
z 25.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 8. 2014
Uznesenia

Uznesenie č. 481/2014  - k bodu 5
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov
samosprávy obcí pre volebné obdobie 2014 -2018

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
dva volebné obvody mesta Spišská Nová Ves, a to:
1. volebný obvod č. 1 – JUH
2. volebný obvod č. 2 – SEVER;

2. určuje:
a) celkový počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na celé
funkčné obdobie, a to 19 poslancov, z toho:

1. vo volebnom obvode č. 1 (JUH) – 11 poslancov
2. vo volebnom obvode č. 2 (SEVER) – 8 poslancov

b) rozsah výkonu funkcie primátora mesta Spišská Nová Ves na plný úväzok na jeho celé
funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2014 - 2018;

3.

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

ukladá:

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚZodpovedný:

- zverejniť volebné obvody a počet poslancov v nich najneskôr 65 dní pred dňom konania
volieb do orgánov samosprávy obcí v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení.

Termín: 11. 9. 2014



z 25.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 8. 2014
Uznesenia

Uznesenie č. 482/2014  - k bodu 6
Nadviazanie spolupráce s poľským mestom - gminou Myślenice za účelom realizácie
spoločných aktivít v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2014-2020

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
uzavretie partnerskej zmluvy s poľským mestom - gminou Myślenice za účelom realizácie
spoločných aktivít v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL - SK 2014 - 2020.

Uznesenie č. 483/2014  - k bodu 7
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Domova dôchodcov, Brezová
32, Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Domova dôchodcov,
Brezová 32, Spišská Nová Ves v hodnote 19 113,55 eur;

2.

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

ukladá:

Ing. Štefan ŠiškaZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 12. 2014

Uznesenie č. 484/2014  - k bodu 8/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru predaja haly H2 spoločnosti CRW Slovakia,
s. r. o., Spišská Nová Ves, na úradnej tabuli mesta a webe mesta;

2. vyhlasuje:
že žiadateľa hodnotí ako významného zamestnávateľa občanov tohto mesta, o ktorého
stabilizáciu v tomto meste mesto Spišská Nová Ves má záujem. Tieto skutočnosti
považuje za hodné 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;



z 25.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 8. 2014
Uznesenia

3. schvaľuje:
predaj haly H2 (budova obchodu a služieb), súpis. č. 472, vybudovanej na pozemku
par. č. KN-C 3275/62 (zast. pl.) s výmerou 5 652 m2 a pozemku par. č. KN-C
3275/62 (zast. pl.) s výmerou 5 652 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
nachádzajúcich sa v areáli Drevárska ulica 2, Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. (8)
písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech CRW Slovakia, s. r. o.,
Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 580 635, za celkovú kúpnu cenu
2 353 993,00 €;

4.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť prevod nehnuteľností podľa tohto uznesenia v prospech schváleného
nadobúdateľa vlastníctva.

Termín: 30. 11. 2014

Uznesenie č. 485/2014  - k bodu 8/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti o odkúpenie pozemku mesta nachádzajúceho sa pod
regionálnou skládkou odpadov a o zverejnení zámeru predaja predmetného
pozemku spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Sadová č. 13, 052 01 Spišská Nová Ves,
na úradnej tabuli mesta a webe mesta;

2. súhlasí:
s realizáciou stavby Čiastočná rekultivácia 3. časti 2. etapy Regionálnej skládky odpadov"
na pozemku - časť parcely KN - C 9546/4 v rozsahu 471 m2;

3. schvaľuje:
prenájom pozemku - časť parcely KN - C 9546/4 na stavbu podľa odseku 2) tohto
uznesenia na dobu neurčitú za cenu 0,10 eur/ m2 na rok pre spoločnosť Brantner Nova, s.
r. o., Sadová č. 13, 052 01 Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvu podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 8. 2014



z 25.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 8. 2014
Uznesenia

Uznesenie č. 486/2014  - k bodu 9
Rozšírenie účelu čerpania úveru na rekonštrukciu MŠ

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
rozšírenie účelu termínovaného úveru č. 746/2013/UZ o účel: financovanie rekonštrukcie
ostatných materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, s
možnosťou čerpania do 31. 12. 2014.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


