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M e s t s k á   r a d a  v  G i r a l t o v c i a c h 
 

 

 

Z á p i s n i c a  

 
z 12. zasadnutia Mestskej rady v Giraltovciach konaného dňa 08. februára 2021 o 13.00 hod. 

 

 

Prítomní poslanci 

Marek Hliboký, Ing. Dušan Verčimak, Mgr. Slávka Vojčeková – členovia mestskej rady 

 

Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 

Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ 

Ing. Katarína Hliboká, hlavná kontrolórka mesta 

 

Prizvaní 

Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

 

Overovatelia zápisnice 

Marek Hliboký 

Mgr. Slávka Vojčeková 

 

Zapisovateľka 

Jaroslava Bakaľarová 

 

Program:  

 

1. O t v o r e n i e 

2. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku 

a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giral-

tovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy 

a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV 

č. 82,1 pre k. ú. Giraltovce, formou obchodnej verejnej súťaže 

3. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností a to budovy 

s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plo-

chy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. Giraltovce, parcela C 

KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. 

Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce 

4. Návrh na schválenie komisie pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľ-

ností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 

415, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. 

Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 

418, záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce  

5. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku s výmerou 1085 m2 nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území mesta Giraltovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 821, na parcelách    č. 

C KN 499/71, zastavané plochy a nádvoria a č. C KN 512/29, zastavané plochy a nádvoria, v k. 

ú. Giraltovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v prospech spoločnosti ESTA s.r.o., so síd-

lom Hermanovce nad Topľou 200, zastúpenej Timotejom Juhaščíkom, konateľom spoločnosti  
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6. Návrh na schválenie prenájmu budovy postavenej na parcele č. C KN 197/2, vedenej v katastri 

nehnuteľnosti Správy katastra Svidník na LV č. 530, pre k. ú. Lužany pri Topli ako Úpravňa vo-

dy súpisné číslo 72 a pozemku s výmerou 268 m2, nachádzajúceho sa vedľa budovy Úpravňa 

vody, časti pozemku na parcele č. C KN 197/2 a časti na pozemku č. C KN 197/1, vedených 

v katastri nehnuteľnosti Správy katastra Svidník na LV č.530, pre k. ú. Lužany pri Topli, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v prospech spoločnosti GOTOM, s.r.o., so sídlom Svid-

ník, Záhradná 297/3, zastúpenej Mgr. Tomášom Goriščákom, konateľom spoločnosti  

7. Informácia o žiadosti p. Petra Jurča, bytom Giraltovce, SNP 660/43, o povolenie na výstavbu 

radových garáží na parcele č. 495/1 a časti parcely č. 512/5, v k. ú. Giraltovce a o odpredaj 

časti mestského pozemku z parcely č. 512/5, v k. ú. Giraltovce 

8. Návrh úpravy rozpočtu mesta Giraltovce na rok 2021  

9. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 v zmysle VZN č. 

2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Giraltovce  

10. Návrh VZN č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Giraltovce 

11. Úprava plánu zasadnutí MsR a MsZ na rok 2021 

12. Návrh na schválenie predaja neupotrebiteľného majetku – vozidla MAN na zvoz komunálneho 

odpadu 

13. Príprava 15. zasadnutia MsZ  

14. Rôzne 

15. Z á v e r 

 

1. O t v o r e n i e  
Mgr. Ján Rubis, primátor mesta, otvoril a viedol 12. zasadnutie mestskej rady. Skonštatoval, že sú 

prítomní všetci členovia mestskej, čím je mestská rada uznášaniaschopná.  

 

2. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku 

a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltov-

ce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy 

a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 

821, pre k. ú. Giraltovce, formou obchodnej verejnej súťaže 

Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

      Z dôvodu, že zriaďovateľ školy VÚC Prešov prestal využívať prenajaté priestory na vyučovací 

proces a následne ukončil nájomnú zmluvu s mestom Giraltovce a mesto Giraltovce po výstavbe 

nového pavilónu v areáli základnej školy a vznikom Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce má  

dostatok priestorov na zabezpečenie vyučovacieho procesu žiakov na území mesta Giraltovce, nemá 

reálne využitie pre budovu s.č. 122 na ul. Kpt. Nálepku.  

     Do budovy je potrebné investovať nemalé finančné prostriedky, aby budova mohla slúžiť inému 

účelu ako doteraz.  

     Mesto Giraltovce, ktoré danú budovu reálne nikdy neužívalo sa rozhodlo z týchto dôvodov budo-

vu odpredať. 

     Komisia správy majetku mesta odporučila schváliť spôsob predaja predmetnej nehnuteľnosti 

a priľahlých pozemkov.  

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila schváliť spôsob predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Giraltovce, 

a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, 
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zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, s 

výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 

459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapí-

saných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce, na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, formou obchodnej verejnej súťaže, s minimálnou ce-

nou za všetky nehnuteľnosti vo výške 274 000 Eur + cena za spracovanie znaleckého posudku vo 

výške 378 Eur, čiže celková minimálna cena je 274 378 Eur. 

Uznesenie č. 90/2021 

 

3. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností a to bu-

dovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané 

plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. Giraltovce, parcela C 

KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. 

Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce 
Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta  

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

Komisia správy majetku mesta odporučila schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností, 

a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, 

zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, s 

výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 

459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, záhrady, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapí-

saných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce, na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov v tomto znení: 

 

Článok I. – Úvodné ustanovenie 

1. Predaj nehnuteľností sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodá-

renia a nakladania s majetkom mesta Giraltovce a v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Článok II. – Predmet obchodnej verejnej súťaže 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na kúpu nehnuteľností vo 

vlastníctve mesta Giraltovce, a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evido-

vaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giral-

tovce, parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, 

zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, záhra-

dy, s výmerou 327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce.  

2. Kúpna cena za všetky nehnuteľnosti vymedzené v čl. II., bode 1 je minimálne 274 000 Eur + 

cena za spracovanie znaleckého posudku vo výške 378 EUR čiže celková minimálna cena je 274 

378 Eur. 
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Článok III. – Časový plán obchodnej verejnej súťaže 

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: 16.02.2021. 

2. Ukončenie predkladania návrhov do obchodnej verejnej súťaže: 15.03.2021 do 14:00 hod. 

3. Vyhodnotenie podaných návrhov v obchodnej verejnej súťaži vykoná komisia schválená MsZ v 

Giraltovciach 26.03.2021. 

4. Výsledok vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže bude oznámený do 31.03.2021 do 15:00 hod. 

každému záujemcovi a na internetovej stránke mesta. 

 

Článok IV. – Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na 

úradnej tabuli mesta Giraltovce, na internetovej stránke mesta Giraltovce a v regionálnej tlači 

s uvedením, kde je možné získať znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy 

a základné informácie o predmete obchodnej verejnej súťaže. 

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, všetky 

budú zo súťaže vylúčené. 

3. Požadovaná cena je minimálna. 

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú uvedené v čl. VII. týchto podmie-

nok obchodnej verejnej súťaže. 

5. V prípade, že vybratý záujemca zmarí verejný výber uchádzača tým, že neuzavrie s mestom 

Giraltovce kúpnu zmluvu, prípadne nedodrží podmienky uzatvorenej kúpnej zmluvy, môže byť za 

kupujúceho navrhnutý ďalší záujemca v poradí na základe zápisnice z vyhodnotenia podaných 

návrhov v obchodnej verejnej súťaži. 

6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať, prípadne odvolať svoje návrhy do ukončenia lehoty na 

predkladanie ponúk. 

7. Návrh je po ukončení lehoty na predkladanie návrhov neodvolateľný, návrh kúpnej zmluvy pred-

ložený do súťaže musí byť vyplnený a podpísaný účastníkom súťaže. 

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť pod-

mienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú, predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk ale-

bo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôso-

bom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená. 

9. Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže, prípadne nahliadnutie do znaleckého posudku, 

je možné si dohodnúť osobne na Mestskom úrade Giraltovce, Dukelská 75, č. dverí 26 s Ing. Já-

nom Čabalom, ved. odd. správy majetku mesta alebo telefonicky na číslach 054/486 39 03 alebo 

0905 246 077. 

10. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach obchod-

nej verejnej súťaže. 

11. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v obchodnej verejnej 

súťaži. 

12. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži nevzniká ani 

účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil. 

13. Ak je v podmienkach obchodnej verejnej súťaže uvedené, že záujemca si musí nechať vypracovať 

znalecký posudok, respektíve geometrický plán, náklady na ich vypracovanie znáša kupujúci. 

 

Článok V. – Podmienky predaja 

1. Kúpnu zmluvu kupujúci podpíše najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia výsledkov 

súťaže kupujúcemu. 
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2. Kúpnu cenu uhradí kupujúci do 30.04.2021 bankovým prevodom na účet mesta Giraltovce -

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 3522, vedený vo VÚB, a.s.. Za dátum úhrady sa považuje 

deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho. 

3. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá mesto Giraltovce po uhradení kúpnej ceny a 

poplatku za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 EUR, ktorý hradí kupujúci. 

4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže na podpísanie kúpnej zmluvy 

a úhradu kúpnej ceny s príslušenstvom, budú nehnuteľnosti ponúknuté na odkúpenie záujemco-

vi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predlože-

ných návrhov. 

 

Článok VI. – Kritéria hodnotenia návrhov 

1. Kritériá hodnotenia predložených návrhov sú nasledovné: 

a) navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosti predložená navrhovateľom; 

b) účel využitia kupovanej nehnuteľnosti (občianska vybavenosť a byty) v prípade rozširovania 

zastavanej plochy existujúcej stavby na výstavbu bytov môže byť budova maximálne 3 pod-

lažná a zastavanosť územia 70 %. Všetky zmeny využitia kupovanej nehnuteľnosti musia byť 

v súlade s územným plánom mesta a nesmú mať rušivé vplyvy na životné prostredie 

a verejný poriadok. 

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bude prira-

dené poradie č. 1. V poradí druhej najvhodnejšej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude po-

stupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia. 

3. V prípade rovnakých návrhov rozhodne skorší termín podania návrhu. 

4. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli, tzn. umiestnili sa na druhom 

a ďalších miestach, mesto oznámi, že ich návrhy sa odmietli. 

 

Článok VII. – Podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže 

1. Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa podávajú osobne alebo posielajú poštou v uzatvorenej 

obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mesto Giraltovce 

Dukelská 75 

087 01 Giraltovce 

s viditeľným označením: 

„NEOTVÁRAŤ – Návrh na odkúpenie budovy č. s. 122 na ul. Kpt. Nálepku a priľahlých po-

zemkov – SÚŤAŽ“ 

2. Poverený zamestnanec podateľne mestského úradu vyznačí na obálke dátum a čas prijatia ná-

vrhu spolu so svojim podpisom. 

3. Povinné náležitosti návrhu do obchodnej verejnej súťaže: 

a) presné označenie navrhovateľa 

- fyzická osoba nepodnikateľ uvedie: 

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo 

(ku kúpnej zmluve navrhovateľ pripojí vyhlásenie so súhlasom na spracovanie osobných 

údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov), 

- fyzická osoba podnikateľ uvedie: 

názov, sídlo, IČO, výpis živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace a všetky údaje 

ako fyzická osoba nepodnikateľ vrátane súhlasu na spracovanie osobných údajov, 

- právnická osoba uvedie: 
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obchodné meno, sídlo, IČO, konateľa oprávneného konať v mene spoločnosti a výpis 

z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace; 

b) označenie nehnuteľnosti; 

c) vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy s uvedenou kúpnou cenou; 

d) súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže. 

4. V prípade, že návrh nebude spĺňať vyššie uvedené náležitosti, bude pri vyhodnocovaní návrhov 

zo súťaže vylúčený. 

5. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a základné informácie je možné 

získať: 

- na adrese: MsÚ Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce; 

- na internetovej stránke: www.giraltovce.sk; 

- e-mailom na adrese: sekretariat@giraltovce.sk. 

Uznesenie č. 91/2021 

 

4. Návrh na schválenie komisie pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnu-

teľností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 

415, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. Giral-

tovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 418, 

záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce  

Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

Komisia správy majetku mesta odporučili schváliť komisiu pre vyhodnotenie predmetnej obchodnej 

verejnej súťaže. 

 

K tomuto neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila schváliť komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej nehnuteľnosti vo 

vlastníctve mesta Giraltovce, a to budovy, súp. číslo 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidova-

ných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 705 m2, v k. ú. Giraltovce, 

parcela C KN č. 416, záhrady, s výmerou 237 m2, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastava-

né plochy a nádvoria, s výmerou 459 m2, v k. ú. Giraltovce a parcela C KN 418, záhrady, s výmerou 

327 m2, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce, s minimálnou cenou za 

všetky nehnuteľnosti vo výške 274 000 Eur + cena za spracovanie znaleckého posudku vo výške 378 

Eur, čiže celková minimálna cena je 274 378 Eur v zložení: Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ, 

Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta, Ing. Emil Mati, vedúci oddelenia výstavby 

a regionálneho rozvoja, Marek Hliboký, člen MsR, Ing. Ján Hažlinský, predseda komisie správy 

majetku mesta a Mgr. Martin Varga, MBA, predseda komisie strategického rozvoja mesta. 

 Uznesenie č. 92/2021 

 

5. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku s výmerou 1085 m2 nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území mesta Giraltovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 821, na parcelách    č. C 

KN 499/71, zastavané plochy a nádvoria a č. C KN 512/29, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. 

Giraltovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v prospech spoločnosti ESTA s.r.o., so sídlom 

Hermanovce nad Topľou 200, zastúpenej Timotejom Juhaščíkom, konateľom spoločnosti  
Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe.  

 

http://www.giraltovce.sk/
mailto:sekretariat@giraltovce.sk


 116 

     Dňa 09.09.2020 podal p. Timotej Juhaščík písomnú žiadosť o prenájom časti pozemku  s výme-

rou 1085 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území mesta Giraltovce, zapísaného na liste vlast-

níctva č. 821, na parcelách č. C KN 499/71, zastavané plochy a nádvoria, a parcela č. C KN 

512/29, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce. Cena za pozemok bola stanovená z trhovej 

ceny pozemku, ktorú  súdny znalec Ing. Emil Mati určil na cenu 20 €. Cena nájmu bola stanovená 

v zmysle VZN mesta Giraltovce č. 45/2012 v platnom znení na sumu 2,00 €/m2/rok x 1085 m2 = 

2 170 €. 

     V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy 

prenájom v prípadoch hodných osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčši-

nou všetkých poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetný pozemok 

mesto Giraltovce dlhodobo nevyužíva. O daný pozemok prejavil záujem iba jeden záujemca 

a činnosť, ktorú chce na danom pozemku vykonávať, je obdobná činnosti Mestského podniku služieb 

Giraltovce, s.r.o., ktorý užíva susediace pozemky. 

Právny zástupca mesta navrhuje, aby bola nájomná zmluva na dobu určitú. 

     Zámer priameho prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 

mesta Giraltovce dňa 29.01.2021. 

     Komisia správy majetku mesta odporučila schváliť priamy predaj predmetného pozemku. 

 

p. Hliboký 

On už do toho investoval, prerobil si to. Ak mu dáme zmluvu na 5 rokov a potom to budeme chcieť 

naspäť, ako sa bude postupovať? 

 

Ing. Čabala 

Postupovalo by sa podľa zmluvy a to buď vrátením pozemku, areálu do pôvodného stavu alebo zá-

počtom. 

 

Ing. Verčimak 

Ak si bude chcieť spraviť niečo navyše, tak aby to bolo v zmluve ošetrené. 

 

Mestská rada odporučila schváliť priamy prenájom časti pozemku s výmerou 1085 m2 nachádza-

júceho sa v katastrálnom území mesta Giraltovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 821, na parce-

lách č. C KN 499/71, zastavané plochy a nádvoria a č. C KN 512/29, zastavané plochy a nádvoria, 

v k. ú. Giraltovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech spoločnosti ESTA s.r.o., IČO: 

48 024 686, Hermanovce nad Topľou 200, zastúpenej Timotejom Juhaščíkom, konateľom spoloč-

nosti, a to na dobu určitú na 5 rokov, s účinnosťou odo dňa 01.03.2021 za cenu 2,00 €/m2/rok,  sta-

novenú v súlade s VZN mesta Giraltovce č. 45/2012 o Zásadách hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Giraltovce v platnom znení. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že mesto Giraltovce, ako vlastník pozemku, tento 

pozemok dlhodobo neužíva a v krátkodobom horizonte ho ani užívať neplánuje. O jeho prenájom 

požiadal iba jeden záujemca p. Timotej Juhaščík, ktorý na danom pozemku vykonal pozemkové 

úpravy, spevnené plochy a oplotenie pozemku. Daný pozemok má slúžiť na parkovanie motorových 

vozidiel a inej techniky slúžiacej na podnikanie nájomcu. 

Daná činnosť na predmetnom pozemku je vhodná aj z dôvodu, že ostatné pozemky v danej lokali-

te využíva Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. na obdobnú činnosť. Zároveň mesto získa fi-

nančné prostriedky z prenájmu pozemku. 

Uznesenie č. 93/2021 

 

6. Návrh na schválenie prenájmu budovy postavenej na parcele č. C KN 197/2, vedenej v katastri 

nehnuteľnosti Správy katastra Svidník na LV č. 530, pre k. ú. Lužany pri Topli ako Úpravňa vo-

dy súpisné číslo 72 a pozemku s výmerou 268 m2, nachádzajúceho sa vedľa budovy Úpravňa vo-
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dy, časti pozemku na parcele č. C KN 197/2 a časti na pozemku č. C KN 197/1, vedených 

v katastri nehnuteľnosti Správy katastra Svidník na LV č.530, pre k. ú. Lužany pri Topli, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v prospech spoločnosti GOTOM, s.r.o., so sídlom Svidník, 

Záhradná 297/3, zastúpenej Mgr. Tomášom Goriščákom, konateľom spoločnosti 

Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

  

Spoločnosť GOTOM, s.r.o., so sídlom Svidník, Záhradná 297/3, 089 01, IČO: 46 950 290, 

zastúpená Mgr. Tomášom Goriščákom, konateľom spoločnosti, požiadala mesto Giraltovce 

o prenájom budovy postavenej na parcele č. C KN 197/2, vedenom v katastri nehnuteľnosti 

Správy katastra Svidník na LV č. 530, pre k. ú. Lužany pri Topli, ako Úpravňa vody, súpisné číslo 

72 a pozemku s výmerou 268 m2 nachádzajúci sa vedľa budovy, na časti pozemku na parcele č. C 

KN 197/2 a na časti pozemku č. C KN 197/1, vedenom v katastri nehnuteľností Správy katastra 

Svidník na LV č. 530, pre k. ú. Lužany pri Topli. Cena nájmu za pozemok bola stanovená 

z trhovej ceny pozemku, ktorú  určil súdny znalec Ing. Emil Mati. 

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podlieha priamy pre-

nájom v prípadoch hodných osobitného zreteľa schváleniu mestským zastupiteľstvom 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že predmetnú nehnuteľnosť 

a pozemok mesto dlhodobo nevyužíva, pričom budova chátra a je znehodnocovaná vandalmi. 

V prenajatej budove a na prenajatom pozemku má vzniknúť prevádzka STK + EK, ktorá bude slúžiť 

pre motoristov mesta Giraltovce a širokého okolia. Licenciu na prevádzku STK + EK pre okres 

Svidník získala spoločnosť GOTOM, s.r.o., so sídlom Svidník, Záhradná 297/3, 089 01, IČO: 46 

950 290, zastúpená Mgr. Tomášom Goriščákom, konateľom spoločnosti. 

Záujemca tam chce vybudovať halu pre vykonávanie STK pre osobné motorové vozidlá a pre ná-

kladné motorové vozidlá, kancelárie a hygienické zariadenia. Využitá by bola celá hala. Ide 

o špecifickú činnosť, tak je to potrebné schváliť formou osobitného zreteľa s tým, že je potrebné 

určiť, za akú cenu prenajmeme pozemok a budovu a odkedy bude nájomná zmluva uzatvorená a či 

na dobu určitú alebo neurčitú. Cenu pozemku sme navrhli určiť podobne ako na Tehelnej ul. p. Ju-

haščíkovi a za budovu sme navrhli určiť cenu 18 €/m2/rok. 

Tu bude musieť byť uzatvorená zmluva o budúcej zmluve a s právnymi zástupcami oboch strán sa 

dohodne na konkrétnych podmienkach. 

 

Viedla sa diskusia k cene prenájmu za budovu, že to nie je špecifický priestor a že nájomná zmluva by 

mala byť uzatvorená od momentu, ako nájomca vstúpi na pozemok. 

 

Mestská rada odporučila schváliť priamy prenájom budovy postavenej na parcele č. C KN 197/2, 

vedenom v katastri nehnuteľností Správy katastra Svidník, na LV č. 530, pre k. ú. Lužany pri Topli, 

ako Úpravňa vody, súpisné číslo 72 a pozemku s výmerou 268 m2 nachádzajúci sa vedľa budovy, na 

časti pozemku na parcele č. C KN 197/2 a na časti pozemku č. C KN 197/1, vedenom v katastri ne-

hnuteľností Správy katastra Svidník na LV č. 530, pre k. ú. Lužany pri Topli z dôvodu hodného oso-

bitného zreteľa nájomcovi - GOTOM, s.r.o., so sídlom Svidník, Záhradná 297/3, 089 01, IČO: 46 

950 290, zastúpená Mgr. Tomášom Goriščákom, konateľom spoločnosti, po dopracovaní ceny za 

jednotlivé priestory na prenájom a zmluvu uzatvoriť v termíne po vydaní právoplatného stavebného 

rozhodnutia. 

Uznesenie č. 94/2021 

 

7. Informácia o žiadosti p. Petra Jurča, bytom Giraltovce, SNP 660/43, o povolenie na výstavbu 

radových garáží na parcele č. 495/1 a časti parcely č. 512/5, v k. ú. Giraltovce a o odpredaj časti 

mestského pozemku z parcely č. 512/5, v k. ú. Giraltovce 
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Predkladá: Ing. Ján Čabala, vedúci oddelenia správy majetku mesta 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

     Dňa 02. novembra 2020 podal p. Peter Jurč žiadosť o povolenie na výstavbu radových garáží 

a odpredaj časti mestského pozemku na parcele 512/5, ktorý je potrebný k požadovanej výstavbe. 

Potrebujeme Vaše stanovisko, či pôjdeme do toho odpredaja, aby si dal vypracovať geometrický 

plán. Taktiež bude spracovaná zmluva o budúcej zmluve a pozemok by sa odpredal po reálnom 

osadení stavby do terénu. Pozemok nijako inak nevyužijeme a garáže tam sú. Hlavne, aby nebola 

podkopaná cesta, keďže je to prístupová cesta na nový cintorín. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada vzala žiadosť p. Petra Jurča, bytom Giraltovce, SNP 660/43 k povoleniu na vý-

stavbu radových garáží na parcele č. 495/1 a časti parcely č. 512/5, v k. ú. Giraltovce a odpredaju 

časti mestského pozemku z parcely č. 512/5, v k. ú. Giraltovce. Odpredaj pozemku osobitným zrete-

ľom sa uskutoční po spracovaní projektovej dokumentácie a vydaní právoplatného rozhodnutia 

o umiestnení stavby so zreteľom na zachovanie bezpečnosti cestného telesa prístupovej cestnej ko-

munikácie na nový cintorín, zachovania oprávnených práv vlastníkov pozemných sietí (verejný tele-

komunikačný rozvod), zachovania ustanovení príslušných technických noriem v jazde a výjazde 

z jednotlivých existujúcich a navrhovaných garáží a dodržania bezpečnostných predpisov ohľadom 

požiadaviek požiarnej ochrany na vedomie. 

Uznesenie č. 95/2021 

 

8. Návrh úpravy rozpočtu mesta Giraltovce na rok 2021  
Predkladá: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

V súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme návrh na rozpočtové opatrenie: 

 

- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov: 

 

Príjmy 

111  zvýšenie rozpočtu 21 026 € dane z príjmov a kapitálového majetku 

513  zvýšenie rozpočtu 22 642 € prijatie úveru – Slovensko-poľský dom 

 

Celkové zvýšenie rozpočtu príjmov: 43 668 € 

 

Výdavky 

0660  zvýšenie rozpočtu 17 500 € revízie – byty a nebytové priestory 

0111 717 zvýšenie rozpočtu   3 526 € výťah Dom kultúry 

0111 717 zvýšenie rozpočtu 22 642 € Slovensko-poľský dom 

 

Celkové zvýšenie rozpočtu výdavkov: 43 668 € 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila schváliť rozpočtové opatrenie č. 1 

Uznesenie č. 96/2021 
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9. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 v zmysle VZN          

č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Giraltovce  
Predkladá: Ing. Iveta Kurčová, vedúca finančného oddelenia 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

Po diskusii, ktorá sa viedla, MsR navrhla, že z dôvodu trvania pandémie, aby sme dotáciu schválili 

po častiach, že väčšinou ide o športové kluby, ktoré činnosť nevyvíjajú, aby sme teraz vykryli aspoň 

to, čo je pre činnosť jednotlivých klubov najnutnejšie, ako energie a poplatky na začiatok sezóny. 

Zvyšok peňazí navrhujeme použiť na projekt, ak by sme boli úspešní z PSK a mohol by nám v meste 

pomôcť a je to na návrh poslanca PhDr. Jána Vooka, kde v minulom roku nám pomohol získať 

20 000 €, za ktoré sme zrekonštruovali multifunkčné ihrisko pri základnej škole a spolufinancovanie 

bolo 20 000 €. Tento rok je opäť takáto možnosť a dotáciu by sme použili na rekonštrukciu športo-

vísk v meste. MsR zvažovala do akých aktivít by sme išli a navrhol som vybudovať aj vonkajšie 

fitness centrum (na Tehelnej ul. a v Parku mieru), opravu hokejbalového ihriska na starom sídlisku 

a hlavne rekonštrukciu spŕch a šatní na tenisových kurtoch a plážovom volejbalovom ihrisku. Ak by 

zostali ešte nejaké finančné prostriedky, tak p. Hliboký navrhol, aby sa za tribúnou spravila cyklot-

riálová dráha pre mládež. Vypratať to, skultúrniť a ľudia by tam nevozili odpad. Akurát tu vidím 

riziko v havarijnom stave zadnej strany tribúny. Je to na I. polrok a návrh MsR je, aby do 31. mája 

každý subjekt dal vyúčtovanie k týmto finančným prostriedkom a MsZ by sa v júni k tomuto vrátilo, 

prehodnotilo situáciu a schválilo ďalšie finančné prostriedky týkajúce sa dokončenia roku 2021. 

K žiadosti od Jar života, n.o. bolo navrhnuté, aby bol tento príspevok na stravu, o ktorý žiadali, 

financovaný z nášho rozpočtu, tak ako pre ostatných dôchodcov v rámci smernice mesta, takže tu 0 

€. Ako primátor mesta som rozhodol o dotáciách pre CFT Academy 400 €, ZO SČK 300 € a ZO 

Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 200 €.  

 

Mestská rada odporučila schváliť výšku dotácie pre MFK Slovan Giraltovce 16 000 €, pre Teni-

sový klub ISKRA 500 €, pre TJ SOKOL 1 800 €, Mestský boxerský klub 2 800 €, DHZ Giraltovce 

3 500 €.  

     Uznesenie č. 97/2021 

 

10. Návrh VZN č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Giraltovce 

Predkladá: Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

Na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bol predložený návrh VZN o podmienkach umiestňovania her-

ní na území mesta Giraltovce, ktorým sme chceli určiť vzdialenosť herní od škôl, školských zariade-

ní, zariadení sociálnych služieb a pod. Tento návrh bol stiahnutý z rokovania z dôvodu, že Váš ná-

vrh bol, aby boli herne zakázané v meste úplne. Podľa možností zákona sme pripravili návrh na 

zákaz umiestnenia herní a kasín na území mesta v budovách stanovených zákonom. Inak to nie je 

možné. Licencie udelené do to účinnosti tohto VZN ostávajú v platnosti. 

Do dnešného dňa neboli k návrhu VZN predložené žiadne pripomienky od občanov. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila uzniesť sa na VZN č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na 

území mesta Giraltovce. 

Uznesenie č. 98/2021 
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11. Úprava plánu zasadnutí MsR a MsZ na rok 2021 

Predkladá: Ing. Pavol Tchurík, prednosta MsÚ 

 

Materiál bol predložený v písomnej podobe. 

 

Na predchádzajúcom zasadnutím MsZ poslanec Mgr. Martin Varga, MBA navrhol doplniť do plánu 

dva termíny zasadnutí a v zmysle tejto požiadavky, ktorá bola zapracovaná aj do uznesenia pred-

kladáme upravený návrh plánu zasadnutí na rok 2021. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila schváliť úpravu plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej 

rady na rok 2021. 

Uznesenie č. 99/2021 

 

 

12. Návrh na schválenie predaja neupotrebiteľného majetku - vozidla MAN na zvoz komunálne-

ho odpadu 

Predkladá: Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 

 

Toto vozidlo je pre MsPS Giraltovce, s.r.o. už nevyužiteľné, keďže vývoz TKO a separovaného od-

padu zabezpečuje spoločnosť KOSIT, a.s., využili sme ho maximálne 4x do roka na zvoz BRO. Po-

núkali sme ho na odpredaj na našej webovej stránke mesta už v auguste 2020. Ozvala sa nám aku-

rát firma REDOX s.r.o., Lučenec, od ktorej bolo to auto kupované. Navrhli cenu 23 000 € 

a navrhujeme, aby sme za tieto peniaze zakúpili malotraktor, ktorý súrne potrebujeme, či už na 

údržbu chodníkov a aby bol už s prídavnými zariadeniami t.j. pluh a posypovač na chodníky 

a takisto, aby mal vlečku na vývoz BRO. 

 

K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie. 

 

Mestská rada odporučila schváliť predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku – vozidla MAN 

na zvoz komunálneho odpadu, vyrobeného v roku 2008, výrobné číslo: 1151611517511, VIN: 

WMAN08ZZGBY258052 za cenu 23 000 € v prospech spoločnosti REDOX, s.r.o., so sídlom Luče-

nec - Opatová pri Lučenci, A. S. Jegorova 2, 984 01. 

Uznesenie č. 100/2021 

 

13.  Príprava 15. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 

Mestské zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 15. februára 2021 o 15.00 hod. s týmto programom: 

 

1. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku 

a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giral-

tovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy 

a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV 

č. 82,1 pre k. ú. Giraltovce, formou obchodnej verejnej súťaže 

2. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností a to budovy 

s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 415, zastavané plo-

chy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. Giraltovce, parcela C 

KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 418, záhrady, v k. ú. 

Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce 



 121 

3. Návrh na schválenie komisie pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľ-

ností a to budovy s. č. 122 na ul. Kpt. Nálepku a pozemkov evidovaných na: parcela C KN č. 

415, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN č. 416, záhrady, v k. ú. 

Giraltovce, parcela C KN č. 417, zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Giraltovce, parcela C KN 

418, záhrady, v k. ú. Giraltovce, zapísaných na LV č. 821, pre k. ú. Giraltovce  

4. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku s výmerou 1085 m2 nachádzajúceho sa 

v katastrálnom území mesta Giraltovce, zapísaného na liste vlastníctva č. 821, na parcelách    č. 

C KN 499/71, zastavané plochy a nádvoria a č. C KN 512/29, zastavané plochy a nádvoria, v k. 

ú. Giraltovce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v prospech spoločnosti ESTA s.r.o., so síd-

lom Hermanovce nad Topľou 200, zastúpenej Timotejom Juhaščíkom, konateľom spoločnosti  

5. Návrh na schválenie prenájmu budovy postavenej na parcele č. C KN 197/2, vedenej v katastri 

nehnuteľnosti Správy katastra Svidník na LV č. 530, pre k. ú. Lužany pri Topli ako Úpravňa vo-

dy súpisné číslo 72 a pozemku s výmerou 268 m2, nachádzajúceho sa vedľa budovy Úpravňa 

vody, časti pozemku na parcele č. C KN 197/2 a časti na pozemku č. C KN 197/1, vedených 

v katastri nehnuteľnosti Správy katastra Svidník na LV č.530, pre k. ú. Lužany pri Topli, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v prospech spoločnosti GOTOM, s.r.o., so sídlom Svid-

ník, Záhradná 297/3, zastúpenej Mgr. Tomášom Goriščákom, konateľom spoločnosti  

6. Informácia o žiadosti p. Petra Jurča, bytom Giraltovce, SNP 660/43, o povolenie na výstavbu 

radových garáží na parcele č. 495/1 a časti parcely č. 512/5, v k. ú. Giraltovce a o odpredaj 

časti mestského pozemku z parcely č. 512/5, v k. ú. Giraltovce 

7. Návrh na schválenie ceny pozemku pod garážami na Tehelnej ul. vo vlastníctve Mestského pod-

niku služieb Giraltovce, s.r.o. na novovytvorených parcelách C KN č. 512/35, 512/36, 512/37, 

512/38, 512/39, 512/40 a 512/27,  vytvorených Geometrickým plánom č. 35247568-92/2020, 

spracovateľom - Michal Želizňak – GEOS, Vyšná Jedľová 51, 089 01 Svidník, overeného 

Okresným úradom Svidník, katastrálnym odborom, pod č. G1-338/2020 zo dňa 30.12.2020 

a ceny garáží postavených na novovytvorených parcelách  

8. Návrh na schválenie realizácie projektu „Územný plán mesta Giraltovce – zmeny a doplnky č. 

1“ 

9. Návrh úpravy rozpočtu mesta Giraltovce na rok 2021  

10. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 v zmysle VZN          č. 

2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Giraltovce  

11. Správa o vykonanej kontrole - "Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodá-

rení s majetkom mesta so zameraním na budovu Domu služieb“ 

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Giraltovce od 01.01.2020 do 

31.08.2020 

13. Správa o kontrolnej činnosti za obdobie do 31.12.2020 

14. Návrh na schválenie predaja neupotrebiteľného majetku - vozidla MAN na zvoz komunálneho 

odpadu 

15. Návrh VZN č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Giraltovce 

16. Úprava plánu zasadnutí MsR a MsZ na rok 2021 

17. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 267/2020 k plánu zasadnutí mestskej rady a mestského 

zastupiteľstva na rok 2021 zo dňa 14.12.2020 

18. Vyúčtovanie dobrovoľnej verejnej zbierky určenej na spolufinancovanie akcií Komunitného cen-

tra v Giraltovciach konanej do 31.12.2020 

19. Návrh na schválenie dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom spolufinancovania akcií Komunit-

ného centra v Giraltovciach 
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14. Rôzne 

 

Mgr. Rubis 

Bodom programu MsZ bude aj prijatie uznesenia k zmene územnému plánu, ku ktorému je vyhláse-

ná výzva, chceme podať žiadosť a prílohou žiadosti je uznesenie, že zmena územného plánu sa zrea-

lizuje do troch rokov. V Dome smútku potrebujeme spraviť technické úpravy, aby spĺňal účel.  

Z Environmentálneho fondu vyšla výzva na zateplenie budov a podali sme žiadosť o zateplenie kul-

túrno-správnej budovy MsÚ. Uvažoval som aj nad budovou pri ihrisku v Parku mieru, ale pod-

mienkou žiadosti je, že budova nesmie byť využívaná na komerčné účely. Máme schválený projekt 

Efektívna verejná správa, v ktorom sme boli v spolupráci s mestom Svidník úspešní a v rámci ktoré-

ho budú zamestnaní dvaja pracovníci. My by sme si to riešili cez našich pracovníkov, jedným by bol 

Mgr. Sopko a druhý by mal byť z úradovne. Malo by to fungovať od 01. marca. Taktiež bodom ro-

kovania MsZ bude aj schválenie ceny garáží vo vlastníctve Mestského podniku služieb Giraltovce, 

s.r.o. a pozemkov pod garážami. 

 

Ing. Verčimak 

Je potrebné poriešiť mestský rozhlas na ul. Kpt. Nálepku a Záhradnej ul. Termín 01.06. sa blíži a je 

potrebné riešiť kuchynský odpad. A zberný dvor nefunguje ako má, treba to robiť ako má. 

 

Ing. Hliboká 

Je potrebné riešiť odbočku na konci ul. Kpt. Nálepku. 

 

15. Z á v e r 

 

Keďže viac pripomienok a otázok nebolo, Mgr. Ján Rubis, primátor mesta, poďakoval prítom-

ným za účasť a tým 12. zasadnutie mestskej rady o 17.00 hod. ukončil. 
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