Zápisnica z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy, životného
prostredia a pre spoluprácu s podnikateľmi pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári, ktoré sa
konalo dňa 2.6.2015 o 15:00 hod. na oddelení výstavby na prízemí mestského úradu.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Predloženie žiadostí
3. Prejednanie žiadostí
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1
Rokovanie otvoril predseda komisie p. Matej Albert, ktorý privítal prítomných členov komisie.
Predseda komisie ďalej oboznámil členov s predloženými žiadosťami.
K bodu 2
1. Mesto Poltár má záujem o odkúpenie pozemku, ktorý je vo vlastníctve Ivany Michalikovej
v podiele 1/3, Ivana Javorku v podiele 1/3 a Ľudovíta Javorku v podiele 1/3 a je zapísaný na liste
vlastníctva č. 410. Jedná sa o EKN parcelu č. 715/7, druh pozemku orná pôda o výmere 110 m²,
katastrálne územie Poltár. Pozemok sa nachádza na Ulici slobody pred bývalou poliklinikou a mesto
ho využíva ako inžiniersku stavbu - nekryté parkovisko. Parkovisko je z časti v zlom technickom
stave, preto ho mesto plánuje opraviť, avšak investície môže použiť len na opravu toho majetku,
ktorého je vlastníkom.
2. Žiadosť MUDr. Miroslava Vytřísala, bytom Sídlisko Rimava 1063/39, Rimavská Sobota 979 01
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta. Podľa geometrického plánu č.32616881-042/2014 zo
dňa 21.03.2014 sa jedná o pozemky CKN parcelu č. 294/2 o výmere 274 m2 ( EKN parcela č.
1566/7, druh pozemku vodné plochy), 294/3 o výmere 727 m2 ( časť z EKN parcely č. 373/2, druh
pozemku trvalé trávne porasty o výmere 1421 m2) a 294/4 o výmere 9m2 (EKN parcela č. 1565/10,
druh pozemku vodné plochy)
Svoju žiadosť odôvodňuje vlastníctvom priľahlých parciel a budov na Pionierskej ulici č.117
a č.116 a dlhodobým užívaním predmetných pozemkov ( pôvodný mlynský náhon) mojou rodinou
Vytřísalovcou a predtým prastarých rodičov Marcikovcov.
K bodu 3
1. Mesto Poltár má záujem odkúpiť pozemok, ktorý je vo vlastníctve Ivany Michalikovej v podiele
1/3, Ivana Javorku v podiele 1/3 a Ľudovíta Javorku v podiele 1/3 a je zapísaný na liste vlastníctva
č. 410. Jedná sa o EKN parcelu č. 715/7. Pozemok sa nachádza na Ulici slobody pred bývalou
poliklinikou.
Komisia doporučila:
kúpu pozemku do vlastníctva mesta. Komisia tiež doporučila postupne odkúpiť ďalšie pozemky,
ktoré sa nachádzajú na uvedenom parkovisku.
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2. Žiadosť MUDr. Miroslava Vytřísala, bytom Rimava 1063/39, Rimavská Sobota 979 01
o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta. Jedná sa o pozemky, EKN parcela č. 1566/7, časť z
EKN parcely č. 373/2 a EKN parcelu č. 1565/10.
Komisia nedoporučuje:
odpredaj uvedených pozemkov vo vlastníctve mesta. Žiadateľ nie je výlučný vlastník susedných
pozemkov, je spoluvlastník priľahlého rodinného domu č. 117 v podiele 2/6. Pozemky, ktoré má
žiadateľ záujem odkúpiť netvoria svojim umiestnením a využitím neoddeliteľný celok so stavbou
rodinného domu a tiež netvoria priamy prístup k rodinnému domu. Stavebná komisia na svojom
zasadnutí dňa 14.4.2015 časť z pozemku EKN parcelu č. 373/2 o výmere cca 232 m2 doporučila
zámenou pre Milana Lehockého.
K bodu 5
Rokovanie ukončil predseda komisie p. Matej Albert a všetkým sa poďakoval za účasť.
Prijatie uznesení:
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy, životného prostredia a pre spoluprácu s
podnikateľmi pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári na svojom zasadnutí dňa 2.6.2015 prijala po
prerokovaní
Uznesenie č. 5/2015, v ktorom doporučuje kúpu pozemku, ktorý je vo vlastníctve Ivany
Michalikovej v podiele 1/3, Ivana Javorku v podiele 1/3 a Ľudovíta Javorku v podiele 1/3.
Uznesenie č. 6/2015, v ktorom nedoporučuje odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta pre MUDr.
Miroslava Vytřísala.

Zapísala: Ľudmila Sihelská

_______________
Matej Albert
predseda komisie

