Mesto Lučenec
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Lučenci

Strana 1 z
26

Číslo: 3135/3/2014
Materiál na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci
Konané dňa 24.06.2014

K bodu programu:

Kontrola plnenia uznesení.

Predkladateľ:

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

Spracovateľ:

Mgr. Mária Sárová
sekretárka primátorky

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Kontrola plnenia uznesení

Podpis predkladateľa:

Počet strán:

26

V Lučenci, dňa:

12.06.2014

F-02/04/01

Mesto Lučenec
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Lučenci

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V LUČENCI
K bodu programu:

Kontrola plnenia uznesení

Predkladateľ:

PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Spracovateľ:

Mgr. Mária Sárová, sekretárka primátorky

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.

berie

na vedomie

A.1. Kontrolu plnenia uznesení
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Súpis uznesení z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lučenci, konaného dňa
29.04.2014

UZNESENIE Č. 39/2014
K bodu programu: Schválenie overovateľov zápisnice a uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Za zostavovateľov uznesenia Mgr. Branislava Hrdličku, PaedDr. Vojtecha Lauka
A.2. Za overovateľov zápisnice MUDr. Rudolfa Slivku, RSDr. Jozefa Cerovského
UZNESENIE Č. 40/2014
K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Lučenec o pravidlách a postupe prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2012
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 04/2014 o pravidlách
a postupe prideľovania bytov v majetku Mesta Lučenec, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 6/2012
Všeobecne záväzné nariadenie sa priebežne plní
UZNESENIE Č. 41/2014
K bodu programu: Novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách,
podľa ktorých sa zostaví poradie uchádzačov o byty osobitného
určenia a byty v domoch osobitného určenia, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 7/2012
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie č.05//2014 o pravidlách, podľa ktorých sa zostaví
poradie uchádzačov o byty osobitného určenia a byty v domoch osobitného určenia,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2012
Všeobecne záväzné nariadenie sa priebežne plní
UZNESENIE Č. 42/2014
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č.../2014 o pravidlách pre
nakladanie s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu
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Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 06//2014 o pravidlách pre nakladanie
s nájomnými bytmi postavených a nadobudnutých s podporou štátu.
Všeobecne záväzné nariadenie sa priebežne plní
UZNESENIE Č. 43/2014
K bodu programu: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. xx/2014
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec č. 07/2014 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Lučenec.
Všeobecne záväzné nariadenie sa plní
UZNESENIE Č. 44/2014
K bodu programu: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Lučenec
za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Lučenec za rok 2013
UZNESENIE Č. 45/2014
K bodu programu: Výročná správa o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2013,
Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2013
a Záverečný účet mesta Lučenec za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.
schvaľuje
A.1. Výročnú správu o hospodárení Mesta Lučenec za rok 2013
A.2. Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Lučenec za rok 2013
A.3.
Záverečný
účet
Mesta
Lučenec
za
rok
2013
A.4. Rozdelenie prebytku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2013
v celkovej výške 1 660 345,83 €:
A.4.1 na úhradu schodku finančných operácií
A.4.2 na prevod do rezervného fondu

323 113,82 €
1 337 232,01 €

A.5. celoročné hospodárenie Mesta Lučenec za rok 2013
- bez výhrad
B. b e r i e n a v e d o m i e
B.1. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej uzávierky Mesta
rok 2013
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*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

Výročná správa a schválený záverečný účet za rok 2013 sú zverejnené na internetovej stránke
Mesta a na úradnej tabuli.
UZNESENIE Č. 46/2014
K bodu programu: Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2014
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.
schvaľuje
A.1 použitie prostriedkov rezervného fondu Mesta Lučenec v roku 2014 v celkovej výške
1 602 400 € nasledovne:
Rozšírenie kamerového systému pre Mestskú políciu
3 000 €
Futbalový štadión Lučenec - zmena stavby ku kolaudácii
27 000 €
Letné kúpalisko - protipovodňové opatrenia
20 000 €
PD zimný štadión III.etapa
20 000 €
Odberné miesto - Námestie Republiky (elektrika, voda)
10 000 €
PP juh - vybudovanie prípojky elektrickej energie
10 000 €
Vybudovanie inžinierskych sietí, prípojok a základov - Rapovská križovatka 22 500 €
PD cyklotrasa Lučenec Halič
26 900 €
PD k investičným akciám
3 000 €
Ul. Begova
100 000 €
Pokračovanie inline dráhy v parku + chodníky v parku okolo altánku 55 000 €
Rekonštrukcia Ul. Komenského
475 000 €
Ul. Borhyho I. – MK + VO
70 000 €
Ul. Borhyho II. – vodovod + kanalizácia
120 000 €
Merače rýchlosti
10 000 €
Kompostáreň BRO - odvodňovací žľab + PD
20 000 €
Nákup traktora a vlečky – kompostáreň
30 000 €
Kúpa pozemkov Nám. Artézskych prameňov
152 500 €
Odkúpenie podielu – cenné papiere Dalkia Lučenec a.s.
343 500 €
PD k rekonštrukcii rozvodov vody a tepla v Divadle B.S.Timravy
17 000 €
Znovuzapojenie a rozšírenie rozhlasu
10 000 €
Sieň významných osobností + PD - bývalý dom smútku
22 000 €
Prístavba výdajnej školskej jedálne ZŠ M.R.Štefánika
20 000 €
Rekonštrukcia podlahy v telocvični ZŠ Novomeského
15 000 €
A.2 Zmenu schváleného kapitálového rozpočtu na financovanie investičných akcií na rok
2014 nasledovne:
A.2.1 zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 454001 Z rezervného fondu obce
o 1 602 400 €
A.2.2 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 3.1 Mestská polícia na oddieli
03.1.0 Mestská polícia 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 3 000 €
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A.2.3 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.10 Posudky, projekty,
investície na oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
o 79 500 €
A.2.4 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.2.4 Zimný štadión na oddieli
04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 20 000 €
A.2.5 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 13.1.2 Priemyselný park na
oddieli 04.4.3 Výstavba na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 10 000 €
A.2.6 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 4.2 Rekonštrukcie MK na
oddieli 04.5.1 Cestná doprava na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív
o 859 900 €
A.2.7 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 5.2 Kompostáreň na oddieli
05.1.0 Odpadové hospodárstvo na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 50
000 €
A.2.8 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 12.4 Hnuteľný a nehnuteľný
majetok na oddieli 06.6.0 Občianska vybavenosť na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív o 152 500 € a Podprograme 14.6 Finančná oblasť na oddieli 01.1.2
na položke 810 Účasť na majetku o 343 500 €
A.2.9 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 7.1 Kultúra na oddieli
08.2.0.3/62 Divadlo B.S. Timravy na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 17
000 €
A.2.10 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.9 Mestský rozhlas na oddieli
08.3.0 Vysielacie služby na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 10 000 €
A.2.11 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 6.10 Cintoríny na oddieli
08.4.0/17 Cintorínske služby na položke 710 Obstarávanie kapitálových aktív o 22 000
€
A.2.12 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.2 ZŠ M.R.Štefánika
v rozpočte základnej školy na oddieli 09.1.2.1 na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív o 20 000 €
A.2.13 zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v Podprograme 9.3.5 ZŠ Novomeského
v rozpočte základnej školy na oddieli 09.1.2.1 na položke 710 Obstarávanie
kapitálových aktív o 15 000 €
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

Schválené použitie rezervného fondu a zmeny rozpočtu boli premietnuté do upraveného
rozpočtu mesta k 30.4.2014
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UZNESENIE Č. 47/2014
K bodu programu: Návrh zmien a aktualizácia rozpočtu Mesta Lučenec na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.
schvaľuje
A.1. V zmysle ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy – presun rozpočtových prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky:
A.1.1. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 4.2. Rekonštrukcie MK z oddielu
04.5.1 z položky 717002 Rekonštrukcie a modernizácie vo výške 232 335 € na
Podprogram 4.2. Rekonštrukcie MK na oddiel 04.5.1 na položku 717001 Realizácia
nových stavieb vo výške 30 925 €, na položku 716 Projektová dokumentácia vo výške
1 410 € a na Podprogram 13.2.1 TV Cintorínska na oddiel 04.4.3 na položku 717001
Realizácia nových stavieb vo výške 200 000 €
A.1.2. presun vo výdavkovej časti rozpočtu z Podprogramu 9.6.1 Cirkevná základná škola
z oddielu 09.1.2.1 z položky 640 Bežné transfery vo výške 78 555 € na Podprogram
9.6.6 Cirkevná základná umelecká škola na oddiel 09.1.2.1 na položku 640 Bežné
Transfery
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

Schválené zmeny rozpočtu boli premietnuté do upraveného rozpočtu mesta k 30.4.2014
UZNESENIE Č. 48/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
1)MUDr. Miroslav Slíž, Ľadovo 5618/25, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1 odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová nehnuteľnosť, pozemky konkrétne
- parcelu CKN č. 507/4 o výmere 54 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na
LV č.5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
- parcelu CKN č. 507/7 o výmere 7 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená
geometrickým plánom, číslo plánu 46545077-110/13, zo dňa 4.11.2013, vypracovaného
GEOMET s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 507/1 o výmere 477 m², zastavané
plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne
územie: Opatová,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť pozemku je z časti nad pivnicou vo
vlastníctve kupujúceho a z časti zabezpečuje vstup k citovanej pivnici,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² čo pri výmere 61m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 610,–€,
pre kupujúceho : MUDr. Miroslav Slíž, rod. Slíž, nar. 23.6.1969, bytom Ľadovo 5618/25,
984 01 Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
22
- proti 0
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*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- kúpna zmluva bola podpísaná dňa 6.5.2014
UZNESENIE Č. 49/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
2) Svoma s.r.o. , IČO: 36 622 796, Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. odpredaj z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica maloveská nehnuteľnosť, pozemky
konkrétne :
- parcelu CKN č. 6142/5 o výmere 2842 m2, trvalé trávne porasty, zapísanú na LV č. 5414,
Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
a zámenu, prevodom z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica maloveská
- parcelu, CKN č. 6142/24, trvalé trávne porasty o výmere 614 m2, zapísanú na LV č. 5414,
Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za prevod parciel z majetku spoločnosti SVOMA s.r.o.
- parcely, CKN č. 6180/25, trvalé trávne porasty o výmere 520 m2, zapísanú na LV č. 9552,
Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcely, CKN č. 6180/26, trvalé trávne porasty o výmere 94 2, zapísanú na LV č. 9552,
Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že odpredávaná parcela priamo súvisí s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa a zámenou pozemkov Mesto Lučenec získa vstup na svoju parcelu CKN
č. 6142/23 o výmere 22841 m2, ktorá je t č. bez priameho vstupu z komunikácie,
odpredaj za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Rastislavom
Ďurbisom dňa 23.8.2013, 10,76 € za 1 m² ( spolu za celú výmeru 2842 m² 30.579,92 €).
zámenu bez finančného vyrovnania,
pre SVOMA s.r.o. zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, Oddiel : Sro, vložka číslo:8856/S, IČO 36 622 796, so sídlom Podjavorinská 21, 984
01 Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
22
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- kúpna a zámenná zmluva bola podpísaná dňa 20.5.2014
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UZNESENIE Č. 50/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
3) Renáta Štaudingerová, bytom Tuhárske námestie 2943/1, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2, tohto
uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica jarková, pozemok,
konkrétne :
- parcelu CKN, č. 2973/1 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na
LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN, č. 2973/2 o výmere 2 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na
LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
žiadateľka je podľa LV č. 9297 vlastníčkou nehnuteľnosti, garáže súpisné č. 5237, stojacej na
odkupovaných pozemkoch,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 20m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 200,–€,
pre kupujúcu : Renáta Štaudingerová, rod. Benková, nar. 9.6.1969, bytom Tuhárske námestie
2943/1, 984 01 Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
22
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- kúpna zmluva je pripravená na podpis
UZNESENIE Č. 51/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
4) Ing. Adriana Palíková, bytom Ulica Ľ.Štúra 258/40, 985 11 Halič
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2, tohto
uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. odpredaj nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice mierová, pozemok,
konkrétne :
- parcelu CKN, č. 2585/15 o výmere 18 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na
LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6051/45 o výmere 6 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená
geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-02/2014, zo dňa 15.1.2014, vypracovaného
Mišík geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 2585/1 o výmere
8255 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec:
Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
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podľa § 9a, bodu 8, písm. b) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, žiadateľ
je vlastníkom nehnuteľnosti, garáže bez súpisného čísla, stojacej na odkupovanom pozemku,
za kúpnu cenu 10,–€/ 1 m² , čo pri výmere 24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 240,–€,
pre kupujúcu : Ing. Adriana Palíková, rod. Palíková, nar. 14.12.1971, bytom Ulica Ľ.Štúra
258/40, 985 11 Halič
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
22
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- kúpna zmluva bola podpísaná dňa 30.5.2014
UZNESENIE Č. 52/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
5) Ernest Ďurák, rod. Ďurák a manželka Eva Ďuráková, rod Demeová spoločne bytom
Ulica mlynská 4479/44B, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. zámer zameniť, prevod z majetku Mesta Lučenec v lokalite ul. Jesenského
- stavbu, garáže so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/3, zastavané
plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec,
Katastrálne územie: Lučenec,
- stavbu, skladu so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/4, zastavané
plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec,
Katastrálne územie: Lučenec,
- stavbu, dom, so súpisným číslom 1663, situovanej na parcele CKN č.464/2, zastavané
plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec,
Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2, ktorá je
zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 169 m2, ktorá je
zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2, ktorá je
zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- pozemok, parcelu CKN 464/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, ktorá je
zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za prevod parciel:
- parcely CKN č. 1598, zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m²,
- parcely CKN č. 1599/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m²,
- parcely CKN č. 1599/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 550 m²,
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zapísané na LV č. 7751, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
z majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy
Ďurákovej, rod Demeovej spoločne bytom Ulica mlynská 4479/44B, 984 01 Lučenec
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetné parcely, ktoré sú majetkom manželov
Ďurákovcov sú pre Mesto Lučenec potrebné v súvislosti s rekonštrukciou a následným
využitím národnej kultúrnej pamiatky, budovy Synagógy,
bez finančného vyrovnania,
pre Ernesta Ďuráka, rod. Ďuráka a manželky Evy Ďurákovej, rod Demeovej spoločne bytom
Ulica mlynská 4479/44B, 984 01 Lučenec do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
v celosti.
A.2. zrušenie uznesenia MsZ č. 1824/2013 z 8.10.2013, ktorým bol schválený odpredaj pre p.
Miroslava Kumštára a manželku Katarínu bytom Exnárova 498/1, 985 59 Vidiná.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
21
- proti 0
- zdržal sa 1
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- zámer bol zverejnený dňa 13.5.2014
UZNESENIE Č. 53/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
6) Ing. Peter Kúdeľa a manželka Mgr. Soňa Kúdeľová, Ulica M. Rázusa 39, 984 01
Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2 tohto
uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
A.2. zámer odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Modré zeme nehnuteľnosť,
pozemky konkrétne :
- parcelu CKN č. 6765/3 o výmere 1750 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres:
Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6765/4 o výmere 1486 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres:
Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6764/219 výmere 328 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres:
Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6764/229 o výmere 223 m2, orná pôda, zapísanej na LV č. 5414, Okres:
Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná časť priamo susedí s pozemkom vo
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vlastníctve kupujúcich a prostriedky získané odpredajom budú použité pre pokračovanie
výstavby komunikácie a inžinierskych sietí na Modrých zemiach,
za kúpnu cenu v zmysle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Rastislavom Ďurbisom dňa
10.12.2013, 16,–€ za 1 m² ( spolu za celú výmeru 3787 m² 60.592,–€ ).
pre kupujúcich : Ing. Peter Kúdeľa, rod. Kúdeľa, nar. 17.6.1966 a manželka Mgr. Soňa
Kúdeľová, rod. Árvaiová, nar. 31.1.1969, spoločne bytom Ulica M. Rázusa 1636/39, 984 01
Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
21
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- zámer bol zverejnený dňa 13.5.2014
UZNESENIE Č. 54/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
7) Vladimír Červenák, bytom Rúbanisko II 442/71, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2., tohto
uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Kubínyiho
námestie, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN č. 6641/5 o výmere 30 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená
geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014, vypracovaného
Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere
6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec,
Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6641/6 o výmere 3 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená
geometrickým plánom, číslo plánu 41247337-34/13, zo dňa 18.2.2014, vypracovaného
Ľubomír Poliak Geodézia GP, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6641/1 o výmere
6031 m², ostatné plochy, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec,
Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu
žiadateľa a jej predajom bude žiadateľovi umožnený posun jeho vlastnej nehnuteľnosti, tak
aby sa zlepšila prehľadnosť dopravnej situácie v danom mieste,
za kúpnu cenu 106,04 / 1 m² , čo pri výmere 33 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.499,32
€
pre kupujúceho Vladimír Červenák, rod. Červenák, nar. 9.7.1967, bytom Rúbanisko II.
442/71, 984 01 Lučenec
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z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za
20
- proti 0
- zdržal sa 1
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- zámer bol zverejnený dňa 13.5.2014
UZNESENIE Č. 55/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
8) Štefan Prístavka a manželka Mária Prístavková, spoločne bytom Ulica revolučná
3857/4, 984 01 Lučenec,
Štefan Péter a manželka Vlasta Péterová, spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401
Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2, tohto
uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Opatová, Ulica
parašutistov, pozemok, konkrétne :
parcelu CKN č. 604/172 o výmere 444 m2 zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na
LV č. 5424, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Opatová,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná k súčasnému vlastníctvu
žiadateľov ako vstup a parkovacia plocha pred ich nehnuteľnosťami, jeden so žiadateľov p.
Štefan Prístavka je poslancom MsZ v Lučenci.
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 444 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 4.440,–
€
v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Prístavka, rod. Prístavka, nar. 14.6.1960 a manželka
Mária Prístavková, rod. Bojnová, nar. 13.2.1961 spoločne bytom Ulica revolučná 3857/4,
984 01 Lučenec
v podiele ½ pre kupujúcich : Štefan Péter, rod. Péter, nar. 6.12.1936 a manželka Vlasta
Péterová, rod. Poliačiková, nar. 17.2.1942 spoločne bytom Ulica nábrežná 6, 98401 Lučenec.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
21 takto :
-za
21
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- zámer bol zverejnený dňa 13.5.2014
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UZNESENIE Č. 56/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
9) AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jíráska 5339, 98401
Lučenec, zastúpená Dušanom Balážom, konateľom.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2, tohto uznesenia
je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite pod nadjazdom smerom do
Opatovej , Ulica A.Jiráska, pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN č. 6051/26 o výmere 49 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená
geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-22/2014, zo dňa 13.3.2014, vypracovaného Mišík
geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6051/1 o výmere 6969 m²,
zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne
územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 6051/27 o výmere 162 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je vytvorená
geometrickým plánom, číslo plánu 36033481-22/2014, zo dňa 13.3.2014, vypracovaného Mišík
geodetická kancelária s.r.o., oddelením z parcely CKN parcelné číslo 6051/1 o výmere 6969 m²,
zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne
územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom
osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely rozšírenia parkovacej plochy pri
budove vo vlastníctve žiadateľa.
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 211 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 2.110,– €
pre kupujúceho : AUTO VIBA s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10601/S, sídlo A. Jíráska 5339, 98401 Lučenec, zastúpená
Dušanom Balážom, konateľom.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo 22 takto
- za
22
- proti
0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- zámer bol zverejnený dňa 13.5.2014
UZNESENIE Č. 57/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
10 ) F. Seal, s.r.o., so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01 Lučenec, IČO : 36 655 252, zast.
Robertom Kelemenom, konateľom
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2, tohto
uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
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A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Mestský park
pozemok, konkrétne :
- parcelu CKN č. 4367/8 o výmere 162 m², ostatné plochy ktorá je zapísaná na LV č. 5414,
Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
dôvodom osobitného zreteľa je, že predmetná parcela je prikupovaná pre účely rozšírenia
pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý je využívaný ako záhradná reštaurácia,
za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 162 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 1.620,–
€
pre kupujúceho : F. Seal, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 11891/S, so sídlom Ulica nová 1357/2, 984 01
Lučenec, IČO : 36 655 252, zast. Robertom Kelemenom, konateľom.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
22
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- zámer bol zverejnený dňa 13.5.2014
UZNESENIE Č. 58/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
11 ) Ďalší postup vo veci odpredaja budovy – bytového domu na Ulici F. Lehára
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. že nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Mesto Lučenec odpredať v zmysle časti A.2, tohto
uznesenia je pre Mesto Lučenec neupotrebiteľným a prebytočným majetkom
A.2. zámer odpredať nehnuteľnosti z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulica F. Lehára
pozemok, konkrétne :
- bytový dom súp.č. 504 nachádzajúci sa na parcele CKN č. 4023, bol postavený cca v roku
1925, má 16 b.j.,
- parcelu ( pod bytovým domom ) CKN č. 4023 o výmere 496 m², zastavané plochy
a nádvoria, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne
územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 4021/48 o výmere 1684 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná
na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 4021/49 o výmere 106 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorá je zapísaná na
LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 4024/2 o výmere 26 m², záhrady, ktorá je zapísaná na LV č. 5414, Okres:
Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
ako prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že bytový dom je v
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neobývateľnom stave, vyžaduje neprimerane finančne náročnú investíciu a predchádzajúca
Obchodná verejná súťaž na jeho odpredaj bola neúspešná,
za kúpnu cenu 140.000,– za všetky odpredávané nehnuteľnosti spolu.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
22
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- zámer bol zverejnený dňa 13.5.2014
UZNESENIE Č. 59/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
12) Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 9974 00 Banská
Bystrica
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
z dôvodu postúpenia investorstva k časti vodných stavieb SO 02 Vodovod a SO 03
Kanalizácia stavieb "Technická vybavenosť pre bytové domy ulíc Cintorínska-Járkova v
Lučenci - I. a II. etapa", z Mesta Lučenec na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. ,
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36056 006
A.1. zriadenie bezodplatného a časovo neobmedzeného vecného bremena in rem k
pozemkom v kat. území Lučenec obce Lučenec, vo výlučnom vlastníctve Mesta Lučenec,
zapísaným na LV č. 5414 ako CKN parc. číslo 2923/1, CKN parc. číslo 2923/2, CKN parc.
číslo 2923/3, CKN parc. číslo 2924/1, CKN parc. číslo 2924/2, CKN parc. číslo 2924/3, CKN
parc. číslo 2956/1, CKN parc. číslo 2956/2, CKN parc. číslo 2937/1, CKN parc. číslo
2937/51, CKN parc. číslo 2937/52, CKN parc. číslo 2937/53, CKN parc. číslo 2937/70, EKN
parc. číslo 1182, EKN parc. číslo 3213, EKN parc. číslo 3217, EKN parc. číslo 3218/1,
EKN parc. číslo 3220/1, CKN parc. číslo 2921/2, CKN parc. číslo 2021/3, CKN parc. číslo
2922/2, (ďalej len „zaťažené pozemky“) ako vecného práva umiestnenia zariadení verejného
vodovodu DN 200 mm a DN 100 mm a verejnej kanalizácie DN 600 mm a DN 400mm
(ďalej aj len „verejný vodovod a verejná kanalizácia“ a „ zariadenia verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie“) na zaťažených pozemkoch, v rozsahu ktorý bude vyznačený v na
tento účel vyhotovenom Geom. pláne na vyznačenie vecného bremena, úradne overenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Lučenec a právo prístupu na zaťažené pozemky za
účelom zabezpečenia výstavby prevádzky, údržby, vykonávania opráv a rekonštrukcii
zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na zaťažených pozemkoch umiestnených
(ďalej len „ Právo vecného bremena“).
Právu vecného bremena oprávneného z vecného bremena bude zodpovedať povinnosť
Mesta Lučenec ako Povinného z vecného bremena:
strpieť na zaťažených
pozemkoch v rozsahu vyznačenom v Geom. pláne
umiestnenie zariadení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,
umožniť v nevyhnutnej miere vstup na zaťažené pozemky automobilmi,
mechanizmami a pešo za účelom výkonu prác spojených s výstavbou prevádzkou,
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údržbou, odstraňovaním porúch, vykonávaním oprav a rekonštrukcií zariadení
verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie
na
zaťažených pozemkoch
umiestnených,
bez súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
nebudovať nad vodovodnými a kanalizačnými potrubiami a v ich pásme ochrany
(v šírke 1,5m - pri potrubí do priemeru DN 500mm a 2,5m pri potrubí nad priemer
DN 500mm od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubí na obidve strany po zemi
a vo vzduchu) stavby, neumiestňovať trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné
podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky,
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup
k zariadeniam verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli
ohroziť ich technický stav, oplotenie a povrchové úpravy realizovať z ľahko
rozoberateľných materiálov.
v prospech oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
22
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- zmluva o vecnom bremene je pripravená na podpis
UZNESENIE Č. 60/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
13) Henrieta Kajbová, Mašková č. 81, 985 11 Halič
Ing. Bronislava Brablecová, Mašková č. 7, 985 11 Halič
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. odkúpenie pozemku, parcely CKN č. 6488/4 vo výmere 112 m2 a parcely CKN 6488/5
o výmere 26 m2 v k.ú. Lučenec vytvorených Geometrickým plánom na zameranie chodníka
a miestnej komunikácie č. 36033481-120/2010 vypracovaným MIŠÍK Geodetická kancelária,
s.r.o.,
z majetku Henriety Kajbovej r. Pršanovej, nar. 7.10.1964, bytom Mašková 81, 985 11
Halič a Ing. Bronislavy Brablecovej r. Pršanovej, nar. 29.2.1972, bytom Mašková 7, 985 11
Halič,
za cenu 14,94 € za jeden m2,
z dôvodu usporiadania vlastníckych pomerov voči pozemku, na ktorom sa nachádza stavba
vo vlastníctve Mesta Lučenec, miestna komunikácia
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- kúpna zmluva je pripravená na podpis
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UZNESENIE Č. 61/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
14)MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., Haličská cesta č. 76, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 568/2 vo výmere 7 m2 v k.ú. Lučenec, za
účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Fiľakovskej ceste,
za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 30.6.2019,
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec
A.2. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 6599/22 vo výmere 10 m2 v k.ú. Lučenec,
za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Novohradskej
ulici,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 30.6.2019,
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec
A.3. predĺženie prenájmu pozemku, parc. EKN č. 3176 vo výmere 9 m2 v k.ú. Lučenec, za
účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Železničnej ulici,
za cenu nájmu 34,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 30.6.2019,
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec
A.4. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 434/1 vo výmere 9 m2 v k.ú. Opatová, za
účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Gemerskej ceste,
za cenu nájmu 19,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 30.6.2019,
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec
A.5. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 1446/6 vo výmere 9 m2 v k.ú. Lučenec, za
účelom umiestnenia prenosného predajného stánku, nachádzajúceho sa na Vajanského ulici,
za cenu nájmu 13,50 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 30.6.2019,
pre MEDIAPRESS LUČENEC s.r.o., IČO : 31 616 623, Haličská cesta č. 76, Lučenec
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

Dodatok č. 4 bol podpísaný dňa 22.5.2014.
UZNESENIE Č. 62/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
15) Attila Demjén, Rúbanisko III/4, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie prenájmu pozemku, parc. CKN č. 5160/2 vo výmere 40 m2, za účelom
umiestnenia letnej terasy, nachádzajúceho sa na Rúbanisku I. v Lučenci,
za cenu nájmu 19,50,- €/m2/rok,
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na dobu nájmu – do 31.5.2019,
pre Attilu Demjéna, IČO 37 753 118, Rúbanisko III/4, Lučenec.
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

Dodatok č. 3 bol podpísaný dňa 23.5.2014.
UZNESENIE Č. 63/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
16)Banskobystrický samosprávny kraj, Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie prenájmu pozemkov, parc. CKN č. 3628 záhrady, vo výmere 322 m2, 3629
zast.pl., vo výmere 361 m2, 3630/1 zast.pl., vo výmere 147 m2, 3631 záhrady, vo výmere 289
m2, 3632 záhrady, vo výmere 91 m2, 3633 zast.pl., vo výmere 191 m2, 3634 záhrady, vo
výmere 194 m2 a 3635 zast.pl., vo výmere 623 m2 okolo školy na Rázusovej ulici a parc.
CKN č. 3829/3 ostatné plochy, vo výmere 652 m2, 3829/4 ostatné plochy, vo výmere 465 m2,
3829/5 ostatné plochy, vo výmere 1194 m2, 3829/12 zast.pl., vo výmere 1891 m2, 3841/1
ostatné plochy, vo výmere 2300 m2, 3845 ostatné plochy, vo výmere 3317 m2 a časť z parc.
CKN č. 3832/3 zast.pl., vo výmere 504 m2 okolo školy na Fándlyho ulici,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku
2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je,
že na prenajatých pozemkoch sa nachádzajú ihriská pre žiakov školy, ktoré zároveň slúžia na
športové súťaže v rámci mesta,
zámer predĺžiť prenájom pozemkov horeuvedeným spôsobom bol schválený uznesením MsR
č. 55/2014 zo dňa 7.4.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec a na jeho
oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
za cenu nájmu – symbolické 1 €,
na dobu nájmu – 1 rok,
pre Banskobystrický samosprávny kraj v správe Stredná odborná škola hotelových služieb
a dopravy, Zvolenská cesta č. 83, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
21
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:
Dodatok č. 2 je pripravený na podpísanie. Žiadateľ bol dňa 12.6.2014 opätovne pozvaný na
jeho podpísanie.
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UZNESENIE Č. 64/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
17) Zväz protikomunistického odboja v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec,
Námestie republiky č. 26, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom nebytového priestoru – kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 v budove na
Námestí republiky č. 26 v Lučenci,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku
2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je
charakter činnosti organizácie,
zámer predĺžiť prenájom nebytového priestoru horeuvedeným spôsobom bol schválený
uznesením MsR č. 14/2014 zo dňa 4.2.2014 a bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta Lučenec
a na jeho oficiálnej webovej stránke www.lucenec.sk,
za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre Zväz protikomunistického odboja v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie
republiky č. 26, Lučenec
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
18
- proti 0
- zdržal sa 4
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:
NZ č. 9/2014 bola podpísaná dňa 20.5.2014.

UZNESENIE Č. 65/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
18) Július Korim, J.Jiskru č. 6, Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. predĺženie nájomnej zmluvy č. 18/2011 zo dňa 29.7.2011 na prenájom nebytového
priestoru nachádzajúceho sa na Masarykovej ulici v Lučenci (bývalá MIC), za účelom
predajne textilného tovaru a bytových doplnkov,
za cenu nájmu 60,- €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.7.2019,
pre Júliusa Korima, IČO : 10 868 631, J.Jiskru č. 6, Lučenec
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

Dodatok č. 1 bol podpísaný dňa 21.5.2014.
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UZNESENIE Č. 66/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
19) Hajrula Peter, Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1. prenájom pozemku, parc. CKN č. 4994/13 vo výmere 50 m2, nachádzajúceho sa na
Rúbanisku II. v Lučenci, za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku (sezónny
predaj zmrzliny),
za cenu nájmu – počas letnej turistickej sezóny t.j. za 6 mesiacov plnú výšku nájomného
19,50 €/m2/rok a počas ďalších 6 mesiacov, teda mimo sezóny, zníženie nájomného vo výške
50 %, t.j. 9,75 €/m2/rok,
na dobu nájmu – do 31.12.2018,
pre Hajrulu Petra, nar. 17.9.1962, bytom Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:
NZ č. 8/2014 bola podpísaná dňa 13.5.2014.

UZNESENIE Č. 67/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
20) Dušan Čáni a manželka Silvia Čániová spoločne bytom Rúbanisko II. 423/57, 984 01
Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. opravu v Uznesení MsZ v Lučenci č. 221/2013, konkrétne opravu čísla odpredávanej
parcely z nesprávne uvedeného č. 4989/57 na 4989/77
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
21
- proti 0
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- opravené údaje o čísle parcely boli predložené na katastrálny úrad
UZNESENIE Č. 68/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
21) Hlavná Invest s.r.o., Masarykova 7, 984 01 Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A schvaľuje
A.1. zriadenie vecného bremena in rem na parcelu :
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- CKN 1858/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1350 m2 , ktorá je zapísaná na LV č.
5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
spočívajúce v práve prechodu peši a motorovými prostriedkami po citovanej parcele
k nehnuteľnostiam :
- budove súpisné číslo 2915 na parcele CKN 1858/3 „Administratívna budova“, ktorá je
zapísaná na LV č. 10545, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcele CKN 1858/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 574 m2 , ktorá je zapísaná na
LV č. 10545, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcele CKN 1858/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1108 m2 , ktorá je zapísaná na
LV č. 10545, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
pre Hlavná Invest s.r.o., zapísanú v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská
Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo 16710/S, sídlo Masarykova 7, 984 01 Lučenec, IČO
448524410.
za jednorazovú úhradu 165,–€,
na dobu neurčitú.
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
21
- proti 1
- zdržal sa 0
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- zmluva o vecnom bremene je pripravená na podpis
UZNESENIE Č. 69/2014
K bodu programu: Návrh na prevod a prenájom nehnuteľností z majetku Mesta Lučenec
22) Odkúpenie „Športovej haly“ od spoločnosti KOBRA s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A

schvaľuje

A.1. odkúpenie do majetku Mesta Lučenec v lokalite Námestie artézskych prameňov
nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :
- parcelu CKN č. 1856/198, o výmere 948 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV
č. 10531, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 1856/212, o výmere 90 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č.
10531, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 1877/5, o výmere 400 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č.
10531, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za kúpnu cenu 152.500,–€, spolu za odkupované citované pozemky,
za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, ktorej znenie je citované v dôvodovej správe
k tomuto uzneseniu,
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od vlastníka KOBRA, spol. s r.o., Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 3108/S, sídlo : Mikušovská cesta 17,
984 01 Lučenec, zastúpená Milošom Kelemenom, konateľom, IČO : 31 639 674
A.2. odkúpenie cenných papierov do majetku Mesta Lučenec z majetku SPOOL a.s
konkrétne :
- 19,2 % akcií v spoločnosti Dalkia Lučenec a.s. zapísanej v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 793/S, sídlo : Ulica
partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec, IČO : 36 629 359 v nominálnej hodnote 707.500,–€
za kúpnu cenu 707.500,–€, ( bez DPH ) spolu za odkupované cenné papiere, rozdelenú do 4
splátok nasledovne :
- v roku 2014 úhrada do 4 mesiacov od podpisu zmluvy v sume 343.500,- €
- v roku 2015 úhrada k 1.3.2014 v sume 122.000,- €
- v roku 2016 úhrada k 1.3.2016 v sume 122.000,- €
- v roku 2017 úhrada k 1.3.2017 v sume 120.000,- €
A.3. súhlas s odkúpením do majetku SPOOL a.s. v lokalite Námestie artézskych prameňov
nehnuteľnosť, pozemky konkrétne :
- parcelu CKN č. 1856/7, o výmere 492 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č.
10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- parcelu CKN č. 1856/16, o výmere 1783 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV
č. 10793, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- budovu so súpisným číslom 2924, Malé pavilóny stojacej na parcele CKN č. 1856/7,
o výmere 492 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec,
Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
- budovu so súpisným číslom 2924, Veľké pavilóny stojacej na parcele CKN č. 1856/16,
o výmere 1783 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 10793, Okres: Lučenec,
Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,
za kúpnu cenu 707.500,–€, ( bez DPH ) spolu za odkupované citované nehnuteľnosti,
rozdelenú do 4 splátok nasledovne :
- v roku 2014 úhrada do 4 mesiacov od podpisu zmluvy v sume 343.500,- €
- v roku 2015 úhrada k 1.3.2014 v sume 122.000,- €
- v roku 2016 úhrada k 1.3.2016 v sume 122.000,- €
- v roku 2017 úhrada k 1.3.2017 v sume 120.000,- €
za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, ktorej znenie je citované v dôvodovej správe
k tomuto uzneseniu
od vlastníka KOBRA, spol. s r.o., Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica,
Oddiel : Sro, Vložka číslo : 3108/S, sídlo : Mikušovská cesta 17,
984 01 Lučenec, zastúpená Milošom Kelemenom, konateľom, IČO : 31 639 674
a súhlas s uzavretím záložnej zmluvy na odkupované nehnuteľnosti pre predávajúceho do
doby splatenia celej kúpnej ceny
A.4. súhlas s odpredajom cenných papierov z majetku SPOOL a.s konkrétne :
- 19,2 % akcií v spoločnosti Dalkia Lučenec a.s. zapísanej v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 793/S, sídlo : Ulica
partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec, IČO : 36 629 359 v nominálnej hodnote 707.500,–€
za kúpnu cenu 707.500,–€, ( bez DPH ) spolu za odkupované cenné papiere, rozdelenú do 4
splátok nasledovne :
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v roku 2014 úhrada do 4 mesiacov od podpisu zmluvy v sume 343.500,- €
v roku 2015 úhrada k 1.3.2014 v sume 122.000,- €
v roku 2016 úhrada k 1.3.2016 v sume 122.000,- €
v roku 2017 úhrada k 1.3.2017 v sume 120.000,- €
pre Mesto Lučenec, sídlo Ulica novohradská , 984 01 Lučenec, IČO 00 316 181
z celkového počtu 25 členov Mestského zastupiteľstva v Lučenci o tomto uznesení hlasovalo
22 takto :
-za
21
- proti 0
- zdržal sa 1
-

*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

- kúpna zmluva bola podpísaná dňa 20.5.2014
UZNESENIE Č. 70/2014
K bodu programu: Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby
Mesta Lučenec k 31.12.2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.
berie na vedomie
A.1 Informatívnu správu o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec
k 31.12.2013
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

Informatívna správa o stave pohľadávok, záväzkov a dlhovej služby Mesta Lučenec
k 31.12.2013 bola zobratá na vedomie
UZNESENIE Č. 71/2014
K bodu programu: 1. Správa ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2013
2. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.
schvaľuje
A.1. Správu ÚIK o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov Mesta Lučenec k 31.12.2013
A.2. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku Mesta Lučenec v celkovej hodnote
16 519,75 € nasledovne:
- PD - plynofikácia MŠ M. R. Štefánika v obstarávacej hodnote 1 327,76 €
- Bleskozvod bytového domu F. Lehára v obstarávacej hodnote 15 191,99 €
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:
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Na základe schválenia v MsZ bol prebytočný a neupotrebiteľný majetok Mesta Lučenec
v celkovej hodnote 16 519,75 € vyradený.
UZNESENIE Č. 72/2014
K bodu programu: Správa o hospodárení a.s. SPOOL Lučenec za rok 2013, prerokovanie
Návrhu Plánu opráv a investičných akcií a.s. SPOOL Lučenec na rok 2014.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. schvaľuje
A.1
Správu o hospodárení SPOOL a.s. Lučenec za rok 2013 vrátane riadnej účtovnej
uzávierky a výročnej správy za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku “ - bez pripomienok
B. b e r i e n a v e d o m i e
B. 1. Návrh Plánu opráv a investičných akcií SPOOL a.s. na rok 2014.
UZNESENIE Č. 73/2014
K bodu programu: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti
Mesta Lučenec Mestské lesy Lučenec, s.r.o. za rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok
a záväzkov po lehote splatnosti
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.berie na vedomie
A . 1 . Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec
Mestské lesy Lučenec, s.r.o. za rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po lehote
splatnosti
UZNESENIE Č. 74/2014
K bodu programu: Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti
Mesta Lučenec Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok
a záväzkov po lehote splatnosti
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia obchodnej spoločnosti Mesta Lučenec
Mestská tržnica Lučenec, s.r.o. za rok 2013 a prehľad stavu pohľadávok a záväzkov po
lehote splatnosti
UZNESENIE Č. 75/2014
K bodu programu: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január – marec
2014
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. berie na vedomie
A.1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za január – marec 2014
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UZNESENIE Č. 76/2014
K bodu programu: Schválenie platu primátorky na rok 2014 – návrh
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. s c h v a ľ u j e
A.1.plat primátorke Mesta PhDr. Alexandre Pivkovej
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2014
vo výške: 2 666,-€
s l o v o m : dvetisícšesťstošesťdesiatšesť
*správu o plnení predkladá Ing. Mária Móricová, vedúca oddelenia ekonomiky
a majetku Mesta:

Pri likvidácii platu primátorky mesta sa postupuje podľa schváleného uznesenia MsZ.
UZNESENIE Č. 77/2014
K bodu programu: Zmena a doplnok č. 24 Územného plánu mesta Lučenec – Lokalita A,B zmena funkčného využitia územia z neurbanizovaného územia na územie bývania vidieckeho
v rodinných domoch.
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A.
súhlasí
A.1. so spôsobom vybavenia pripomienok a požiadaviek vznesených v procese prerokovania
návrhu
B.
schvaľuje
B.1. Zmenu a doplnok č. 24 Územného plánu mesta Lučenec
B.2. Návrh na doplnenie „VZN mesta Lučenec č.4/2006 o záväzných častiach Územného
plánu mesta Lučenec“, zmena a doplnok č. 24
C.
ukladá
C.1.
vedúcej oddelenia stavebného poriadku, investícií a stratégie uloženie
územnoplánovacej dokumentácie v zmysle stavebného zákona
Uznesenie splnené, územnoplánovacia dokumentácia uložené podľa zákona 02.06.2014
UZNESENIE Č. 78/2014
K bodu programu: Informatívna správa o činnosti Zboru pre občianske záležitosti
„Človek- človeku“ pri MsZ v Lučenci za rok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Lučenci
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. Informatívnu správu o činnosti Zboru pre občianske záležitosti „Človek- človeku“ pri
Mestskom zastupiteľstve v Lučenci za rok 2013.
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