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KKoommiissiiaa  sspprráávvyy  mmaajjeettkkuu  mmeessttaa  pprrii  MMssZZ  vv  GGiirraallttoovvcciiaacchh

Z á p i s n i c a
z 5. zasadnutia Komisie správy majetku mesta konanej

dňa 18.08. 2011

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

MUDr. Hrinko, Ing. Magdoško

Tajomník: Ing. Filo

Hostia: p. Pavol Zajac (k bodu 4.)

PROGRAM
1. Otvorenie.
2. Prerokovanie plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia komisie.
3. Prerokovanie ponuky spoločnosti EDYMAX holding a.s. na výstavbu bytových

domov a polyfunkčného objektu pri MsÚ.
4. Opätovné prerokovanie žiadosti p. Zajaca o zámenu pozemkov resp. odkúpenie

pozemkov evidovaných na parcelách „E“ č. 261/1 a 263/3.
5. Prerokovanie podmienok podnikania v nebytových priestoroch mesta a pravidlá

pri zhodnocovaní prenajatého majetku mesta.
6. Stav vo vymáhaní nedoplatkov v nebytových priestoroch a nájomných bytoch.
7. Žiadosť o odpustenie od platenia dane firmy SLOV – FOL, s.r.o., Železník 139.
8. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov pre firmu Pavol Inaš – Ložman Prešov

a firmy KOMAS, s.r.o., Giraltovce.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Záver.

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

Bod č.2
Úlohy z predchádzajúceho zasadnutia komisie:
- mesto na svojej webovej stránke zverejnilo voľné nebytové priestory.
- automat na mlieko PPD Brezov bol premiestnený podľa požiadavky komisie.
- Ing. Filo neupresnil rozpor v prenajatých priestoroch v budove Polikliniky. Podklady

predloží na najbližšom zasadnutí komisie SMM.
- komisii bol doručený materiál „Podmienky podnikania v nebytových priestoroch mesta

Giraltovce a pravidlá pri zhodnocovaní prenajatého majetku mesta nájomcom“

Bod č.3
Komisia neodporúča realizovať polyfunkčnú budovu pri MsÚ za súčasných podmienok.
V prípade realizácie zámerov mesta pri výstavbe polyfunkčného objektu a bytových domov
vysporiadať majetkovoprávne cudzie pozemky a tak pripraviť návrh na kompletnú realizáciu
výstavby polyfunkčného objektu a bytových domov formou súťaže.
Hlasovanie: za návrh - 5 proti - 0 zdržal sa - 2
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Bod č.4
Komisia opätovne prerokovala žiadosť p. Pavla Zajaca o výmenu pozemku (parcela č.266/2)
za účasti žiadateľa. Upozornila na zavádzajúce informácie o stanovisku komisie, ktoré dostal
žiadateľ listom od mesta. Pán Zajac predložil k žiadosti aj projektový návrh stavby, ktorú
chce realizovať a prezentoval aj vlastnícke vzťahy k pozemkom vedľa budovy Mestského
úradu a okolo schodov na sídlisko Tehelná. Pán Filo informoval prítomných o stretnutí
vedenia mesta so žiadateľom, ako aj o záujme mesta o pozemky vo vlastníctve žiadateľa.
Na základe týchto nových skutočností komisia odporúča schváliť výmenu pozemkov 266/2
za časť pozemku KN č.448/1 pri bytovom dome A1 a realizovať ju podľa podmienok, ktoré
dohodnú navzájom mesto a žiadateľ. Výmenu podmieňuje odpredajom pozemkov 266/1
a 266/3 pre mesto Giraltovce.
Hlasovanie: za návrh - 6 proti - 0 zdržal sa - 0

Bod č.5
Komisia sa zaoberala predloženým pracovným materiálom „Podmienky podnikania
v nebytových priestoroch mesta Giraltovce a pravidlá pri zhodnocovaní prenajatého majetku
mesta nájomcom“ s týmito pripomienkami:
- doplniť kategorizáciu nebytových priestorov podľa štandardu ich vybavenia, vzdialenosti

od centra, plochy prenajatého priestoru
- prerokovať žiadosti o opravy resp. úpravy prenajatých priestorov v príslušných komisiách
- tento materiál predložiť na prerokovanie aj do komisie finančnej a komisie výstavby
Pre nedostatok času sa komisia bude tým to materiálom zaoberať aj na najbližšom zasadnutí.

Bod č.6
Komisii bol predložený stav nedoplatkov na nájomnom a zálohových platbách v bytových
a nebytových priestoroch.
Členovia komisie zdôraznili vážnosť tohto stavu a opätovne pripomenuli potrebu mať
v rezerve náhradné ubytovanie pre neplatičov v bytových priestoroch, ktoré komisia navrhla
riešiť už v minulom volebnom období. Preto komisia odporúča mestu vytvoriť náhradné
ubytovanie.
Komisia odporúča aktualizovať zoznam neplatičov a zverejniť súčasný stav na webovej
stránke mesta. Zverejniť aj neplatičov, ktorí nezaplatili zálohové platby za viac ako 3
mesiace.
Hlasovanie: za návrh - 7 proti - 0 zdržal sa - 0

Bod č.7
V rámci tohto bodu sa komisia zaoberala tromi žiadosťami firmy SLOV – FOL, s.r.o
a predajne Malokarpatských vín Vladislav Juha.

a) Komisia neodporúča dať do prenájmu pozemok za polyfunkčným objektom na ul.
Dukelskej č.858 a č.839 na parkovacie a zásobovacie účely.

Hlasovanie: za návrh - 4 proti - 0 zdržal sa – 3

b) Komisia neodporúča odpustenie od platenia dane za letnú terasu pre firmu SLOV –
FOL, s.r.o. vo výške 189 € po dobu minimálne 5 rokov

Hlasovanie: za návrh - 6 proti - 0 zdržal sa – 0

c) Komisia neodporúča odpredanie pozemku firme SLOV – FOL, s.r.o. pred
polyfunkčným objektom na parcele č.448/10 o rozlohe 40 m2.

Hlasovanie: za návrh - 6 proti - 0 zdržal sa – 0
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Bod č. 8
Komisia odporúča oznámiť žiadateľom o nebytové priestory – firme Pavol Inaš–Ložman
Prešov a firme KOMAS, s.r.o., Giraltovce, že mesto momentálne nemá iné voľné vhodné
priestory. Žiadatelia sú evidovaný v evidencii žiadostí.

Bod č. 9
a) Komisia neodporúča odpredanie časti pozemku pre Chrzan Ján, Valkovce 77, 09042

Okrúhle pred budovou podnikateľského centra NEZAN, s.r.o. na parcele KN č.448/1
vo výmere 12 m2.

Hlasovanie: za návrh - 6 proti - 0 zdržal sa – 0

b) Komisia berie na vedomie informáciu Ing.Fila o riešení žiadosti firmy TUAL, s.r.o.,
prevádzka Výdajňa zdravotníckych pomôcok ALMA na ulici Dukelskej 57/64
o renováciu vytopených priestorov. K vytopeniu priestorov došlo nezavinením
nájomcu, ale upchatím odpadového potrubia. Odstránenie škôd rieši mesto.

Bod č. 10 Diskusia.

Bod č.  11 Záver. Zasadnutie komisie ukončil RNDr. Macák – predseda komisie.

Ing. Filo Ľubomír      RNDr. Stanislav Macák
tajomník predseda komisie


