
z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 139/2019  - k bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

určuje:
za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gondu a PhDr. Jána Volného, PhD.

1.

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

 zriaďuje:
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ľubomír Pastiran, Mgr. Andrej Cpin a PaedDr. Dávid
Demečko, PhD.

2.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 140/2019  - k bodu 4
Návrh na schválenie programu rokovania

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh programu 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zverejnený
na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.

1.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 141/2019  - k bodu 4
Návrh na schválenie programu rokovania

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zmenu návrhu programu 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,
ktorou sa do programu rokovania dopĺňa bod 13 podľa predloženého návrhu.

1.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 142/2019  - k bodu 5
Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
4. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou  dochádza k presunu
bežných výdavkov v objeme 48 000 eur na dotácie pre RŠK. Presunom nedôjde k zmene
objemu bežných výdavkov.

1.

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

ukladá:

prednosta mestského  úraduZodpovedný:

upraviť schválený rozpočet výdavkov v informačných  systémoch mesta, a to v zmysle
schválenej zmeny.

Termín: 30. 11. 2019

2.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 143/2019  - k bodu 6
VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území
mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných
hier na území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku
2020.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

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

ukladá predkladateľovi:

JUDr. Peter ŠtrauchZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zákaze
prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová Ves v
určených dňoch v kalendárnom roku 2020 na úradnej tabuli mesta najmenej
na 15 dní.

Z: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia
T: 31. 10. 2019

b) zverejniť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia  č. 2/2019 o zákaze
prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová Ves v
určených dňoch v kalendárnom roku 2020 na webovom sídle mesta.

Termín: 15. 11. 2019

2.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 144/2019  - k bodu 7
VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2019, o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves.

1.

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. Štefan PohlyZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019, o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej
tabuli mesta najmenej na 15 dní.

Z: Ing. Štefan Pohly
T: 31. 10.  2019

b) zverejniť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019, o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves na
webovom sídle mesta.

Termín: 15. 11. 2019

2.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 145/2019  - k bodu 8
Poskytnutie finančných prostriedkov pre športové kluby

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnutie mimoriadnej dotácie pre športové kluby:
a) Hokejový klub Spišská Nová Ves 15 000 €
b) Futbalový klub Spišská Nová Ves 15 000 €
c) BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 15 000 €
d) Volejbalový klub Spišská Nová Ves 1 000 €
e) Športový klub basketbalu dievčat 1 000 €
f) Floorballový club Young Arrows SNV 500 €
g) FbK Kométa Spišská Nová Ves 500 €

1.

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

ukladá:

Ing. Andrea JančíkováZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových
klubov.

Termín: 15. 11. 2019

2.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 146/2019  - k bodu 9
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta s správe CVČ, Hutnícka 18, Spišská
Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľného
času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves v hodnote 17 714,47 €.

1.

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

ukladá:

Vedenie CVČZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 15. 12. 2019

2.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 147/2019  - k bodu 10
Správa o výsledkoch kontroly

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
predloženú správu o výsledkoch kontroly.

1.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 148/2019  - k bodu 11/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Cyrila Barona a manž. Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 31 Novoveská Huta,
Spišská Nová Ves o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 8477, zapísaného v LV 1,
kat. územie Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 2019025
(číslo úradného overenia 286/19, vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853)
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8477/1 (záhrada) s výmerou 616 m2, z parcely
parc. č. KN-C 8477, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Cyrila Barona a manž. Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053
31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 10 292,65 €, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok je žiadateľmi spoločne
s domom dlhodobo užívaný ako záhrada a je jediným možným prístupom k
nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 149/2019  - k bodu 11/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, o
odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8457, kat. územie Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 8457
(záhrada) s výmerou 28 m2 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného
vlastníctva Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 458,08 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že pozemok žiadateľ dlhodobo užíva ako dvor/záhradu pri svojom
rodinnom dome, pričom je komunikačne iba veľmi obmedzene dostupný.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 150/2019  - k bodu 11/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves,
o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8622, kat. územie Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 8622
(záhrada) s výmerou 242 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného
vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 4 230,16 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý priamo susedí s rod. domom žiadateľa a časť
jeho hranice prechádza bezprostredne popri obvode domu (je priľahlý), užívaný bol ako
celok
nehnuteľností s rodinným domom a pre mesto je kvôli svojmu tvaru a situovaniu
nevyužiteľný.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 151/2019  - k bodu 11/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Ing. Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves –
Novoveská Huta, o odkúpenie pozemkov dlhodobo užívané v súvislosti
s užívaním rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
113/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 35/2019,
úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 18. 6. 2019
pod č. 305/19 novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 8388 (záhrada) s výmerou 594 m2
(diel 8, 9), KN-C 8387/1 (zast. pl.) s výmerou 134 m2 (diel 5, 6), KN-C 8391/1 (zast. pl.)
s výmerou 198 m2 (diel 4, 10), KN-C 8385/3 (zast. pl.) s výmerou 4 m2 (diel 12), KN-C
8387/4 (zast. pl.) s výmerou 232 m2 (diel 3, 7, 11), KN-C 8390/2 (záhrada) s výmerou
228 m2 (diel 2), KN-C 8389/1 (orná pôda) s výmerou 219 m2 (diel 1), z pozemkov par.
č. KN-C 8385/1, KN-E 55796, KN-E 55798, KN-E 55799, KN-E 55800, KN-E 55801,
k. ú.  Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 v platnom znení, v prospech Ing. Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová
Ves – Novoveská Huta, za kúpnu cenu 28 986,19 €, pričom za dôvod hodný osobitného
zreteľa považuje dlhodobé užívanie citovaných pozemkov ako dvor, bezprostredne spojený
s užívaním rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať predaj pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 152/2019  - k bodu 11/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, o odkúpenie časti
pozemku parc. č. KN-E 55842, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 37/2019
(číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvoreného pozemku KN-C 8164/5 (zast. pl.) s výmerou 30 m2 – diel 5 z parcely
parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného
vlastníctva Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, za kúpnu cenu
490,80 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto
pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide
o pozemok, ktorý tvorí súčasť dvora rodinného domu žiadateľky a je dlhodobo
spoločne s predmetným domom užívaný.

2.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

vedúci odd. vnútornej správyZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 153/2019  - k bodu 11/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- Jaroslavom Zajacom a manž. Janou Zajacovou, Hnilecká cesta 9064/15, 053 31
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, navrhovanej zámene pozemkov v časti Novoveská
Huta,
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu geometrickým plánom č. 36/2019
(vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 281/19)
novovytvorených pozemkov, a to:
- parc. č. KN-C 8160/2 (zast. pl.) s výmerou 63 m2 (diel 2), KN-C 8159/3 (TTP)
s výmerou 123 m2 (diel 3) a KN-C 8160/3 (zast. pl.) s výmerou 9 m2 (diel 4) z parcely
KN-E 77463/1, zapísanej v LV 10934, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO 329614,
- parc. č. KN-C 8162/6 (zast. pl.) s výmerou 195 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E
55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Jaroslava Zajaca a manž. Jany Zajacovej, Hnilecká cesta
9064/15, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, s finančným doplatkom 304,02 €,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa
do vlastníctva pozemok slúžiaci ako cestná komunikácia.

2.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 154/2019  - k bodu 11/7/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- navrhovanej zámene pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves, časť Ferčekovce,
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu geometrickým plánom č. 2019027
(vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853, číslo úradného overenia 296/19)
novovytvorených pozemkov, a to:
- parc. č. KN-C 7949/89 (TTP) s výmerou 98 m2 z parcely KN-C 7949/6, zapísanej v LV
396, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves,
Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,
- parc. č. KN-C 7958/5 (zast. pl.) s výmerou 286 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E
6827/602, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva
STAVCENTRUM SPIŠ,  s. r. o., Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36
658 677, s finančným doplatkom 4 940,77 € mestu Sp. Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa
do vlastníctva pozemok, ktorým občanom mesta zabezpečí prístup/prechod k autobusovej
zastávke na ceste SNV – Novoveská Huta a žiadaný pozemok KN-C 7958/5 je pre svoj
tvar a umiestnenie mestom nevyužiteľný.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 155/2019  - k bodu 11/7/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu odkúpenia pozemku v kat. území Spišská Nová Ves, časť
Ferčekovce.

1.

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov odkúpenie geometrickým plánom
č. 2019027 (vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853, číslo úradného overenia
296/19) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7949/90 (TTP) s výmerou 3 m2,
z parcely KN-C 7949/35, kat. územie Spišská Nová Ves, od Petra Feketeho,
Hviezdoslavova 32, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 77,25 €.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 156/2019  - k bodu 11/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
-  Petrom Branderským, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany, navrhovanej zámene
pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu geometrickým plánom č. 31/2019
(vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 280/19)
novovytvorených pozemkov, a to:
- parc. č. 9483/14 (zast. pl.) s výmerou 443 m2 (diel 5 a 7), z parciel KN-E 4343 a KN-E
4346, zapísaných v LV 9307, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,
- parc. č. KN-C 9418/6 (orná pôda) s výmerou 181 m2 (diel 2) z parcely parc. č. KN-E
54310/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva
Petra Branderského, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany, s finančným doplatkom 5 021,65 €,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že mesto Spišská Nová Ves si
zámenou svojho nevyužiteľného pozemku usporiada vlastníctvo pozemku pod svojou
komunikáciou.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 157/2019  - k bodu 11/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová Ves,
IČO 31731244, o odkúpenie dlhodobo užívaných pozemkov nachádzajúcich sa
v oplotenom areáli vo vlastníctve žiadateľa.
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uzn. MsZ Sp. N. Vsi č. 129/2019
z 26. 9. 2019 a splnení ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pl. znení,

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č.
42/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor,
dňa 11. 6. 2019 pod číslom 285/19, novovytvorených pozemkov par. č. KN-C
1492/22 (ost. pl.) s výmerou 141 m2 (diel 1), KN-C 1492/23 (ost. pl.) s výmerou 107
m2 (diel 2,4) a KN-C 2375 (zast. pl.) s výmerou 258 m2 (diel 3, 5, 6), z parciel KN-C
2379/14, KN-C 2379/15, zapísaných v LV 1 a parciel KN-E 50866/2, KN-E 52490/1,
KN-E 52490/2, KN-E 52491/1, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
do výlučného vlastníctva spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská
Nová Ves, IČO 31731244, za kúpnu cenu 13 313,55 €, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie predmetných pozemkov ako
stavebný dvor a žiadané pozemky sú pre svoj tvar a umiestnenie mestom
nevyužiteľné.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 158/2019  - k bodu 11/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie
pozemku mesta tvoriaceho časť dvora pri dome súp. č. 181, k. ú Hnilčík, ktorého je
výlučnou vlastníčkou,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
109/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 1367/2
(záhrada) s výmerou 167 m2, zapísaného v LV 665, k. ú. Hnilčík, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v prospech
Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, za kúpnu cenu 804,94 €
a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie pozemku
ako súčasť dvora rodinného domu súp. č. 181, k. ú. Hnilčík, vo vlastníctve
žiadateľky s tým, že predmetný pozemok svojou veľkosťou a umiestnením nie je
pre mesto reálne využiteľný.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 159/2019  - k bodu 11/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves,
o odkúpenie častí pozemku parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie
Mlynky,
- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 50/2019
(číslo úradného overenia 422/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 832/1 (zast. pl.) s výmerou 40 m2 – diel 2
a KN-C 834/2 (zast. pl.) s výmerou 140 m2 – diel 1 (ďalej len „predmetné pozemky“),
z parcely parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie Mlynky, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do podielového
spoluvlastníctva:
- Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/2,
za kúpnu cenu 656,53 €,
- Danice Němcovej, Trieda 1. mája 2554/26, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za
kúpnu cenu 218,85 €,
- Milana Mráza, 053 76 Mlynky 63, v podiele 1/6, za kúpnu cenu 218,85 €,
- Ľubomíra Mráza, Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za
kúpnu cenu 218,85 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné pozemky
žiadatelia využívajú ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.

2.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 160/2019  - k bodu 11/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti PaedDr. Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová Ves,
o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného
v LV 1122, k. ú. Mlynky,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
110/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-E 9281/3
(TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v prospech PaedDr.
Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 1 046,88
€, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide
o čiastočne zastavaný pozemok, zostávajúca časť dlhodobo tvorí súčasť dvora
rodinného domu súp. č. 29, k. ú. Mlynky, a tento pozemok je svojim situovaním
pre mesto nevyužiteľný.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 161/2019  - k bodu 11/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Emila Smoradu a Evy Smoradovej, Trieda 1. mája 2308/2, Spišská Nová
Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2,
zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
112/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 1047
(orná pôda) s výmerou 161 m2, zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Emila Smoradu a Evy Smoradovej,
Trieda 1. mája 2308/2, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 596,98 €, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé využívanie citovaného pozemku
v súvislosti s užívaním rodinného domu súp. č. 68, k. ú. Hnilec, zároveň nedá sa
reálne predpokladať, žeby mesto tento pozemok v k. ú. Hnilec vedelo
v budúcnosti využiť.

2.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 162/2019  - k bodu 11/14
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
- informáciu o prijatom dare 2 ks 3D tlačiarní a návrhu ich výpožičky Technickej akadémii
(TA) v Spišskej Novej Vsi,
- informáciu o zverejnení zámeru výpožičky tlačiarní TA v Sp. N. Vsi.

1.

schvaľuje:
v súlade s §9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov výpožičku hnuteľného majetku, a to dva kusy
3D tlačiarní Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO:
00521663. Za dôvod hodného osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť, že hnuteľný
majetok mesta bude slúžiť na vzdelávacie aktivity, čím mesto prispeje k zvyšovaniu
úrovne vzdelávania časti stredoškolských študentov.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

Ing. Štefan PohlyZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na bezplatné užívanie 3D tlačiarní podľa
tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2019

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 163/2019  - k bodu 11/15
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Sone Timkovej o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KN-E 54310/1
v kat. území Spišská Nová Ves.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA geometrickým
plánom č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného
overenia 280/19) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9420/14 (TTP) s výmerou 126
m2 - diel 4 (ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 54310/1 zapísanej v LV
4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva Sone Timkovej, Palárikova
2296/11, 052 01 Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 2 099,64 €, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že ide o pozemok, ktorý je kvôli tvaru,
veľkosti a situovaniu pre mesto nevyužiteľný, mesto ho nevyužíva s tým, že
žiadateľka jeho odkúpením by scelila pozemky vo svojom vlastníctve so zámerom ich
budúceho optimálneho využitia.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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: 16. 12. 2019

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 164/2019  - k bodu 11/16
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
iinformáciu o žiadosti Mgr. Lenky Čajkovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová
Ves, Františka Vojtilu, Odorín 244, Odorín, Ing. Miroslavy Weagovej, Nábrežie Hornádu
3416/11, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území
Spišská Nová Ves pod stavbami v ich výlučnom vlastníctve.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj:
a) pozemku par. č. KN-C 2180/18 (zast. pl.) s výmerou 16 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do
výlučného vlastníctva Mgr. Lenky Čajkovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 950,08 € a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku,
b) pozemku par. č. KN-C 2180/19 (zast. pl.) s výmerou 16 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do
výlučného vlastníctva Františka Vojtilu, Odorín 244, Odorín, za kúpnu cenu 950,08 € a
úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
c) pozemku par. č. KN-C 2180/20 (zast. pl.) s výmerou 16 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do
výlučného vlastníctva Ing. Miroslavy Weagovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská
Nová Ves, za kúpnu cenu 950,08 € a úhradu pomernej časti nákladov spojených s
prevodom vlastníctva tohto pozemku,
podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení,.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 165/2019  - k bodu 11/17
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu spol. REALIT, s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO
36749591, na zámenu pozemkov pri atletickom štadióne Tatran.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY
a) spoluvlastníckych podielov na:
- geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, dňa 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvorených pozemkoch
par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s
výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) s výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C
3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1 (TTP) s výmerou 343
m2, KN-E 55602/3 (TTP) s výmerou 120 m2, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová
Ves, vo veľkosti podielu 1/3,
-  pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísanom v LV 12074,
k. ú. Spišská Nová Ves, vo veľkosti podielu 1/2,
do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO 329614,
b) pozemku par. č. KN-E 51758 (ost. pl.) s výmerou 671 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva spol. REALIT  s. r. o., Sadová 14 A, Spišská
Nová Ves, IČO 36749591,
s finančným doplatkom 604,75 € v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva
pozemok pod stavbou a verejným priestranstvom v jeho vlastníctve,

2.

Hlasovanie - za: 11       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 4

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 16. 12. 2019

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 166/2019  - k bodu 11/18
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby a
verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe platnej
legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo
veľkosti 1/3 na geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom
Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 23. 10. 2019, pod číslom 590/19,
novovytvorených pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zast. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 5),
KN-C 3681/7 (zast. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zast. pl.) s výmerou 37
m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zast. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1
(TTP) s výmerou 343 m2, KN-E 55602/3 (TTP) s výmerou 120 m2, zapísaných v LV
12143, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ivany Ďuránovej, Okružná 2145/14, Rožňava, za 3
408,45 €.

2.

Hlasovanie - za: 11       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 4

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 167/2019  - k bodu 11/19
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby a
verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe platnej
legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prevod vlastníckeho práva k:
- geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, dňa 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvoreným pozemkom
par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s
výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) s výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C
3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1, KN-E 55602/3,
zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves - podielové spoluvlastníctvo po
nezistenom vlastníkovi Martinovi Kravecovi, rod. Kravec, vo veľkosti podielu 1/3,
- geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, dňa 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvoreným pozemkom
par. č. KN-C 3681/2 (zas. pl.) s výmerou 135m2 (diel 1, KN-C 3681/3 (zas. pl.) s výmerou
178 m2  (diel 2), z parcely KN-E 55600/3, zapísanej v LV 10913, k. ú. Spišská Nová Ves
- podielové spoluvlastníctvo po nezistenom vlastníkovi Verone Timkovej r.
Hamráčekovej, vo veľkosti podielu 1/2,
- pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísaný v LV 12074, k.
ú. Spišská Nová Ves - podielové spoluvlastníctvo po nezistenom vlastníkovi Ing.
Ladislavovi Rokfalussyim, vo veľkosti podielu 1/2,
- pozemku par. č. KN-E 55561 (orná pôda) s výmerou 906 m2, zapísaný v LV 10911, k. ú.
Spišská Nová Ves – výlučne vlastníctvo po nezistených vlastníkov Jánovi Murdžákovi
(manž. Zuzany Čuchranovej),
- pozemkom par. č. KN-E 55558/1 (TTP) s výmerou 501 m2, KN-E 55557 (orná pôda) s
výmerou 265 m2, zapísaných v LV 10910, k. ú. Spišská Nová Ves – výlučne vlastníctvo
po nezistenom vlastníkovi  Jakubovi Tamaškovičovi.
podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, v prospech mesta
Spišská Nová Ves, IČO 329 614, za celkovú kúpnu cenu 52 255,57 €,

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 168/2019  - k bodu 11/20
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o vlastníctve pozemku SR, v správe Slovenského pozemkového fondu
Bratislava, spĺňajúceho podmienky bezplatného prevodu v prospech mesta Spišská Nová
Ves.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bezodplatný prevod vlastníckeho práva
k pozemku par. č. KN-E 55563/1 (orná pôda) s výmerou 282 m2, zapísaného v LV 448,
k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, v prospech mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 169/2019  - k bodu 11/21
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spol. Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová
Ves, IČO 45515727, o uzatvorenie vzťahu k pozemkom na realizáciu stavby: „BUDOVA
NA JAVOROVEJ ULICI, SO 03 – Parkoviska a chodníky, SO 04 Úpravy
dopravných plôch“.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavby „BUDOVA NA JAVOROVEJ ULICI, SO 03 – Parkoviska a
chodníky, SO 04 Úpravy dopravných plôch“, na pozemky par. č. KN-C 4721 (zast. pl.),
KN-C 4722/1 (ost. pl.), KN-C 4722/2 (zast. pl.), KN-C 4685/2 (zast. pl.), KN-C 4681
(ost. pl.), KN-C 4722/1 (ost. pl.), KN-C 4680/1 (ost. pl.), zapísané v LV 1, k. ú. Spišská
Nová Ves, v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej stavby,
v prospech spol. Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves, IČO
45515727, a to za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po
doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena budúcej
ukončenej stavby.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 170/2019  - k bodu 11/22
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Veroniky Mulíkovej, Studenec č 224, Spišské Podhradie,
o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavieb: „Prístupová komunikácia
k rodinnému domu“ a „Rozšírenie distribučnej NN siete a odberné elektrické
zariadenie“.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavieb „Prístupová komunikácia k rodinnému domu“ a „Rozšírenie
distribučnej NN siete a odberné elektrické zariadenie“, na pozemok par. č. KN-C
10111 (zast. pl.), zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom
projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, v prospech Veroniky Mulíkovej,
Studenec č. 224, Spišské Podhradie, a to za jednorazovú odplatu určenú znaleckým
posudkom vyhotoveným po doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu
vecného bremena ukončenej stavby.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 171/2019  - k bodu 11/23
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o navrhovanej zámene pozemkov medzi spol. VSK MINERAL, s. r. o.,
Južná cesta 125, Košice, IČO 36706311 a mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie
č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614.

1.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY:
a) pozemkov:
- geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 2019 pod číslom 600/19, novovytvorené
pozemky par. č. KN-C 8006 (TTP) s výmerou 7438 m2 (diel 1, 2, 3, 4, 5, 6),  KN-C
8003/3 (TTP) s výmerou 969 m2 (diel 7), KN-C 8007/4 (zast. pl.) s výmerou 2170 m2
(diel 8), KN-C 8067 (orná pôda) s výmerou 1085 m2 (diel 9), z parciel KN-E 6802, KN-E
6786, KN-E 6787, KN-E 6781, KN-E 6780, KN-E 6772, KN-E 6770, KN-E 55759/2,
KN-E 55759/201, zapísaných v LV 9594, k. ú. Spišská Nová Ves,
- pozemku par. č. KN-C 8115/15 (zast. pl.) s výmerou 168 m2, zapísaný v LV 9594, k. ú.
Spišská Nová Ves,
DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Radničné
námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,

b) pozemkov:
- geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 600/19, novovytvorené pozemky par.
č. KN-C 9797/9 (ost. pl.) s výmerou 7480 m2, KN-C 7990/2 (ost. pl.) s výmerou 147 m2
(diel 10),  KN-C 7999 (TTP) s výmerou 745 m2 (diel 11, 12, 13, 14, 15), KN-C 8000/4
(vodná plocha) s výmerou 7 m2 (diel 16), KN-C 8001/3 (TTP) s výmerou 23 m2 (diel 17),
KN-C 8000/5 (vodná plocha) s výmerou 5 m2 (diel 18), z parciel KN-E 55755/5, KN-E
55755/2, KN-E 55750/1, KN-E 55780/1, KN-E 55780/101, zapísaných v LV 4342, a
parciel KN-C 7999, KN-C 9797/6, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
- geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 597/19, novovytvorený pozemok par.
č. KN-C 9799/2 (zast. pl.) s výmerou 4363 m2 (diel 1), z parcely KN-E 7931 zapísanej v
LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
- geometrickým plánom č. 82/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 598/19, novovytvorené pozemky par.
č. KN-C 9645/19 (ost. pl.) s výmerou 5177 m2, KN-C 9645/20 (ost. pl.) s výmerou 8796
m2, KN-C 9678/9 (ost. pl.) s výmerou 4920 m2 (diel 1, 2, 3), z parcely KN-C 9645/1
zapísanej v LV 1, a parciel KN-E 7931, KN-E 10424, KN-E 7927/2, zapísaných v LV
4342, k. ú. Sp. Nová Ves,
- geometrickým plánom č. 83/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 599/19, novovytvorené pozemky par.
č. KN-C 9678/10 (ost. pl.) s výmerou 620 m2 (diel 1), KN-C 9678/11 (zast. pl.) s výmerou
827 m2 (diel 2), z parcely KN-C 7910 zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
- pozemky par. č. KN-C 9680/52 (zast. pl.) s výmerou 3803 m2, KN-C 9641/3 (ost. pl.) s
výmerou 601 m2, KN-C 9641/4 (ost. pl.) s výmerou 86 m2, KN-C 9678/6 (ost. pl.) s
výmerou 218 m2, KN-C 9679 (ost. pl.) s výmerou 15498 m2, zapísané v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves,
DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA SPOL. VSK MINERAL, s. r. o., Južná cesta 125,
Košice, IČO 36706311,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves
získa do vlastníctva pozemky využiteľné v rámci jeho budúcich uvažovaných investičných
akcií.

2.



z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 10. 2019
Uznesenia

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 16. 12. 2019

3.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 172/2019  - k bodu 13
Schválenie spolufinancovania projektu s názvom  Prestavba cyklochodníka pri bývalých
kasárňach 2. a 3.  etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a
cykloturistiky, vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR za účelom realizácie
projektu „Prestavba cyklochodníka pri bývalých  kasárňach 2. a 3.  etapa – vypracovanie
projektovej dokumentácie“,

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
  výške 3 000 €,

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

1.

podpísané dňa 4. 11. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Za správnosť: 


