Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tisovci, 26.01.2022
Uznesenie č. 497/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MESTA TISOVEC na I. polrok 2022
Uznesenie č. 498/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Tisovci za rok 2021
Uznesenie č. 499/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
berie n a vedomie
Organizačný poriadok Mestského úradu v Tisovci, s pripomienkami
Uznesenie č. 500/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
ukončenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 08.03.2007, uzatvorenej
medzi Mestom Tisovec, ako prenajímateľom a SLUŽBAMI MESTA TISOVEC, s.r.o., ako
nájomcom, predmetom ktorej bol prenájom budovy na ul. Francisciho súpisné číslo 818/37,
dohodou zmluvných strán k 31.01.2022, z dôvodu rekonštrukcie budovy na centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti
Uznesenie č. 501/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
dodatok č. 5 k nájomnej zmluve zo dňa 15.04.2016, uzatvorenej medzi Mestom Tisovec ako
prenajímateľom a Mestskými lesmi Tisovec s.r.o., Hviezdoslavova 1143/22, 980 61 Tisovec ako
nájomcom, na prenájom pozemkov v k. ú. Rimavská Píla a to: parciel E KN č. 765 o výmere
24 515m2, E KN č. 773 o výmere 226 489m2, E KN č. 774 o výmere 188 971m2, E KN č. 775
o výmere 105 656m2, E KN č. 776 o výmere 147 726m2, E KN č. 777 o výmere 244 645m2,
E KN č. 778 o výmere 117 355m2, E KN č. 779 o výmere 35 687m2, E KN č. 780 o výmere
197 653m2, E KN č. 798 o výmere 473 900m2, E KN č. 799 o výmere 166 895m2, evidovaných
ako orná pôda a parcely E KN č. 766/1 o výmere 83 605m2, evidovanej ako trvalý trávnatý
porast, ktorým sa v Čl. 3 ods. 3.2. určuje výška ročného nájomného 3 600,00 EUR/rok. Ostatné
články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.

Uznesenie č. 502/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
dodatok č. 18 k nájomnej zmluve zo dňa 01.04.2011, uzatvorenej medzi Mestom Tisovec ako
prenajímateľom a Mestskými lesmi Tisovec, s.r.o., Hviezdoslavova 1143/22, 980 61 Tisovec ako
nájomcom na prenájom pozemkových nehnuteľností a lesných porastov v k. ú. Tisovec a k. ú.
Rimavská Píla, ktorým sa podľa Čl. IV. ods. 1 písm. b) cena nájmu za kalendárny rok 2022 určuje
na sumu 52 000,00 EUR. Ostatné články zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
Uznesenie č. 503/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť KST - Turistického oddielu KOS Rimavská dolina, so sídlom Daxnerova 1083/29,
980 61 Tisovec, o odkúpenie nehnuteľností
B) s c h v a ľ u j e
1. vyhlásenie majetku mesta a to: novovytvorených pozemkov v katastrálnom území
Tisovec, parcely C KN č. 3684/5 o výmere 13m2, evidovanej ako zastavaná plocha
a nádvorie, parcely C KN č. 3684/6 o výmere 9m2, evidovanej ako zastavaná plocha
a nádvorie a parcely C KN č. 3684/7 o výmere 82m2, evidovanej ako zastavaná plocha
a nádvorie, za prebytočný majetok mesta
2. zverejnenie zámeru odpredať prebytočný majetok mesta a to: novovytvorené
pozemky v katastrálnom území Tisovec, parcely C KN č. 3684/5 o výmere 13m2,
evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie, parcely C KN č. 3684/6 o výmere 9m2,
evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie, parcely C KN č. 3684/7 o výmere 82m2,
evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie, vedené na LV č. 1354, v zmysle
geometrického plánu č. 48109622-182/2021, vypracovaného geodetickou kanceláriou
V-GEO s.r.o. so sídlom Pavlovova 2340/2, 058 01 Poprad, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (susediaci-pridomový pozemok) v zmysle §7 ods. 5 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva
a v zmysle §9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, pre KST - Turistický oddiel KOS Rimavská dolina, Daxnerova 1083/29,
980 61 Tisovec
Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru
predať majetok mesta hlasovalo 8 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.

Uznesenie č. 504/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) b e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Jána Pokoša, trvale bytom ................. Tisovec, o odkúpenie pozemku
B) s c h v a ľ u j e
1. vyhlásenie majetku mesta a to: pozemku v katastrálnom území Tisovec, parcely C KN
č. 3120 o výmere 48m2, evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie, za prebytočný
majetok mesta
2. zverejnenie zámeru odpredať prebytočný majetok mesta a to: pozemok
v katastrálnom území Tisovec, parcely C KN č. 3120 o výmere 48m2, evidovanú ako
zastavaná plocha a nádvorie, vedenú na LV č. 1354 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa (susediaci-pridomový pozemok) v zmysle §7 ods. 5 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý
mesto užíva a v zmysle §9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, pre Jána Pokoša, trvale bytom ............... Tisovec
Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru
predať majetok mesta hlasovalo 9 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Uznesenie č. 505/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
A) berie na vedomie
Žiadosť Zuzany Ulickej, trvale bytom ................. Tisovec - Rimavská Píla, o prenájom
pozemkov
B) s c h v a ľ u j e
1. vyhlásenie majetku mesta a to: časti pozemku parcely C KN č. 238/2 o výmere 226m2,
evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie a časti pozemku parcely C KN č. 239/2
o výmere 224m2, evidovanej ako zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Rimavská Píla, za dočasne prebytočný majetok mesta
2. zverejnenie zámeru prenajať dočasne prebytočný majetok mesta a to: časť pozemku
parcely C KN č. 238/2 o výmere 226m2, evidovanú ako zastavaná plocha a nádvorie
a časť pozemku parcely C KN č. 239/2 o výmere 224m2, evidovanú ako zastavaná plocha
a nádvorie, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Rimavská Píla, vedené na LV č. 178,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (susediace pozemky) v zmysle §12 ods. 4
písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý
mesto užíva a v zmysle §9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, pre Zuzanu Ulickú, trvale bytom .............................
Tisovec - Rimavská Píla

Z celkového počtu 11 poslancov, bolo prítomných 9 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru

prenajať majetok mesta hlasovalo 9 poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
Uznesenie č. 506/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1/1,
980 61 Tisovec, ako predávajúcim a Stredoslovenskou distribučnou a. s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, ako kupujúcim na odpredaj časti pozemku, parcely C KN č. 2375 o celkovej
výmere cca 24m2, za 10,00 EUR/m2, to znamená za celkovú sumu cca 240,00 EUR. Presná suma
odplaty bude stanovená v zmysle porealizačného geometrického plánu.
Uznesenie č. 507/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Tisovec, Nám.
Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec, ako budúcim povinným z vecného bremena
a Stredoslovenskou distribučnou, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, ako
budúcim oprávneným z vecného bremena na zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na
časť pozemku, parcely C KN č. 2413/2 o celkovej výmere cca 66m2, za odplatu 10,00 EUR/m2,
to znamená za celkovú sumu cca 660,00 EUR. Presná suma odplaty bude stanovená v zmysle
porealizačného geometrického plánu podľa aktuálnej výmery rozsahu vecného bremena.

Uznesenie č. 508/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľného majetku a to: predajného stánku súp. čís. 1438, postaveného na
pozemku, parcely C KN č. 5084/25, od Ing. Barbory Pavkovej, trvale bytom .......................
Tisovec, za celkovú sumu 500,00 EUR

Uznesenie č. 509/2022
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci
schvaľuje
návrh cien tepla dodávaného obchodnou spoločnosťou SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o., pre rok
2022 podľa prílohy č. 6 k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 205/2018 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

