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Z á p i s n i c a
zo 7. zasadnutia Komisie správy majetku mesta konanej

dňa 2.12. 2011

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

Ing. Tolinová

Prizvaný: Ing. Mati – vedúci oddelenia výstavby MsÚ

Tajomník: Ing. Filo

Program

1. Otvorenie.
2. Prerokovanie plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia komisie.
3. Prerokovanie stavu nedoplatkov v nájomných bytových domoch a systému ich

vymáhania.
4. Opätovné prerokovanie kategorizácie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

prispôsobených podmienkam mesta Giraltovce.
5. Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod garážami na ul. Tehelná

a legalizácia týchto stavieb.
6. Prerokovanie žiadostí na odpredaj pozemkov na výstavbu garáží a iných

doplnkových stavebných zariadení.
7. Žiadosť o odkúpenie nebytového priestoru a kotolne SVB a NP Mladosť.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.

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

Bod č.2
- Ing. Mati informoval, že oddelenie výstavby dalo ústny súhlas na vybudovanie terasy

a prístupovej komunikácie na zásobovanie pre firmu SLOV – FOL, s.r.o. a firmu Juha -
Vinotéka. V stavebnom povolení bola uvedená prístupová komunikácia na zásobovanie
objektu z verejnej komunikácie t.j. spredu budovy.

- RNDr. Macák navrhol pozvať dotknutých na najbližšie zasadnutie komisie za účelom
prejednania realizácie prístupovej komunikácie na zásobovanie objektu.

- Komisia jednohlasne trvá na svojom stanovisku o zaplatení poplatku za užívanie
verejného priestranstva firmou SLOV – FOL podľa platného VZN v meste Giraltovce.

Bod č.3
1. Komisia berie na vedomie informatívnu správu o nedoplatkoch za nájomné a stav vo
vymáhaní týchto nedoplatkov. Žiada zamestnancov využiť všetky dostupné právne formy na
účinné vymáhanie nedoplatkov.
2. Komisia berie na vedomie informáciu o pláne opráv a údržby bytových domov II.
kategórie a opatrenia na ich realizáciu.
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Bod č.4
Komisia tento bod z časových dôvodov presúva na najbližšie zasadnutie.

Bod č.5
Ing. Mati – vedúci oddelenia výstavby objasnil situáciu ohľadom výstavby garáží
a vysporiadania pozemkov na ul. Tehelnej. Komisia prejednávala jednotlivé žiadosti.

1. Komisia odporúča odpredať p. Ľubošovi Varganinovi novovytvorenú parcelu KN č. 539/2
diel 1 vo výmere 6 m2 v cene 35 €/m2 na rozšírenie priestoru garáže.
Hlasovanie: za návrh - 5 proti - 0 zdržal sa - 0

2. Komisia odporúča odpredať p. Dušanovi Fečkaninovi novovytvorenú parcelu KN č.
499/63 vo výmere 20 m2 na zlegalizovanie stavby v cene 35 €/m2.
Hlasovanie: za návrh – 6 proti - 0 zdržal sa - 0

Bod č.6
1. Komisia odporúča odpredať na základe opakovanej žiadosti po zistení vlastníckych
pomerov p. Jozefovi Jurčovi na ul. Na Serpentínach parcelu KN E.č. 668/8 vo výmere 26 m2

v cene 3,3 €/m2 na usporiadanie stavby oplotenia. Jedná sa o zbytkovú parcelu nezaujímavú
pre vlastníka podľa informácie Ing. Fila.
Hlasovanie: za návrh – 6 proti - 0 zdržal sa - 0

2. Komisia prerokovala žiadosť Vladimíra Michalčíka o odpredaj pozemku pri jeho
nehnuteľnosti, rodinnom dome na výstavbu prístrešku pre osobné auto. Pozemok sa nachádza
pri trafostanici, preto je potrebné urobiť geometrický plán, ktorým by boli určené hranice
pozemku tak, aby bola vyčlenená novovzniknutá parcela z terajšej parcely KN č. 1550/1 a aby
boli splnené požiadavky Východoslovenskej distribučnej, a. s. Košice pri manipulácii v
trafostanici, novovytvorená parcela by nadväzovala na hranicu pozemku p. Michalčíka.
Komisia predbežne súhlasí s odpredajom a po doplnení materiálov sa bude žiadosťou
opätovne zaoberať.

Bod. č.7
Komisia odporúča odpredať na základe žiadosti Spoločenstvu Mladosť nebytové priestory
pod bytovým domom S. Cenu určiť metódou podľa výpočtu určeného zákonom O vlastníctve
bytov platnom v čase odpredaja bytov v súlade so zákonom.
Hlasovanie: za návrh – 5 proti - 0 zdržal sa - 1

Komisia tiež odporúča odpredať tomuto žiadateľovi objekt bývalej kotolne s. č. 366
s pozemkom na parcele KN č. 767/2 za trhovú cenu v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta štandardným spôsobom.
Hlasovanie: za návrh – 5 proti - 0 zdržal sa - 1

Bod č.8
MUDr. Hrinko navrhuje mestu prerokovať so Slovenskou správou ciest osadenie svetelných
obmedzovačov rýchlosti cez mesto.

Ing. Filo RNDr. Stanislav Macák
tajomník komisie predseda komisie


