Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač

UZNESENIA
zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Mesta Sliač
konaného 18.11.2016

Návrhová komisia: Mgr. Jozef Bakša, Robert Karniš
Overovatelia zápisnice: Beata Mikušová, Stanislav Koreň

Mesto Sliač, Letecká ul. č. 1, Sliač
Uznesenia z 16. zasadnutia MsZ v Sliači, konaného dňa 18.11. 2016

K bodu 3/

Uznesenie číslo 262/2016
MsZ schvaľuje
zloženie návrhovej komisie, predložené Danielom Dunčkom, primátorom mesta, t.j.
poslancov Jozefa Bakšu a Roberta Karniša.
Hlasovanie
za
8
proti
zdržali sa
2
neprítomný 1 Škamla

K bodu 4/

Uznesenie číslo 263/2016
MsZ schvaľuje
program 16. zasadnutia MsZ mesta Sliač predložený Danielom Dunčkom, primátorom mesta
so zmenami.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný
1 Škamla

K bodu 5/

Uznesenie číslo 264/2016
MsZ berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení predloženú Jozefom Žabkom, prednostom MsÚ Sliač.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný
1 Škamla

K bodu 6/

Uznesenie číslo 265/2016
MsZ berie na vedomie
správu primátora mesta vo veci stave príprav investícií v lokalitách Sampor, Trebuľa, Na
Brázdach.
Hlasovanie
za
9
proti
zdržali sa
1 Koreň
neprítomný 1 Škamla

Uznesenie číslo 266/2016
MsZ žiada
primátora mesta, aby na každom ďalšom zasadnutí MsZ v samostatnom bode programu
informoval o stave príprav investícií v lokalitách Sampor, Trebuľa, Na Brázdach, Mlynská,
Továrenská z hľadiska finančného zabezpečenia, technického riešenia a realizácie stavieb.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný 1 Škamla

K bodu 7/

Uznesenie číslo 267/2016
MsZ berie na vedomie
Informácie primátora mesta o rýchlostnej ceste R2.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný 1 Škamla

K bodu 8/

Uznesenie číslo 268/2016
MsZ schvaľuje
urbanistickú štúdiu Sliač Hájniky – Kalinčiakova ulica s celkovou výmerou 5628 m2, pre
vytvorenie 7 stavebných parciel s výmerou od 629 – 978 m2, vymedzených ulicou Leteckou
a ulicou Kalinčiakovou s prepojením týchto ulíc podľa spracovaného návrhu, na parcelách
č.729/24, 729/25, 729/27, 729/28, 729/29, 729/30, 729/31, 729/32, 729/33 a 729/34
v katastrálnom území Hájniky, za podmienky vybudovania inžinierskych sietí a komunikácií
na vlastné náklady vlastníkov stavebných parciel.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný 1 Škamla

K bodu 9/

Uznesenie číslo 269/2016
MsZ schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Sliač a to budovy súpisné číslo 1811 postavenej na pozemku KN-C parc. č. 541/3 o výmere
111 m2, zapísanej na LV č. 1, vedenom pre k.ú. Hájniky, obec Sliač, okres Zvolen pre
kupujúceho: MVDr. Richard Olajec – AnimalHerbs, B. Nemcovej 7, 962 31 Sliač, IČO:
40 673 570 za kúpnu cenu 7 200,00 Eur, stanovenú podľa znaleckého posudku č. 140/2016
vypracovaného znalcom Ing. Petrom Rafajom, Starohorská 42, 974 11 Banská Bystrica (ev. č.
znalca 8/1600156).

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že žiadateľ užíva Budovu súp. č. 1811 ako nájomca
nepretržite od 01.07.2015 a poskytuje veterinárne služby obyvateľom Mesta Sliač a širšieho
okolia, pričom je vlastníkom bezprostredne susediacej budovy, kde má zriadenú veterinárnu
ambulanciu. Budova súp. č. 1811 sa nachádza na majetkoprávne nevysporiadanom pozemku
a pre mesto samotné je nevyužiteľná.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný
1 Škamla

Uznesenie číslo 270/2016
MsZ zaväzuje
Mesto Sliač
k nevydaniu povolenia na kremáciu zvierat v katastri Mesta Sliač.
Hlasovanie
za
8
proti
zdržal sa
1 Bakša
neprítomní 2 Palečka, Škamla

K bodu10/

Uznesenie číslo 271/2016
MsZ Sliač schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Sliač a to: stavbu – BUDOVA súp.
č. 1838 postavená na pozemku KN-C parc. č. 558/51 o výmere 426 m², zapísanej na LV č. 1
vedenom pre k.ú. Hájniky, obec Sliač, okres Zvolen; formou predaja z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný
1 Škamla

K bodu 11/

Uznesenie číslo 272/2016
MsZ schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemku vo vlastníctve mesta Sliač pozemok KN-C parc. č. 378/4 ostatné plochy o výmere 61 m², zapísaného na LV č. 1246
vedeného pre k.ú. Rybáre, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN-E parc. č. 1465/1
ostatné plochy o výmere 2030 m², zapísanom na LV č. 1246, vedenom pre k.ú. Rybáre, obec
Sliač, okres Zvolen, na základe geometrického plánu č. 31644341 – 186/2016 vyhotoveného
dňa 18.07.2016 spoločnosťou Geodet spol. s.r.o., so sídlom Za Hronským mostom 3, 960 01
Zvolen, IČO: 31 644 341; geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom Zvolen ,
katastrálnym odborom dňa 19.07.2016 pod č. 61-396/2016

za pozemok
KN-C parc. č. 854/2 zastavené plochy o výmere 61 m2, zapísaný na LV č. 671 vedenom pre
k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN-E parc. č.
1465/5 zastavané plochy o výmere 78 m², zapísanom na LV č. 671, vedenom pre k.ú. Rybáre,
obec Sliač, okres Zvolen, na základe geometrického plánu č. 31644341 – 186/2016
vyhotoveného dňa 18.07.2016 spoločnosťou Geodet spol. s.r.o., so sídlom Za Hronským
mostom 3, 960 01 Zvolen, IČO: 31 644 341; geometrický plán bol úradne overený Okresným
úradom Zvolen , katastrálnym odborom dňa 19.07.2016 pod č. 61-396/2016 a je v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. arch. Miroslava Sopka, trvale bytom
Hidayabat Al Salam Street, Villa 23, P.O.BOX. 275 94, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty
a Ing. Silvie Sopkovej, trvale bytom Mirka Nešpora 2, 962 31 Sliač.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že pozemok KN-C parc. č. 854/2 zastavané plochy
o výmere 61 m², ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, zasahuje do miestnej komunikácie vo
vlastníctve mesta a pre mesto má značný význam, nakoľko slúži nielen mestu, jeho
obyvateľom, ale i návštevníkom. Na druhej strane pozemok KN-C č. 378/4 ostatné plochy
o výmere 61 m², ktorý je vo vlastníctve mesta priamo susedí s pozemkom žiadateľa.
Hlasovanie

za
proti
zdržali sa
neprítomní

9
2 Koreň, Škamla

K bodu 12/

Uznesenie číslo 273/2016
MsZ schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Sliač a to pozemky :
KN-C parc. č. 74/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, ktorý vznikol odčlenením od
pozemku KN-C parc. č. 74/1 o výmere 132 m2 ,
KN-C parc. č. 73/4 záhrada o výmere 33 m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN-C
parc. č. 73 o výmere 118 m2,
KN-C parc. č. 73/3 záhrada o výmere 1 m2, ktorý vznikol odčlenením od pozemku KN-C
parc. č. 73 o výmere 118 m2,
KN-C parc. č. 72/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, ktorý vznikol odčlenením od
pozemku KN-C parc. č. 72/1 o výmere 441 m2
a
KN-C parc. č. 72/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, ktorý vznikol odčlenením od
pozemku KN-C parc. č. 72/1 o výmere 441 m2 ,
zapísaných na LV č. 877, vedenom pre k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, na základe
geometrického plánu č. 37056565 – 149/16 vyhotoveného dňa 26.10.2016 Ing. SMOLKOVÁ
Beáta Geodetické práce, so sídlom V. P. Tótha 17, 960 01 Zvolen, IČO: 37 056 565;
geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa
27.10.2016 pod č. 61-605/2016
zámenou za pozemky
KN-E parc. č. 155/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 41 m2 zapísanú na LV č. 1285,
vedenom pre k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen a KN-C parc. č. 52/2 záhrada o výmere 11
m2, ktorá vznikla odčlenením od pozemku KN-C parc. č. 52 o výmere 366 m2 zapísaná na LV
č. 1176, vedenom pre k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen, na základe geometrického plánu

č. 37056565 – 149/16 vyhotoveného dňa 26.10.2016 Ing. SMOLKOVÁ Beáta Geodetické
práce, so sídlom V. P. Tótha 17, 960 01 Zvolen, IČO: 37 056 565; geometrický plán bol
úradne overený Okresným úradom Zvolen, katastrálnym odborom dňa 27.10.2016 pod č. 61605/2016, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve Evy Vávrovej, Pavla Zátureckého a Jána
Zátureckého, trvale bytom Továrenská 19, 962 31 Sliač v podiele (každý v podiele 1/3 k
celku), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že Mesto Sliač v súčasnosti realizuje výstavbu
komunikácie v lokalite IBV Rybáre – Juh.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný
1 Škamla

K bodu13/

Uznesenie číslo 274/2016
MsZ schvaľuje,
zadanie – Územný plán zóny – Centrálna mestská zóna Mesta Sliač a Zadanie – Územný
plán zóny Sliač Rybáre – Juh, Blok 2.
Hlasovanie
za
11
proti
zdržali sa
neprítomní

K bodu14/

Uznesenie číslo 275/2016
MsZ schvaľuje,
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Sliač a to: pozemok
KN-C parc. č. 1418/28, orná pôda o výmere 884 m², zapísaného na LV č. 877 vedeného pre
k.ú. Rybáre, obec Sliač, okres Zvolen zámenou za pozemok KN-C parc. č. 930/7 zastavené
plochy a nádvoria o výmere 600 m2 a pozemok KN-C parc. č. 930/8 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 260 m2 zapísané na LV č. 1485 vedenom pre k.ú. Rybáre, obec Sliač,
okres Zvolen, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. Juraja Brnáka, trvale
bytom J. Matušku 826/1, 960 01 Zvolen a Ing. Lenky Brnákovej, trvale bytom Štefana
Pilárika 991/12, 962 23 Očová, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný 1 Moravčík

K bodu 15/

Uznesenie číslo 276/2016
MsZ schvaľuje,
v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Sliači
so zmenami podľa pripomienok.
Hlasovanie
za
10
proti
zdržali sa
neprítomný
1 Moravčík

K bodu16/

Uznesenie číslo 277/2016
MsZ Sliač berie na vedomie
informácie primátora Mesta Sliač.
Hlasovanie

Sliač 18.11. 2016

za
proti
zdržali sa
neprítomný

10
1 Moravčík

Ing. Daniel Dunčko
primátor mesta

