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Z á p i s n i c a 
zo 8. zasadnutia Komisie správy majetku mesta konanej 

dňa 9.02. 20112 
 
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 
3. Prerokovanie úprava cien z ponukového konania pri predaji AB budovy na ul. Kpt. 

Nálepku a budovy Mestskej knižnice 
4. Rekonštrukcia sociálnych zariadení ČOV Giraltovce 
5.Prerokovavie návrhu zmluvy o zverení majetku mesta do správy ZŠ 
6.Informácia o voľných nebytových priestorov a podaných žiadostiach 
7. Rôzne 
8. Diskusia. 
9. Záver. 

 
Bod č. 1 
Otvorenie a prerokovanie bodov programu predniesol RNDr. Macák, predseda komisie 
 
Bod č. 2 
Mesto po schválení odpredajov v mestskom zastupiteľstve uzatvorilo na odpredaj pozemkov 
pod garážami pre p. Varganina a p. Fečkanina a pozemku pre p. Jurča kúpne zmluvy 
a predložilo návrhy na vklad do katastra nehnuteľností. 
Komisiou odporúčaný odpredaj nebytových priestorov a bývalej kotolne pre Spoločenstvo sa 
zatiaľ nerealizujú z dôvodov neujasnených zámerov mesta pri ich ďalšom využití. 
Osadenie informačných panelov na meranie rýchlosti vozidiel sa zatiaľ nerealizuje z dôvodov 
hľadania ich najvhodnejšieho umiestnenia a jednania so Správou ciest. 
 
Bod č. 3 
Ing. Filo informoval o výsledku ponukového konania pri predaji AB na ul. Kpt. Nálepku 
a Mestskej knižnice. V stanovenom termíne nikto nepredložil požiadavky na ich odkúpenie. 
Komisia neodporúča znížiť ceny odpredaja administratívnej a sociálnej budovy a budovy 
knižnice schválenej mestským zastupiteľstvom a odporúča ponukové konanie opakovať. 
Hlasovanie:  za návrh – 6 proti - 0 zdržal sa - 0 
 
Bod. č. 4 
Ing. Filo informoval komisiu o žiadosti VVS, a.s. Košice realizovať v objekte ČOV 
Giraltovce rekonštrukciu s účelom vybudovania sociálnej a hygienickej vybavenosti pre 
pracovníkov prevádzky VVS, a.s. Giraltovce. K tomuto účelu Vodárenská spoločnosť Košice 
predložila projektovú dokumentáciu na vyjadrenie mesta ako vlastníka majetku, aby 
stavebník mohol pokračovať vo vybavovaní nevyhnutných podkladov k vydaniu stavebného 
povolenia. 
Komisia berie na vedomie informáciu o žiadosti VVS a.s. Košice, ako aj súhlasné stanovisko 
mesta s touto rekonštrukciou. Náklady na rekonštrukciu bude znášať stavebník. 
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Bod. č. 5 
Ing. Filo informoval o príprave zmlúv na zverenie nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta, 
ktorý využíva Základná škola Giraltovce do správy tejto školskej inštitúcie, ktorej 
zriaďovateľom je mesto a táto inštitúcia má právnu subjektivitu. Zmluvy boli posúdené 
právnikom. 
Komisia berie na vedomie uvedenú správu o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku 
mesta na základe zmlúv a delimitačného protokolu. Uvedené prevody bude potrebné zapísať 
zápisom do katastra nehnuteľností. 
 
Bod. č. 6 
Komisia správy majetku mesta na základe schválenej náplne činnosti okrem iného posudzuje 
žiadosti vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta, usmerňuje podnikateľskú 
činnosť v meste a navrhuje uzavretie zmlúv. 
Ing. Filo podal informáciu o voľných nebytových priestoroch na prenájom, ako aj o podaných 
žiadostiach o prenájom. 
Komisia kvôli prehľadnosti a operatívnosti vybavenia podaných žiadostí doporučuje zaviesť 
evidenciu podaných žiadostí o prenájom nebytových priestorov.  
Momentálne mesto eviduje jednu žiadosť, ktorú sa mesto rozhodlo realizovať v budove 
Komunálu. 
 
Bod. č. 7 
Na základe informácie Ing. Fila o príprave projektu na získanie nenávratného finančného 
príspevku na zriadenie Zberného dvora v areáli MSP v rámci Lokálnej stratégie komisia 
doporučuje so spoluvlastníkmi a správcom pozemku E 562/2 uzatvoriť dlhodobý nájom, 
prípadne jednať so spoluvlastníkmi o odkúpení pozemkov. 
Žiadosť o kúpu pozemku pod postavenou garážou, ako aj doplnenú žiadosť o kúpu pozemku 
na postavenie prístrešku bude komisia prejednávať po doručení materiálov. 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Filo RNDr. Stanislav Macák 
 tajomník komisie predseda komisie 


