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Z á p i s n i c a
z 9. zasadnutia Komisie správy majetku mesta konanej

dňa 15.03. 20112

Prítomní členovia: RNDr. Macák, Bc. Bzdiľ, Ing. Hažlinský, MUDr. Hrinko, Sušinka,

Ing. Tolinová, Ing. Magdoško

Tajomník: Ing. Filo

PROGRAM:

1. Otvorenie.
2. Prerokovanie plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia komisie.
3. Opätovné prerokovanie žiadosti o prístupovú cestu majiteľov firmy Vinotéka

a Slov - Fol s. r. o. za ich účasti.
4. Prerokovanie žiadosti p. Mareka Hlibokého o odkúpenie novovytvorenej parcely č.

499/69 z dôvodov zlegalizovania stavby garáže.
5. Prerokovanie žiadosti p. Vladimíra Michalčíka o odkúpenie novovytvorenej

parcely č.1550/4 pri rodinnom dome.
6. Prerokovanie podkladov pre energetickú certifikáciu budov.
7. Rôzne.
8. Záver.

Bod č. 1
Otvorenie a prerokovanie bodov programu predniesol RNDr. Macák, predseda komisie.

Bod č. 2
- na návrh vedúceho odd. SMM prehodnotiť cenovú ponuku na budovu knižnice, ktorá bola
vo vedení mesta navrhnutá vo výške 50 000,- €, komisia nedoporučuje znížiť cenovú ponuku
a jednohlasne trvá na svojom stanovisku.
- na návrh člena komisie MUDr. Hrinka na osadenie svetelných obmedzovačov rýchlosti na
úseku cesty 1.triedy cez Giraltovce bolo zistené, že jeden obmedzovač stojí 2 536,- €. Obce,
ktoré si dali obmedzovače zabudovať, museli vyčleniť fin. prostriedky z vlastného rozpočtu.
Komisia doporučuje odd. SMM hľadať zdroje na nákup obmedzovačov.
- Ing. Filo informoval o zriadení evidencie podaných žiadostí o prenájom nebytových
priestorov, ktorú na doporučenie komisie doplní o žiadosti podané od 1.januára 2012
a spôsob ich vybavenia.

Bod č. 3
Členovia komisie prejednali žiadosť pre zásobovaciu cestu majiteľov firmy Vinotéka a SLOV
FOL, s. r .o pri Vinotéke s majiteľom firmy Vinotéka. Pozvaný p. Foltýn sa stretnutia
nezúčastnil.
Komisia doporučuje vytvorenie účelovej komunikácie, ktorá by vytvorila okruh za objektom
menovaných firiem, ktorú by mohli využívať aj obyvatelia susediacich bytových domov.
Hlasovanie: za návrh – 7 proti - 0 zdržal sa - 0

Bod. č. 4
Ing. Filo informoval, že pozemok v zmysle zákona môže byť odpredaný priamym predajom
poslancovi MsZ z dôvodu, že ide o zastavanú plochu.



2

Komisia odporúča odpredať p. Marekovi Hlibokému novovytvorenú parcelu KN č.499/69 vo
výmere 10 m2 z dôvodu legalizácie stavby garáže v cene 35 €/m2.
Komisia žiada Ing. Fila predložiť na nasledujúce zasadanie komisie pasportizáciu garáží
v Giraltovciach kvôli zisteniu či sú už všetky pozemky pod garážami vysporiadané.
Hlasovanie: za návrh – 7 proti - 0 zdržal sa - 0

Bod. č. 5
Žiadateľ p. Vladimír Michalčík doplnil žiadosť o geometrický plán novovytvorenej parcely.
Ing. Filo informoval, že pozemok v zmysle zákona nemôže byť odpredaný priamym predajom
z dôvodu, že nejde o zastavanú plochu  a kupujúcim je osoba blízka pracovníkovi mesta, teda
musí byť odpredaný verejnou dražbou. Komisia posudzovala cenu pozemku na základe Zásad
oceňovania pozemkov v meste Giraltovce podľa lokalít, schválených 5.05.2010 určenými
pracovníkmi mesta.  Predmetná parcela spadá do okrajových a obytných častí v cene 15 €/m2.
Komisia zohľadňovala to, že vedľa predmetnej parcely sa nachádza trafostanica a cez parcelu
prechádza vodovodné potrubie, teda na parcele bude ťarcha.
Komisia doporučuje odpredaj parcely č.1550/4 pri rodinnom dome vo výmere 40 m2

verejnou dražbou. Ohľadom ceny boli dva návrhy: za 7 €/m2 štyria členovia a za 10 €/m2 traja
členovia komisie.

Bod. č. 6
Komisia berie na vedomie podklady pre energetickú certifikáciu budov, podľa ktorej sa bude
vzhľadom na finančné možnosti postupne realizovať energetická certifikácia budov vo
vlastníctve mesta, ktoré sú v nájme alebo sú určené na predaj.

Bod. č. 7
a/ Ing. Filo informoval členov komisie o spore mesta s Rent – Invest s.r.o Prešov
o usporiadaní pozemkov.
b/ Ing. Filo informoval členov komisie o zámene pozemkov a to parcely E – KN č266/1 vo
výmere 171 m2 a parcely C – KN č. 528 vo výmere 323 m2 za časť vyčleneného pozemku
parcely č. 448/1 pre p. Zajaca.

Ing. Filo RNDr. Stanislav Macák
tajomník komisie predseda komisie


