko Nemocnica A. Leňa Humenné v Medzilaborciach vykázala stratu, požiadala mesto
o prenájom vyššie uvedených nebytových priestorov za sumu 1,- €/mesiac vrátane energií.
Vedenie MsÚ doporučuje prenajať tieto nebytové priestory za cenu 1,00 €/mesiac vrátane
energií z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Celý spôsob prenájmu je dvojstupňový. Najprv
MsZ schváli zámer prenájmu. Tento zámer bol schválený MsZ dňa 28.03.2019 a následne
02.04.2019 mesto zverejnilo tento zámer na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta
https://www.medzilaborce-urad.sk/ioomla/images/stories/2019/rozne/nemocnica.pdf
Dôvod hodný osobitného zreteľa sa schvaľuje 3/5 - ou väčšinou všetkých poslancov, čiže
minimálne v počte 8 poslancov.
2. V Komisii pre......... pri Mestskom zastupiteľstve v Medzilaborciach, s týmto
stanoviskom:
3. V Mestskej rade v Medzilaborciach, s týmto stanoviskom:
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce schváľuje 3/5 - ou väčšinou všetkých
poslancov prenajať Nemocnici A. Leňa Humenné, nebytové priestory o výmere 170,78 m2
nachádzajúce sa v lôžkovom pavilóne s.č. 151 postavenom na pozemku KNC č. 981/6 na
Komenského ulici, zapísaný na LV č. 1520 k.ú. Medzilaborce, ktorý je vlastníctvom mesta
Medzilaborce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 258/2009 Z.z.,§ 9a ods. 9
písm. c) z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 1,00 EUR/mesiac vrátane energií,
nakoľko záujmom mesta je naďalej fungovanie internej ambulancie a interného stacionára.

