Zápisnica z rokovania Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy, životného
prostredia a pre spoluprácu s podnikateľmi pri Mestskom zastupiteľstve v Poltári, ktoré sa
konalo dňa 11.2.2015 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. Na
rokovaní bola všetkými členmi komisie zvolená a odsúhlasená Bc. Martina Stanová Tóčiková za
podpredsedníčku komisie. Predseda komisie ďalej oboznámil členov s predloženými žiadosťami.
K bodu 2
1. Žiadosť Milana Lehockého, bytom Pionierska 123/46 o zámenu pozemkov, ktoré sú vo
vlastníctve žiadateľa za pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta. Jedná sa o pozemky EKN parcela
č. 369/3 o výmere 89 m2, druh pozemku orná pôda a parcela č. 369/4 o výmere 143 m2, druh
pozemku orná pôda, ktoré sú vedené na liste vlastníctva č. 2152. Pozemky sú súčasťou miestnej
komunikácie na Pionierskej ulici v Poltári. Žiadateľ navrhuje uvedené pozemky zameniť za časť
pozemku, ktorý sa nachádza na EKN parcele č. 373/1 a 373/2 o výmere cca 232 m2, druh pozemku
trvalé trávne porasty, ktorý je vedený na liste vlastníctva č. 2356.
2. Žiadosť riaditeľstva Základnej školy, Slobody 2, Poltár o financovanie prác a nákupu zariadení
súvisiacich so správou školských budov. Jedná sa o riešenie havarijnej situácie dvoch varných
plynových kotlov v kuchyni, inštaláciu novej vzduchotechniky do kuchyne a položenie novej
podlahy v školskej jedálni.
3. Žiadosť riaditeľstva Základnej školy, Slobody 2, Poltár o dofinancovanie riešenia havarijnej
situácie Sanácia suterénu – hydroizolácie v pivničných priestoroch školskej jedálne. Základná škola
na riešenie daného problému podala žiadosť na havarijný fond Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR v máji 2010 s predbežnou kalkuláciou potrebných finančných prostriedkov
v celkovej sume 13 657,- EUR. Za štyri roky od podania žiadosti rozsah poškodenia vzrástol
a zároveň na sanáciu je potrebné použiť iný technologický postup s využitím novších materiálov
dostupných na trhu. Na základe uvedeného v žiadosti žiadajú o dofinancovanie vykonaných prác
v celkovej výške 3 150,92 EUR.
K bodu 3
1. Žiadosť Milana Lehockého, bytom Pionierska 123/46, Poltár o zámenu pozemkov o výmere
cca 232 m2 v katastrálnom území Poltár. Jedná sa o zámenu pozemkov na Pionierskej ulici
v Poltári.
Komisia nedoporučuje:
zámenu uvedených pozemkov o výmere cca 232 m2 v katastrálnom území Poltár pre Milana
Lehockého, bytom Pionierska 123/46, Poltár.
Komisia následne doporučuje:
Kúpu uvedených pozemkov od Milana Lehockého do vlastníctva mesta.

2. Žiadosť riaditeľstva Základnej školy, Slobody 2, Poltár o financovanie prác a nákupu
zariadení súvisiacich so správou školských budov.
Komisia doporučuje:
riešiť havarijnú situáciu nákupom zariadení a následne ich inštaláciu a položenie novej podlahy.
Komisia doporučuje poradie dôležitosti financovania prác v nasledovnom poradí:
1. nákup dvoch plynových kotlov
2. inštalácia novej vzduchotechniky
3. dofinancovanie sanácie suterénu – hydroizolácie (v poradí druhá žiadosť ZŠ)
4. položenie novej podlahy v školskej jedálni
3. Žiadosť riaditeľstva Základnej školy, Slobody 2, Poltár o dofinancovanie riešenia
havarijnej situácie Sanácia suterénu – hydroizolácie.
Komisia doporučuje:
navýšenie finančných prostriedkov v celkovej výške 3 150,92 EUR na dofinancovanie prác na
sanácii suterénu v pivničných priestoroch školskej jedálne.
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 11.2.2015 prijala po
prerokovaní
Uznesenie č. 1/2015, v ktorom nedoporučuje zámenu pozemkov pre Milana Lehockého a následne
doporučuje kúpu uvedených pozemkov do vlastníctva mesta.
Uznesenie č. 2/2015, v ktorom doporučuje nákup zariadení, ktorý súvisí so správou školských
budov.
Uznesenie č. 3/2015, v ktorom doporučuje navýšenie finančných prostriedkov v celkovej sume
3150,92 EUR na dofinancovanie prác na sanácii suterénu v pivničných priestoroch školskej jedálne.
Zapísala: Ľudmila Sihelská

_______________
Matej Albert
predseda komisie

