
z 5.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 30. 9. 2015
Uznesenia

Uznesenie č. 79/2015  - k bodu 5
Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu z konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Spišská Nová Ves za rok 2014.

Uznesenie č. 80/2015  - k bodu 6
Správa o hospodárení Mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2015 a Monitorovacia správa o
plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2015

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) Správu o hospodárení Mesta Spišská Nová Ves, hospodárenie rozpočtových a
príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za 1. polrok 2015,

b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves
za 1. polrok 2015.
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Uznesenie č. 81/2015  - k bodu 7
Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu na:
• dofinancovanie osvetlenia v kine na sídl. Mier 5 000 €,
• rekonštrukciu kanalizácie v budove Reduty 10 000 €,
• spolufinancovanie výstavby ihriska v Novoveskej Hute 29 939 €,
• IBV Červený jarok, napojenie na verejné rozvody 2 000 €,
• výstavbu spevnených plôch, oplotenia a nákup vybavenia kuchyne
v MŠ na Tehelnej ulici 30 000 €,
zároveň zníženie financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií  - 76 939 €;

b) štvrtú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšia príjmy
a výdavky o čiastku 170 674 € vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov                zvýšenie o sumu      86 874 €
rozpočet bežných výdavkov             zvýšenie o sumu      82 834 €
rozpočet kapitálových príjmov         zvýšenie o sumu      83 800 €
rozpočet kapitálových výdavkov      zvýšenie o sumu      87 840 €
rozpočet príjmových fin. operácií     bez zmeny
rozpočet výdavkových fin. operácií  bez zmeny;

c) štvrtú zmenu rozpočtu v roku 2015 v rozpočtových organizáciách školstva podľa
predloženého návrhu;

d) štvrtú zmenu rozpočtu v roku 2015 v príspevkovej organizácii STEZ podľa
predloženého návrhu;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky  v zmysle schválenej zmeny v
rozpočte mesta, v rozpočte rozpočtových a príspevkovej organizácií.

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkovej organizácie
T: do 15. 10. 2015

b) zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta vo
výške skutočne použitých finančných prostriedkov.

Termín: 31. 12. 2015
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Uznesenie č. 82/2015  - k bodu 8
Návrh na odpis pohľadávok Domova dôchodcov, Spišská Nová Ves

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpis pohľadávok podľa priloženého zoznamu v celkovej výške 16 143,50 €.

Uznesenie č. 83/2015  - k bodu 9
Zámer zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum v meste Spišská Nová Ves

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:

prednostka úraduZodpovedný:

zámer zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum v meste Spišská Nová Ves, ktoré bude
zriadené v budove materskej školy na Potočnej ul. č. 9 v lokalite Vilčurňa v Spišskej
Novej Vsi, v blízkosti komunity, pre ktorú má svoju činnosť vykonávať, teda v blízkosti
obydlí marginalizovaných rómskych komunít.

Termín: 31. 1. 2016

Uznesenie č. 84/2015  - k bodu 10
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 zo dňa 14. 4. 2011 o vymedzení ohrozeného územia pri
úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, sp. zn. Pd 101/15/8810-7
proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného územia pri
úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves.
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Uznesenie č. 85/2015  - k bodu 10
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 zo dňa 14. 4. 2011 o vymedzení ohrozeného územia pri
úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 1/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné
nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného územia pri úniku
chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá predkladateľovi:

Ing. Štefan PohlyZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 o vymedzení
ohrozeného územia pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves
na úradnej tabuli,

Z: Ing. Štefan Pohly, vedúci oddelenia vnútornej správy
T: do 5. 10. 2015

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného územia
pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves spôsobom v meste
obvyklým.

Termín: 20. 10. 2015

Uznesenie č. 86/2015  - k bodu 11
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o výkone taxislužby na území mesta Spišská Nová
Ves

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, sp. zn. Pd 99/15/8810-7 proti
všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2007 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na
osobnú prepravu na území mesta Spišská Nová Ves.
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Uznesenie č. 87/2015  - k bodu 11
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o výkone taxislužby na území mesta Spišská Nová
Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 2/2015 o výkone taxislužby na území mesta Spišská
Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá predkladateľovi:

Ing. Peter SusaZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o výkone taxislužby
na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli,

Z: Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy
T: do 5. 10. 2015

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o výkone taxislužby na území mesta
Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 20. 10. 2015

Uznesenie č. 88/2015  - k bodu 12
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2003 o vykonávaní
deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, sp. zn. Pd 98/15/8810-5 proti
VZN č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 89/2015  - k bodu 12
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
prijatí VZN č. 3/2015, ktorým sa ruší VZN č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území
mesta Spišská Nová Ves;



z 5.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 30. 9. 2015
Uznesenia

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá predkladateľovi:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne závúzného nariadenia č. 3/2015, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská
Nová Ves na úradnej tabuli,

Z: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ
T: do 5. 10. 2015

b) zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2003 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves
spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 20. 10. 2015

Uznesenie č. 90/2015  - k bodu 13
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská
Nová Ves

1.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, sp. zn. Pd 100/15/8810-7
proti VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová
Ves.

Uznesenie č. 91/2015  - k bodu 13
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta
Spišská Nová Ves;
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2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá predkladateľovi:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku
pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli,

Z: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ
T: do 5. 10. 2015

b) zverejnenie Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na
území mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 20. 10. 2015

Uznesenie č. 92/2015  - k bodu 14
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ Hutnícka 16, Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Hutnícka
16, Spišská Nová Ves v hodnote 4 553,13 €;

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 10. 2015

Uznesenie č. 93/2015  - k bodu 15
Poskytnutie dotácie pre OZ EPEUS pri Gymnáziu Školská 7

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnutie dotácie pre občianske združenie EPEUS pri Gymnáziu Školská 7, Spišská
Nová Ves vo výške 2 000,00 € na zabezpečenie medzinárodného enviromentálneho
workshopu k 150. výročiu založenia Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi;

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech žiadateľa.

Termín: 31. 10. 2015
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Uznesenie č. 94/2015  - k bodu 16
Prehľad poskytnutých dotácií podľa VZN č. 6/2013 k 31. 8. 2015

1.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Prehľad poskytnutých dotácií podľa VZN č. 6/2013 k 31. 8. 2015.

Uznesenie č. 95/2015  - k bodu 17
Prehodnotenie členstva mesta v záujmových združeniach

1.

Hlasovanie - za: 13       proti: 1       zdržali sa: 1       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zrušenie členstva Mesta Spišská Nová Ves v Združení miest a obcí Slovenska.

Uznesenie č. 96/2015  - k bodu 18
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do orgánov obchodnej spoločnosti

1.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zmeny v delegovaní zástupcov mesta v obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová
Ves, s. r. o., nasledovne:
a) odvolanie z funkcie:
- člena  Valného zhromaždenia PhDr. Miroslava Semeša, PhD.,
- člena Dozornej rady  JUDr. Jozefa Biroša a MUDr. Jána Mokriša,

b) menovanie do funkcie:
- člena Valného zhromaždenia Bc. Ing. Janku Brziakovú,
- člena Dozornej rady Ing. Ernesta Jakubča a Adnana Akrama.
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Uznesenie č. 97/2015  - k bodu 19
Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na zhotovenie Pamätníka elektrifikácie Spišskej Novej
Vsi, ktorý zároveň bude poctou významnému rodu Műnnich v termíne od 1. 10. 2015 do
30. 9. 2018.

Uznesenie č. 98/2015  - k bodu 20
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:

Ing. Peter BiskupZodpovedný:

správu o výsledku kontrol hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves.

Termín: 30. 9. 2015

Uznesenie č. 99/2015  - k bodu 21
Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom je záväzok zmluvných strán
uzavrieť kúpnu zmluvu, upravujúcu práva a povinnosti pri predaji HDPE rúr a
mikrotrubiek vo vlastníctve Mesta Spišská Nová  Ves v prospech spoločnosti KP
Solutions, s. r. o., so sídlom Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, IČO: 44 186 126,
v predpokladanej dĺžke 4 796 m;

2. vyhlasuje:
že uvádzanie digitálneho učebného obsahu do škôl, uplatňovanie rôznych interaktívnych
učebných pomôcok, testov, multimediálnych učebných postupov, procesov, návodov a
pod., ako aj efektívne využitie voľných technických kapacít mesta Spišská Nová Ves pre
účely rozširovania IT považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku
obcí v platnom znení;
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3. súhlasí:
a) s uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom je záväzok Mesta
Spišská Nová Ves ako budúceho predávajúceho a spoločnosti KP Solutions, s. r. o., IČO:
44 186 126, so sídlom: Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, ako budúceho kupujúceho,
uzavrieť kúpnu zmluvu, upravujúcu práva a povinnosti zmluvných strán pri budúcom
predaji HDPE rúr a mikrotrubiek vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves za cenu
5,00 €/1m pri celkovej predpokladanej dĺžke HDPE rúr a miktortrubiek 4796 m;

4.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 2       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zámer predaja HDPE rúr a mikrotrubiek v rozsahu a s podmienkami uvedenými v
predchádzajúcom odseku tohto uznesenia zverejniť v zmysle ustanovení zákona o majetku
obcí  v platnom znení;

b) následne kúpnu zmluvu na predaj HDPE rúr a mikrotrubiek predložiť na prerokovanie
Mestskému zastupiteľstvu Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 12. 2015

Uznesenie č. 100/2015  - k bodu 22/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Milana Novysedláka o odkúpenie nehnuteľností - pozemkov
parc. č. KN-C 8108/8 (zast. pl.) s výmerou 145 m2 a KN-C 8109/7 (záhrada)
s výmerou 134 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č.
23/2015 (vyhotoveným dňa 16. 4. 2015 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO
36 595 578) novovytvorené parcely z parciel KN-E 57682/5 a KN-E 55789
zapísaných v LV 4342 v prospech Mesta Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že, predaj nehnuteľností – pozemkov priľahlých k stavbe vo vlastníctve žiadateľa
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov:

3. schvaľuje:
predaj nehnuteľností - pozemkov v parc. č. KN-C 8108/8 (zast. pl.) s výmerou
145 m2 a KN-C 8109/7 (záhrada) s výmerou 134 m2, kat. územie Spišská Nová
Ves, ako geometrickým plánom č. 23/2015 (vyhotoveným dňa 16. 4. 2015
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36 595 578) novovytvorené parcely z parciel
KN-E 57682/5 a KN-E 55789 zapísaných v LV 4342 v prospech Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm e zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného
vlastníctva Milana Novysedláka, Slnečná 9090/5, Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu
cenu 5 814,85 €;
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4.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 101/2015  - k bodu 22/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Viliama Frankoviča, Čergovská 7232/26, 080 01 Prešov, o odkúpenie
pozemkov parc. č. KN-C 8482 (orná pôda) s výmerou 439 m2 a KN-C 8483 (orná
pôda) s výmerou 428 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov parc. č. KN-C 8482 (orná pôda) s výmerou 439 m2 a KN-C 8483
(orná pôda) s výmerou 428 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí
v platnom znení, s celkovou cenou aspoň 15 174,07 €, záujemcovi, ktorý podá
súťažný návrh zmluvy s najvyššou kúpnou cenou;

3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288
Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 102/2015  - k bodu 22/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Miroslava Godlu, Levočská 1768/6, 060 01 Kežmarok, o
odkúpenie pozemku par. č. KN-C 8946 (TTP) s výmerou 325 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 8946 (TTP) s výmerou 325 m2, k. ú. Spišská Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí
v platnom znení, za cenu aspoň 6 777,24 €, záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh
zmluvy s najvyššou kúpnou cenou;
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3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

realizovať predaj pozemku obchodnou verejnou súťažou podľa tohto uznesenia v
zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa §§
281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení, v prospech záujemcu, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 103/2015  - k bodu 22/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Radoslava Goceliaka s manž. o odkúpenie častí pozemkov parc. č. KN-E 55961
a KN-E 55969 t. č. zapísaných v LV 4342 v prospech Mesta Spišská Nová Ves,
nachádzajúcich
sa v kat. území Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využívanie predmetných pozemkov na dvor a záhradu ako súčasť rodinného
domu súpis. č. 9178 v k. ú. Sp. N. Ves považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa,
čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, na základe čoho trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí
v platnom znení:

3. schvaľuje:
zámer predaja nehnuteľností – pozemkov parc. č. KN-C 8737/1 (zast. pl.) s výmerou
33 m2 a KN-C 8737/2 (zast. pl.) s výmerou 3 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako
geometrickým plánom č. VI-03/2015 (vyhotoveným dňa 12. 6. 2015 spoločnosťou
AGROGEOREAL, Eleonóra Hlaváčová, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves, IČO
35320656) novovytvorené parcely z parciel KN-E 55961 a KN-E 55969, podľa § 9a ods.
8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, v prospech Radoslava Goceliaka s
manželkou, Kvetná ul. č. 19, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 720,04 €;

4.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 12. 2015
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Uznesenie č. 104/2015  - k bodu 22/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Petra Repku s manž., Slovenská 12/5, Spišská Nová Ves, o prevod
vlastníctva nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 8698/3 (TTP) s výmerou 242 m2, KNC
8693/2 (zast. pl.) s výmerou 51 m2 a KN-C 8749/2 (zast. pl.) s výmerou 7 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 53/2015 vyhotoveného dňa 17. 8. 2015
Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využitie predmetných pozemkov na dvor rodinného domu súpis. č. 9171
v k. ú. Sp. Nová Ves, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení:

3. schvaľuje:
zámer predaja nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 8698/3 (TTP) s výmerou 242 m2,
KN-C 8693/2 (zast. pl.) s výmerou 51 m2 a KN-C 8749/2 (zast. pl.) s výmerou 7 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 53/2015 vyhotoveného dňa 17. 8. 2015
Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, v prospech Petra Repku s manž., Slovenská
12/5, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 6 245,56 €, podľa § 9a ods. 8 písm. b)
zákona o majetku obcí v platnom znení:

4.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 12. 2015
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Uznesenie č. 105/2015  - k bodu 22/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54, Spišská Nová
Ves a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves, o odkúpenie
pozemkov par. č. KN-C 9100/3 (TTP) s výmerou 36 m2, KN-C 9097/2 (zast. pl.)
s výmerou 293 m2, KN-C 9095 (zast. pl.) s výmerou 74 m2, KN-C 9094 (záhrada)
s výmerou 363 m2, KN-C 9093/3 (TTP) s výmerou 148 m2, KN-C 9093/4 (zast. pl.)
s výmerou 5 m2, podľa geometrického plánu č. 74/2013 vyhotoveného dňa 10. 4. 2015
Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, a pozemkov KN-C 9096 (zast. pl.)
s výmerou 37 m2, zapísaný v LV 4342 a KN-C 9098/4 (zast. plocha) s výmerou 5 m2,
zapísaný v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že niekoľkogeneračné užívanie pozemkov tvoriacich dvor a záhradu rodinného
domu súp. č. 9270, a to parcely č. KN-C 9100/3 (TTP) s výmerou 36 m2, KN-C
9097/2 (zast. pl.) s výmerou 293 m2, KN-C 9094 (záhrada) s výmerou 363 m2, KN-C
9093/3 (TTP) s výmerou 148 m2, KN-C 9093/4 (zast. pl.) s výmerou 5 m2, podľa
geometrického plánu č. 74/2013 vyhotoveného dňa 10. 4. 2015 Ing. Pavlom
Kostelníkom, IČO 41686187, a pozemku KN-C 9098/4 (zast. plocha) s výmerou 5 m2,
zapísaného v LV-1, všetky v k. ú. Sp. Nová Ves, rodinou žiadateľov, považuje za
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho:

3. schvaľuje:
a) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámer predaja pozemkov par. č.
KN-C 9100/3 (TTP) s výmerou 36 m2, KN-C 9097/2 (zast. pl.) s výmerou 293 m2,
KN-C 9094 (záhrada) s výmerou 363 m2, KN-C 9093/3 (TTP) s výmerou 148 m2, KNC
9093/4 (zast. pl.) s výmerou 5 m2, podľa geometrického plánu č. 74/2013
vyhotoveného dňa 10. 4. 2015 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, k. ú. Spišská
Nová Ves, a pozemku KN-C 9098/4 (zast. plocha) s výmerou 5 m2, zapísaného v LV-1,
všetky v k. ú. Sp. Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v
platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana,
Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10,
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 8 542,75 €,
b) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemkov KN-C 9095
(zast. pl.) s výmerou 74 m2 podľa geometrického plánu č. 74/2013 vyhotoveného dňa
10. 4. 2015 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, a pozemku KN-C 9096 (zast.
pl.) s výmerou 37 m2, zapísanom v LV 4342, obidva v k. ú. Sp. Nová Ves, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54,
Spišská Nová Ves a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, za celkovú
kúpnu cenu 1 225,44 €;
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4.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

- zámer prevodu vlastníctva pozemku zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku
obcí v platnom znení a materiál následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ,
- zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 106/2015  - k bodu 22/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mareka Želinského, Tichá ul. č. 9257/18, 053 31 Spišská Nová Ves, o odkúpenie
pozemkov parc. č. KN-C 8609 (TTP) s výmerou 1109 m2 a KN-C 8612 (záhrada)
s výmerou 411 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ktoré sú zapísané v LV 1 v prospech
mesta Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov parc. č. KN-C 8609 (TTP) s výmerou 1109 m2 a KN-C 8612 (záhrada)
s výmerou 411 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa
§9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 23 694,22 €
záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh s najvyššou kúpnou cenou;

3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia
v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa §§
281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 107/2015  - k bodu 22/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Milana Kuzmu a manž. Vladimíry Kuzmovej, rod. Karasovej o odkúpenie
pozemku parc. č. KN-C 252 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie Spišská Nová Ves;
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2. schvaľuje:
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 252 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie Spišská
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, Milanovi
Kuzmovi a manž. Vladimíre Kuzmovej, rod. Karasová, Šarišská 2449/1, Spišská Nová
Ves, za celkovú kúpnu cenu 966,94 €;

3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľov vlastníctva
podľa schváleného uznesenia.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 108/2015  - k bodu 22/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Jaroslavy Bodovej, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 4232 (zast. pl.)
s výmerou 21 m2, kat. územie Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 4232 (zast. pl.) s výmerou 21 m2, kat. územie Spišská
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, Jaroslave
Bodovej, rod. Friňáková, Gaštanová 1911/9, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 721,56 €;

3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľky vlastníctva
podľa schváleného uznesenia.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 109/2015  - k bodu 22/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Miroslava Bruncka a manž. Alžbety Brunckovej, rod. Tatranská, Komenského
2088/17, Spišská Nová Ves o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení
vecného bremena na časť pozemkov parc. č. KN-C 8466/1 (zast. pl.) s výmerou 1564 m2
a KN-C 8463 (zast. pl.) s výmerou 204 m2, zapísaných v LV 1 v prospech mesta Spišská
Nová Ves, kat. územie Spišská Nová Ves;
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2. súhlasí:
s uzavretím zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, na základe
ktorej mesto Spišská Nová Ves, ako budúci povinný z vecného bremena, bude mať
povinnosť strpieť umiestnenie vodovodnej prípojky na pozemkoch parc. č. KN-C 8466/1
a KN-C 8463, tak ako je to zakreslené v príslušnej projektovej dokumentácii, v prospech
budúceho vlastníka stavby – Miroslava Bruncka a manž. Alžbety Brunckovej, rod.
Tatranská, Komenského 2088/17, 052 01 Spišská Nová Ves, ako budúceho oprávneného
z vecného bremena, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom;

3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa
tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2015

Uznesenie č. 110/2015  - k bodu 22/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu odkúpenia stavby tvoriacej verejné osvetlenie v lokalite IBV Modrý
vrch v Spišskej Novej Vsi vybudovanej na pozemku KN-C 9394/4 (zast. pl.) zapísanom v
LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, realizovanej v rámci l. etapy výstavby rodinných domov;

2. schvaľuje:
odkúpenie verejného osvetlenia v lokalite IBV Modrý vrch v Spišskej Novej Vsi
vybudovanom na pozemku KN-C 9394/4 (zast. pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová
Ves, v rozsahu danom porealizačným zameraním stavby z marca 2003, vybudovaného v
rámci l. etapy výstavby rodinných domov, od spoločnosti  DEVEX, spol. s r. o., Astrová 2,
052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1,00 €;

3.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2016
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Uznesenie č. 111/2015  - k bodu 22/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu na prevod vlastníctva rozostavanej stavby verejného osvetlenia
 v lokalite IBV Malé pole v Spišskej Novej Vsi realizovanej na pozemkoch par. č. KN-C
10014/62, KN-C 10134, KN-C 10153, KN-C 10154, KN-C 10155, KN-C 10014/95,
k. ú. Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 0

neschvaľuje:
odkúpenie rozostavanej stavby verejného osvetlenia realizovanej na pozemkoch par. č.
KN-C 10014/62, KN-C 10134, KN-C 10153, KN-C 10154, KN-C 10155, KN-C 10014/95
v lokalite Malé pole, k. ú. Spišská Nová Ves, od spoločnosti  DEVEX, spol. s r. o.,
Astrová 2, 052 01 Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 112/2015  - k bodu 22/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností – pozemkov medzi spoločnosťou SOLITÉRA,
s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany a mestom
Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že zámenu pozemkov na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej
Vsi č. 475 zo dňa 11. 12. 2008 a podľa neho 23. 7. 2009 uzavretej Zmluvy o uzavretí
budúcej zámennej zmluvy č. 219/2009 považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa,
čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v
platnom znení:
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3. schvaľuje:
zámer zámeny pozemkov:
- pozemky par. č. KN-C 10181 (zast. pl.) s výmerou 913 m2, KN-C 2395/33 (zast. pl.)
s výmerou 95 m2, KN-C 2395/48 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, KN-C 2395/49 (zast. pl.)
s výmerou 16 m2 a KN-C 2398/2 (orná pôda) s výmerou 19 m2 vytvorených
geometrickým plánom č. 44/2015 (vyhotoveným dňa 16. 7. 2015 Ing. Pavlom
Kostelníkom, IČO 41686187), kat. územie Spišská Nová Ves, ktorých vlastníkom
je SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11
Smižany, zámenou previesť v prospech Mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7,
052 70 Spišská Nová Ves,
- pozemok par. č.  KN-C 2391/22 (orná pôda) s výmerou 551 m2, zapísaný v LV 1,
kat. územie Spišská Nová Ves, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves,
Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, zámenou previesť v prospech
spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46,
053 11 Smižany,
pričom finančný rozdiel hodnoty pozemkov je 26 239,85 € v prospech spoločnosti
SOLITÉRA, s. r. o.;

4.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zámer majetkoprávneho usporiadania vlastníctva pozemkov formou zámeny pozemkov
zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) materiál následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 113/2015  - k bodu 22/14
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe majetkoprávneho vysporiadania vlastníctva pozemku parc. č.
KN-C 5130/2 (zast. pl.) s výmerou 257 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, v prospech
Mesta Spišská Nová Ves pre účely výstavby časti cyklochodníka;

2. schvaľuje:
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. KN-C 5130/2 (zast. pl.)
s výmerou 257 m2, uvedených v osvedčení o dedičstve 5D Not 18/2015, resp.
zapísaných v LV 473, kat. územie Spišská Nová Ves, a to od:
-    Ing. Matonohovej Dariny, Husova 695, 666 01 Tišnov, ČR, za 281,54 €,
-    Demečkovej Márie, Ul. J. Čajáka 1438/10, Sp. N. Ves, SR, za 281,54 €,
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3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa tohto uznesenia

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 114/2015  - k bodu 22/15
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1 E,
821 02 Bratislava, o odkúpenie  pozemkov par. č. KN-C 2444/6 (zast. pl.) s výmerou
279 m2 a KN-C 2444/18 (zast. pl.) s výmerou 673 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa GP
č. 47/2015 vyhotoveného 25. 9. 2015 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov par. č. KN-C 2444/6 (zast. pl.) s výmerou 279 m2 a KN-C 2444/18
(zast. pl.) s výmerou 673 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č.
47/2015 vyhotoveného 25. 9. 2015 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, obchodnou
verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za
cenu aspoň 67 400,00 € záujemcovi, ktorý v rámci súťaže ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;

3.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto
uznesenia v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 115/2015  - k bodu 22/16
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o nájme časti priestorov Reduty Spišským divadlom, Radničné nám. č. 4, Sp.
Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využitie divadelnej časti Reduty na kultúrne vyžitie občanov mesta Spišská
Nová Ves považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení:
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3. schvaľuje:
nájom divadelnej časti Reduty, situovanej na parcele KN-C 11, k. ú. Sp. Nová Ves,
Spišskému divadlu v Spišskej Novej Vsi,  Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová
Ves (IČO 31297846), resp. Košickému samosprávnemu kraju, Nám. Maratónu mieru č. 1,
Košice, na dobu 50 rokov s ročným nájomným 1,00 €;

4.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2015

Uznesenie č. 116/2015  - k bodu 23
Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

1.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej
Vsi.

Uznesenie č. 117/2015  - k bodu 17
Prehodnotenie členstva mesta v záujmových združeniach

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
členstvo mesta Spišská Nová Ves v občianskom združení Miloj Spiš.

Uznesenie č. 118/2015  - k bodu 23
Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
prerozdelenie dotácie vo výške 12 000,00 € pre športové kluby združené v Rade
športových klubov v členení:
4 000,00 € pre Hokejový klub Spišská Nová Ves,
4 000,00 € pre Mestský futbalový klub Spišská Nová Ves,
4 000,00 € pre Basketbalový klub 04 Spišská Nová Ves.
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2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov pre spomínané športové kluby.

Termín: 10. 10. 2015

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová, v. r.

prednostka MsÚ


