
z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 6. 2015
Uznesenia

Uznesenie č. 55/2015  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
4/2014, 5/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014,
452/2014, 453/2014, 454/2014, 476/2014, 480/2014, 483/2014, 490/2014, 491/2014,
492/2014, 496/2014, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015, 20/2015, 21/2015, 22/2015,
24/2015, 25/2015, 29/2015, 39/2015, 41/2015, 42/2015;

2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

schvaľuje:
predlženie termínu uznesení MsZ č.:
264/2012 - termín stály
465/2014 - do 31. 12. 2016.
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Uznesenie č. 56/2015  - k bodu 6
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu vo výške 457 300 € na:
• rekonštrukciu a výstavbu parkovísk, chodníkov a prístreškov v sume 130 000 €,
• rekonštrukciu ihriska pri ZŠ Ing. O. Kožucha v sume 85 000 €,
• rekonštrukciu kamerového systému v meste v sume 10 000 €,
• projektovú dokumentáciu k svetelnej signalizácii križovatiek v sume 8 000 €,
• reguláciu systému ÚK a jej projektovú dokumentáciu v ZŠ Nejedlého ul.
   v sume 20 000 €,
• reguláciu systému ÚK a jej projektovú dokumentáciu v ZŠ na Hutníckej ul.
   v sume 16 000 €,
• splátky istín úverov z minulých rokov  v sume 188 300 €;

b) tretiu zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšia príjmy
a výdavky o čiastku 535 418 € vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov                zvýšenie o sumu      48 118 €
rozpočet bežných výdavkov             zvýšenie o sumu    172 348 €
rozpočet kapitálových príjmov         zvýšenie o sumu     30 000 €
rozpočet kapitálových výdavkov      zvýšenie o sumu   363 070 €
rozpočet príjmových fin. operácií     zvýšenie o sumu   457 300 €
rozpočet výdavkových fin. operácií  bez zmeny

c) tretiu zmenu rozpočtu v roku 2015 v rozpočtových organizáciách školstva podľa
predloženého návrhu,

d) tretiu zmenu rozpočtu v roku 2015 v príspevkových organizáciách podľa predloženého
návrhu,

e) použitie finančných prostriedkov minulých rokov v príspevkovej organizácii
Zoologická záhrada na investičnú akciu "Chovné zariadenie pre medveďa"
vo výške 48 840 €;

2.

Hlasovanie - za: 19       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 príspevkových organizácií,

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií
T: do 30. 6. 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. 57/2015  - k bodu 7
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v
detských jasliach, školách a školských zariadeniach

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišská Nová Ves
č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských
zariadeniach;

2. uznáša sa na:
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013
o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach
s účinnosťou od 1. 9. 2015;

3.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ:
a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach,
školách a školských zariadeniach na úradnej tabuli.

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 16. 6. 2015

b) zverejniť Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišská Nová
Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských
zariadeniach spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 7. 2015

Uznesenie č. 58/2015  - k bodu 8
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Nad Medzou 1, Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Nad
Medzou 1, Spišská Nová Ves v hodnote 18 749,43 €;
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2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 15. 8. 2015

Uznesenie č. 59/2015  - k bodu 9
Návrh na vyradenie  neupotrebiteľného majetku mesta v správe SŠZ

1.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:

Ing. Markéta ĎurikováZodpovedný:

vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských zariadení
v celkovej hodnote 12 466,39 € a jeho likvidáciu podľa proloženého návrhu.

Termín: 31. 12. 2015

Uznesenie č. 60/2015  - k bodu 10
Poskytnutie  dotácií športovým klubom v RŠK na nájom priestorov v Správe telovýchovných
zariadení

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnutie dotácií pre športové kluby na úhradu nájmu za športové objekty Správy
telovýchovných zariadení a služieb spojených s nájmom podľa predloženého návrhu;

2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovední:
riaditeľ STEZ

zabezpečiť uzavretie zmlúv medzi Mestom Spišská Nová Ves, športovými klubmi a
Správou telovýchovných zariadení.

Termín: 15. 7. 2015

Uznesenie č. 61/2015  - k bodu 11
Schválenie Zriaďovacej listiny STEZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zmenu Zriaďovacej listiny Správy telovýchovných zariadení Spišská Nová Ves;
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2.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

súhlasí:
s vykonávaním podnikateľskej činnosti nad rámec jej hlavnej činnosti v rozsahu
oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej
správy v súlade s čl. VII bod 2 zriadovacej listiny.

Uznesenie č. 62/2015  - k bodu 12
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o výsledku kontrol hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 63/2015  - k bodu 13/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Vlastimila Černického, Tr. 1. mája 222/13, 052 01 Spišská Nová Ves,
o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 8557 (TTP) s výmerou 1 178 m2, k. ú. Spišská Nová
Ves;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku par. č. KN-C 8557 (TTP) s výmerou 1178 m2, k. ú. Spišská Nová
Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí
v platnom znení, na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy,
s vyvolávacou cenou 19 471,54 €, záujemcovi, ktorý podá návrh s najvyššou kúpnou
cenou;

3. súhlasí:
s využitím časti pozemkov par. č. KN-C 8560, KN-C 8558, KN-C 8542, k. ú. Spišská
Nová Ves, na výstavbu prístupovej komunikácii k budúcej stavbe na pozemku par. č.
KN-C 8557 (TTP) s výmerou 1 178 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu stanovenom
projektovou dokumentáciou danej stavby;

4.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 15. 12. 2015
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Uznesenie č. 64/2015  - k bodu 13/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mareka Želinského, Tichá ul. 9257/18, 053 31 Spišská Nová Ves, o odkúpenie
pozemkov parc. č. KN-C 8608 (orná pôda) s výmerou 108 m2 a KN-C 8610 (orná
pôda) s výmerou 504 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 8608 (orná pôda) s výmerou 108 m2 a KN-C 8610
(orná pôda) s výmerou 504 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 9 603,18 € záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh s najvyššou kúpnou
cenou;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

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: 15. 12. 2015

Uznesenie č. 65/2015  - k bodu 13/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Vladimíra Veľkého o odkúpenie nehnuteľností – pozemkov parc. č. KN-C
8460 (zast. pl.) s výmerou 73 m2, KN-C 8461 (zast. pl.) s výmerou 92 m2 a KN-C 8462
(záhrada) s výmerou 31 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o
o majetku obcí v platnom znení parc. č. KN-C 8460 (zast. pl.) s výmerou 73 m2, KN-C
8461 (zast. pl.) s výmerou 92 m2 a KN-C 8462 (záhrada) s výmerou 31 m2,
Vladimírovi Veľkému, Horská 17, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
4 112,56 €;
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3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľa
vlastníctva podľa schváleného uznesenia.

Termín: 15. 12. 2015

Uznesenie č. 66/2015  - k bodu 13/4
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 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, využitie predmetných pozemkov na dvor a záhradu ako súčasť rodinného domu súpis.
č. 9046 na parcele KN-C 8108/7 (pozemky takto boli oplotené a pôvodným vlastníkom RD
využívané) 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 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 16. 4. 2015 spoločnosťou
GEOKAN, s. r. o., IČO 36 595 578) novovytvorené parcely z parciel KN-E 57682/5 a KNE
55789 zapísaných v LV 4342 (mesto Spišská Nová Ves), v prospech Milana
Novysedláka, Slnečná 9090/5, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 5 814,85 €;

4.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

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: 30. 9. 2015
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Uznesenie č. 67/2015  - k bodu 13/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762
Bratislava, o odkúpenie časti pozemkov par. č. KN-C 4726 (zast. pl.) s výmerou
4 016 m2 a par. č. KN-C 7192/1 (zast. pl.) s výmerou 6 680 m2, obe zapísané v LV 1,
k. ú. Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že majetkoprávne vysporiadanie pozemkov určených na výstavbu telekomunikačných
zariadení zabezpečujúcich skvalitnenie služieb vo verejnom záujme, 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 č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení

3. schvaľuje:
prevod vlastníckych práv k časti hore uvedených pozemkov formou odpredaja, a to
konkrétne:
a) Mesto Spišská Nová Ves predá do výlučného vlastníctva spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., pozemok par. č. KN-C 7192/6 (zast. pl.) s výmerou 5 m2, ako
geometrickým plánom č. 27/2015 vypracovanými 14. 5. 2015 spoločnosťou
GEOZET, s. r. o., IČO 44407173 novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 7192/1,
k. ú. Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 292,62 €,
b) Mesto Spišská Nová Ves predá do výlučného vlastníctva spoločnosti Slovak
Telekom, a. s., pozemok par. č. KN-C 4726/2 (zast. pl.) s výmerou 5 m2, ako
geometrickým plánom č. 28/2015 vypracovanými 14. 5. 2015 spoločnosťou
GEOZET, s. r. o., IČO 44407173 novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 4726, k. ú.
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 329,67 €;

4.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2015

Uznesenie č. 68/2015  - k bodu 13/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31,
042 91 Košice, o odkúpenie časti pozemkov par. č. KN-C 2575 (zast. pl.) s výmerou
383 m2 a KN-C 2575/18 (zast. pl.) s výmerou 2 054 m2, zapísané v LV 1, k. ú. Sp. N.
Ves, na ktorých sú umiestnené distribučné trafostanice vo vlastníctve žiadateľa;
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2. schvaľuje:
predaj novovytvorených pozemkov - par. č. KN-C 2453/4 (zast. pl.) s výmerou 4 m2,
k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 555/2012 vyhotoveného
2. 1. 2013 spoločnosťou GEODETING, s. r. o., IČO 36216801, a par. č. KN-C 2575/24
(zast. pl.) s výmerou 5 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č.
557/2012 vyhotoveného 2. 1. 2013 spoločnosťou GEODETING, s. r. o., IČO
36216801, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení,
v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, za
celkovú kúpnu cenu 396,00 €;

3.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľa
vlastníctva podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2015

Uznesenie č. 69/2015  - k bodu 13/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves
nachádzajúcich sa v lokalite širšieho centra mesta;

2. schvaľuje:
zriadenie vecných bremien na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves v k. ú. Spišská
Nová Ves – zápis v listoch vlastníctva č. 1 a č. 4342 - časť “C - Ťarchy“ v znení:
- „Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena -
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361,
strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. C KN č. 2179, C
KN č. 2178, C KN č. 2181/1, C KN č. 2453, C KN č. 2455/11, v rozsahu
Geometrického plánu č. 358/2013; na parc. C KN č. 10106, C KN č. 2575/18,
v rozsahu Geometrického plánu č. 360/2013",
- "Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena -
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361,
strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na parc. E KN č. 52497/2,
v rozsahu Geometrického plánu č. 358/2013; na parc. E KN č. 52497/3, v rozsahu
Geometrického plánu č. 360/2013 a č. 362/2013", za jednorazovú odplatu vo výške
5 765,06 €;
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3.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2015

Uznesenie č. 70/2015  - k bodu 13/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o uzavretie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na časť pozemkov
parc. č. KN-C 3971/6 (LV 1), KN-E 55625/102, KN-E 55625/2, KN-E 55626, KN-E
55623/2 (všetky LV 4342), ktorých vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves,
nachádzajúcich sa v lokalite ZO Spiš, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na
základe ktorej Mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na pozemkoch parc. č. KN-C
3971/6, KN-E 55625/102, KN-E 55625/2, KN-E 55626, KN-E 55623/2 tak, ako je to
zakreslené v príslušnej projektovej dokumentácii, v prospech budúceho vlastníka
stavby (Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO
36599361) za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom;

3.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 15. 12. 2015

Uznesenie č. 71/2015  - k bodu 13/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu na odkúpenie pozemku zastavaného cestnou komunikáciou
Poľnej ulice v Novoveskej Hute;
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2. schvaľuje:
odkúpenie pozemku par. č. KN-C 8969/6 (zast. pl.) o výmere 55 m2, zapísaného
v liste vlastníctva č. 5529, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ondreja Jackoviča s manželkou,
Horská ul. č. 9288/57, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 940,00 €;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2015

Uznesenie č. 72/2015  - k bodu 13/10
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;

2. schvaľuje:
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č. KN-C 5130/2 (zast. pl.)
s výmerou 257 m2, evidovaných v LV 473, kat. územie Spišská Nová Ves, a to od:
- Parajňáka Valeriána, Osvobození 1262/76, 350 02 Cheb, ČR, za 1 689,25 €,
- Ing. Matonohovej Dariny, Husova 695, 666 01 Tišnov, ČR, za 563,10 €,
- Demečkovej Márie, Ul. J. Čajaka 1438/10, Sp. N. Ves, za 563,10 €,
- Parajňákovej Eriky, Lipová ul. č. 2026/2, Sp. N. Ves, za 563,10 €,
- Orlitovej Eriky, Chodská ul. č. 1733, 252 28 Černošice, ČR, za 563,10 €,
- Ing. Matuškovej Odety, Charkovská ul. č. 15, Praha 10, za 563,10 €;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa tohto
uznesenia.

Termín: 15. 12. 2015

Uznesenie č. 73/2015  - k bodu 13/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zámere prevodu vlastníctva pozemkov zapísaných v LV 11630, kat. územie
Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa pod stavbami na Ul. J. Fabiniho a Ul. Chrapčiakovej;
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2. schvaľuje:
odkúpenie nehnuteľností – pozemkov - v kat. území Spišská Nová Ves – parc. č. KN-E
50819/3 (zast. pl.) s výmerou 61 m2, KN-E 50819/4 (zast. pl.) s výmerou 42 m2, KN-E
50819/5 (orná pôda) s výmerou 58 m2 a KN-E 50830/2 (zast. pl.) s výmerou 567 m2 od
Slovenskej republiky prostredníctvom správcu – Drevona, š. p. v likvidácii, Majerská
cesta 98, 974 01 Banská Bystrica, za celkovú kúpnu cenu do 14 618 €;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľností – pozemkov - podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2015

Uznesenie č. 74/2015  - k bodu 13/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zámere prevodu vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 2555/20 (zast. pl.)
s výmerou 240 m2 zapísaného v LV 24 a pozemkov parc. č. KN-E 50939/1 (zast. pl.)
s výmerou 65 m2, parc. č. KN-E 50939/2 (záhrady) s výmerou 166 m2, parc. č. KN-E
71410/1 (zast. pl.) s výmerou 151 m2, parc. č. KN-E 71417/1 (zast,. pl.) s výmerou
305 m2, parc. č. KN-E 51568/2 (zast. pl.) s výmerou 140 m2, zapísaných v LV 10694;

2. schvaľuje:
odkúpenie nehnuteľností – pozemkov - v kat. území Spišská Nová Ves – parc. č.
KN-C 2555/20 (zast. pl.) s výmerou 240 m2 zapísanej v LV 24 a pozemkov parc. č.
KN-E 50939/1 (zast. pl.) s výmerou 65 m2, parc. č. KN-E 50939/2 (záhrady)
s výmerou 166 m2, parc. č. KN-E 71410/1 (zast. pl.) s výmerou 151 m2, parc. č. KNE
71417/1 (zast,. pl.) s výmerou 305 m2, parc. č. KN-E 51568/2 (zast. pl.) s výmerou
140 m2, zapísaných v LV 10694, od Slovenskej republiky prostredníctvom správcu
– Bane, š. p. v likvidácii, Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, za
celkovú kúpnu cenu 18 358,00 €;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľností – pozemkov - podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2015
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Uznesenie č. 75/2015  - k bodu 13/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti mesta Spišská Nová Ves doručenej Slovenskému
vodohospodárskemu podniku, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59
Košice, o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena;

2. schvaľuje:
uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na priznanie práva umiestnenia stavby –
lávky pre peších - na pozemok parc. č. KN-C 9157/9 (vod. pl.) s výmerou 8590 m2,
zapísanú v LV č. 1014, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu podľa geometrického
plánu č. 19/2015, vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15,
052 01 Spišská Nová Ves,  29. 4. 2015, za jednorazovú odplatu vo výške 862,00 €
v prospech mesta Spišská Nová Ves.

3.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia
a vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností.

Termín: 15. 12. 2015

Uznesenie č. 76/2015  - k bodu 13/14
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti KOMFOS Prešov, s. r. o., Ľubochnianska 2, Ľubotice, o uzavretie
nájomnej zmluvy na časť pozemku parc. č. KN-C 3305/1 (zast. pl.) v rozsahu  13 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves, pre účely výstavby reklamného pylónu;

2. schvaľuje:
a) využitie časti pozemku parc. č. KN-C 3305/1 (zast. pl.) v rozsahu  13 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves, na stavebné účely,
b) nájom časti pozemku parc. č. KN-C 3305/1 (zast. pl.) v rozsahu  13 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s cenou ročného nájmu aspoň 250 € záujemcovi,
ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu;
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3.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a nájom 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: 30. 9. 2015

Uznesenie č. 77/2015  - k bodu 14
Informácia z rokovaní komisií zriadených pri MsZ v Spišskej Novej Vsi

1.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

Uznesenie č. 78/2015  - k bodu 15
Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy na zabezpečenie modernizácie a prevádzky sústavy
verejného osvetlenia

1.

Hlasovanie - za: 12       proti: 3       zdržali sa: 2       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Koncesnú zmluvu medzi Mestom Spišská Nová Ves a víťazným uchádzačom
spoločnosťou FIN.M.O.S., a. s., Bratislava, IČO: 35925094, ktorej obsahom je komplexné
zabezpečenie rekonštrukcie, modernizácie, prevádzky a údržby verejného osvetlenia
mesta.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová, v. r.

prednostka MsÚ


