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Z á p i s n i c a
zo 6. zasadnutia Komisie správy majetku mesta konanej

dňa 3.11. 2011

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

                                Ing. Magdoško

Tajomník: Ing. Filo

Program

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

bytových domov a polyfunkčného objektu pri MsÚ.
4. Prerokovanie kategorizácie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.
5. Usporiadanie pozemkov pod garážami na ul. Tehelná.
6. Opätovné prerokovanie podmienok predaja Administratívnej budovy na ul. Kpt.

Nálepku a knižnice.
7. Prerokovanie podkladov k Programovému rozpočtu mesta pre nevyhnutné opravy

nájomných bytov a nebytových priestorov.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Záver.

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

Bod č.2
Úlohy z predchádzajúceho zasadnutia komisie:
- Ing. Filo nezistil, či realizácia prístupovej komunikácie a terasy firmy SLOV – FOL,
s.r.o. bola na základe udeleného povolenia, lebo v komisii SMM žiadosť na výstavbu terasy
nebola prejednávaná. Predloží informáciu na nasledujúcej komisii.

Bod č.3
Komisia berie na vedomie informáciu o úmysle prezentovať investičný zámer firmou
Edymax holding, a. s. na výstavbu polyfunkčného objektu pri MsÚ a výstavbu bytových
domov.

Bod č.4
Komisia odporúča prepracovať materiál „Kategorizácia nebytových priestorov, ktoré sú vo
vlastníctve mesta Giraltovce“ podľa reálneho stavu prenajímaných nebytových priestorov,
teda konkrétne technické vybavenie, lokalita, parkovacie kapacity...

Bod č.5
Komisia tento bod presúva na najbližšie zasadnutie z dôvodu neprítomnosti Ing. Matiho,
vedúceho oddelenia výstavby, ktorý mal materiál odprezentovať.
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Bod č.6
Komisia berie na vedomie „Dôvodovú správu k odpredaju Administratívnej a sociálne
budovy na ul. kpt. Nálepku“ a rozhodnutie o jej odpredaji vo vedení mesta. Komisia
jednohlasne zotrváva na svojom stanovisku neodpredať budovu za súčasných podmienok.

Bod č.7
Komisia berie na vedomie „Podklady k programovému rozpočtu mesta Giraltovce na rok
2012“ s výhradou, že ceny služieb sú nadhodnotené k aktuálnym sumám zverejnených bežne
v cenových ponukách.

Bod č.8
- Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti p. Jaroslava Kuseka dočasne umiestniť predajný
stánok na pešiu zónu. Odporúča umiestniť ho od 15.11.2011 do 31.12.2011 na trhovisko za
budovu Rent Invest.
- Komisia berie na vedomie návrh VZN – Trhový poriadok pre príležitostné trhy
organizované mestom Giraltovce.
- Ing. Filo informoval o riešení zmenenej situácie s vysporiadaním pozemku medzi mestom
a MUDr. Dulinom a o krokoch, ktoré podniká mesto.
- komisia riešila sťažnosť nájomcov v bytovom dome na ul. Dukelskej 20, týkajúcej sa
poškodzovania spoločných priestorov jedným nájomcom a porušovania domového poriadku.
Ing. Filo informoval o právnych krokoch, ktoré podniklo mesto. Komisia navrhuje
konzultovať problém aj s iným právnikom, vzhľadom k tomu, že sa komisii postup právnika
nezdá adekvátny.

Ing. Filo RNDr. Stanislav Macák
tajomník komisie predseda komisie


