
z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 9. 2016
Uznesenia

Uznesenie č. 225/2016  - k bodu 5
Prezentácia aktualizovanej projektovej dokumentácie Regenerácie námestia IV. etapa –
okolie Farského kostola, VI. etapa – parková časť pred Redutou a IX. etapa – Levočská ulica

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prezentáciu aktualizovanej projektovej dokumentácie Regenerácie námestia IV. etapa –
okolie Farského kostola,  VI. etapa – parková časť pred Redutou a IX. etapa – Levočská
ulica.

Uznesenie č. 226/2016  - k bodu 6
Správa odbornej komisie o priebehu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia a jej
závery podľa uznesenia MsZ č. 480/2014

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu odbornej komisie o priebehu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia a
jej závery podľa uznesenia MsZ č. 480/2014.
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Uznesenie č. 227/2016  - k bodu 7
Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2016 a Monitorovacia správa o
plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2016

1.

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

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 2016,

b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves
za 1. polrok 2016.

Uznesenie č. 228/2016  - k bodu 8
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu vo výške 551 000 eur na:
- výstavbu cyklotrás                                                                                       550 000 eur
- vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ Z. Nejedlého                       1 000 eur

zníženie čerpania fondu vo výške 722 150 eur na:
- regeneráciu námestia                                                                                  - 550 000 eur
- rozšírenie cintorína                                                                                     - 100 000 eur
- rekonštrukciu budovy na Zimnej ul. 48                                                       -  70 000 eur
- vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ
   na Komenského ul.                                                                                      -   2 150 eur

b) druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2016, ktorou sa zvýšia príjmy a
výdavky o čiastku 118 842  eur vo vnútornom členení takto:
- bežné príjmy:  zvýšenie o 245 853 eur
- kapitálové príjmy: zvýšenie o  39 014 eur
- príjmové finančné operácie:  zníženie o 166 025 eur
- bežné výdavky:  zvýšenie o 224 353 eur
- kapitálové výdavky:  zníženie o  105 511 eur
- výdavkové finančné operácie bez zmeny

c) druhú zmenu rozpočtu v roku 2016 v rozpočtových organizáciách podľa predloženého
návrhu,

d) druhú zmenu rozpočtu v roku 2016 v príspevkovej organitácii STEZ podľa
predloženého návrhu;
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2.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 7       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie STEZ
T: do 30. 9. 2016

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

Termín: 31. 12. 2016

Uznesenie č. 229/2016  - k bodu 9
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2016 - 2021

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie
2016 - 2021;

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 1       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie
2016 - 2021 zverejniť podľa platných predpisov.

Termín: 30. 9. 2016

Uznesenie č. 230/2016  - k bodu 10
Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

Ing. Štefan ŠiškaZodpovedný:

vyradený majetok podľa návrhu zlikvidovať.

Termín: 31. 12. 2016
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Uznesenie č. 231/2016  - k bodu 11
Návrh na odpis pohľadávok Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpis pohľadávok podľa priloženého zoznamu v celkovej výške 12 777,84 eur.

Uznesenie č. 232/2016  - k bodu 12
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej  listine Materskej školy Spišská Nová Ves, Potočná 9

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Spišská Nová Ves, Potočná 9, zo dňa
1. 3. 2001 číslo 01602 – 01, vydanej Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi;

2. schvaľuje:
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Spišská Nová Ves, Potočná 9, zo dňa
1. 3. 2001 číslo 01602 – 01, vydanej Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

doručiť jedno vyhotovenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy Spišská
Nová Ves, Potočná 9, riaditeľke Správy školských zariadení Spišská Nová Ves a
riaditeľke Materskej školy, Tehelná 20, Spišská Nová Ves.

Termín: 30. 9. 2016

Uznesenie č. 233/2016  - k bodu 13
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 24 991,19 eur;
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2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 15. 11. 2016

Uznesenie č. 234/2016  - k bodu 14
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy,
Levočská 11, Spišská Nová Ves v hodnote 15 610,17 eur,

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 15. 11. 2016

Uznesenie č. 235/2016  - k bodu 15
Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských  jasliach, školách a
školských zariadeniach

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
Dodatok č. 2 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. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu nesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o
určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a  školských zariadeniach s
účinnosťou od 5. 10. 2016;
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3.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing.  Jele Bednárovej, prednostke MsÚ
a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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: 21. 9. 2016

b) zverejniť Dodatok č. 2 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: 21. 9. 2016

Uznesenie č. 236/2016  - k bodu 16
Prehľad pridelených dotácií podľa VZN č. 6/2013 k 31. 8. 2016

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prehľad pridelených dotácií podľa VZN č. 6/2013 k 31. 8. 2016.

Uznesenie č. 237/2016  - k bodu 17
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

Uznesenie č. 238/2016  - k bodu 18/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o plnení uznesenia MsZ č. 127/2015 zo 16. 12. 2015;
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2. schvaľuje:
odkúpenie bytov:
- byt č. 20 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nachádzajúci sa na 7. poschodí
bytového domu súpis. číslo 883 postaveného na parc. č. KN-C 4744 (zast. pl. a nádvoria),
na ulici Za Hornádom, vchod č. 2, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu o veľkosti 195/10 000 a spoluvlastníckym  podielom na
pozemku parc. č. KN-C 4744 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 258 m2 o veľkosti
195/10000, zapísané na LV č. 7376, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
Spišská Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves, od manželov: Marian Suchý, rod. Suchý, nar.
24. 1. 1972 a Ing. Erika Suchá, rod. Duľová, nar. 3. 9. 1975, obaja trvale bytom SNP
247/3, 053 01 Harichovce, SR, za celkovú kúpnu cenu 34 000,- eur,

- byt č. 2 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho nachádzajúci sa na prízemí bytového
domu súpis. číslo 2237 postaveného na parc. č. KN-C 6149 (zast. pl. a nádvoria), na Ulici
J. Wolkera, vchod č. 35, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a
spoločných zariadeniach domu o veľkosti 160/10000 a spoluvlastníckym podielom na
pozemku parc. č. KN-C 6149 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 414 m2 o veľkosti
160/10 000, zapísané na LV č. 7328, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
Spišská Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves, od Jána Butvina, rod. Butvin, nar. 21. 5. 1950,
Ul. J. Wolkera 2237/35,  052 01 Sp. N. Ves, SR, za celkovú kúpnu cenu 34 000,- eur,

- byt č. 15 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho nachádzajúci sa na 1. poschodí
bytového domu súpis. číslo 2223 postaveného na parc. č. KN-C 6272/2 (zast. pl. a
nádvoria), na ulici Trieda 1. mája, vchod č. 23, so spoluvlastníckym podielom na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti 162/10000 a
spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. č. KN-C 6272/2 (zastavané plochy a
nádvoria) s výmerou 352 m2 o veľkosti 162/10000, zapísané na LV č. 6749, vedenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Spišská Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves, od
spoločnosti ROLLTOP, s. r. o., IČO: 47 474 858, Kukučínova 3271/1A, 052 01 Sp. N.
Ves, SR, za celkovú kúpnu cenu 34 000,- eur,

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k bytom podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 239/2016  - k bodu 18/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Rudolfa Uhliara o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 7655/1 (zast. pl.),
zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves;
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2. schvaľuje:
predaj pozemkov:
- parc. č. KN-C 7655/10 (zast. pl.) s výmerou 6 m2 a KN-C 7655/11 (zast. pl.)
s výmerou 3 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 62/2015
(vyhotoveným 14. 12. 2015 DataGEO - Ing. Miloš Kršjak, Fabiniho 23, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO 10767258) novovytvorené parcely z pozemku parc. č. KN-C 7655/1,
zapísaného v LV 1 v prospech Mesta Sp. Nová Ves,
- parc. č. KN-C 7655/12 (zast. pl.) s výmerou 32 m2, kat. územie Spišská Nová Ves,
ako geometrickým plánom č. 30/2016 (vyhotoveným  29. 6. 2016 DataGEO - Ing. Miloš
Kršjak, Fabiniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 10767258) novovytvorenú parcelu z
pozemku parc. č. KN-C 7655/1, zapísaného v LV 1 v prospech Mesta Sp. Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného
vlastníctva Ing. Rudolfa Uhliara, Považská 19, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 1 018,75 eur;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 240/2016  - k bodu 18/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Pavla Čisára s manž., Domaňovce 273 (053 02 Spišský Hrhov) na
odkúpenie pozemku Mesta Sp. N. Ves v kat. území Mlynky - parc. č. KN-C 670/2
(TTP) s výmerou 590 m2, zapísaného v LV 1122;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 670/2 (TTP) s výmerou 590 m2, kat. územie
Mlynky, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí
v platnom znení, s cenou aspoň 4 163,90 € záujemcovi, ktorý podá návrh kúpnej
zmluvy s najvyššou kúpnou cenou;

3.

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

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: 31. 3. 2017
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Uznesenie č. 241/2016  - k bodu 18/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Róberta Potočníka a Moniky Kubisovej, Levočská 119, 053 01 Harichovce,
o odkúpenie časti pozemku Mesta Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová
Ves, parc. č. KN-E 56052/3, zapísanej v LV 4342;

2. súhlasí:
s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 8915/2 (záhrada) s výmerou 172 m2, kat. územie
Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 54/2016 (vyhotoveným 15. 8. 2016
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO
36595578) novovytvoreného pozemku z parcely parc. č. KN-E 56052/3, zapísanej v LV
4342 v prospech Mesta Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1
písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, s cenou aspoň 3 066,80 €, záujemcovi,
ktorý podá návrh s najvyššou kúpnou cenou;

3.

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

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: 31. 3. 2017

Uznesenie č. 242/2016  - k bodu 18/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu na predaj pozemkov citovaných v prerokovanom materiáli;
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2. schvaľuje:
predaj geometrickým plánom č. 41/2016 (vyhotovený 26. 8. 2016 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov
- par. č. KN-C 8502 (orná pôda) s výmerou 700 m2,
- par. č. KN-C 8504 (orná pôda) s výmerou 700 m2,
- par. č. KN-C 8506/1 (orná pôda) s výmerou 700 m2,
- par. č. KN-C 8505 (orná pôda) s výmerou 776 m2,
obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom
znení, s minimálnou vyvolávacou cenou:
- v prípade pozemku par. č. KN-C 8502 – 10 461,00 €,
- v prípade pozemku par. č. KN-C 8504 – 10 461,00 €,
- v prípade pozemku par. č. KN-C 8506/1 – 10 461,00 €,
- v prípade pozemku par. č. KN-C 8505 – 11 587,32 €,
v prospech záujemcov, ktorí ponúknu najvyššiu kúpnu cenu;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov 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. 11. 2017

Uznesenie č. 243/2016  - k bodu 18/6
 Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jozefa Valkoššáka, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, o
odkúpenie novovytvorenej parcely č. KN-C 366/5 (ost. pl.) s výmerou 7 m2;

2. vyhlasuje:
že využitie novovytvorenej parcely č. KN-C 366/5 (ost. pl.) s výmerou 7 m2 z pozemku
par. č. KN-C 366/4 (ost. pl.) zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorou sa bude
zabezpečovať vstup a vjazd na nehnuteľnosti vo vlastníctve Jozefa Valkoššáka, Letná
80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, je skutočnosťou hodnou 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:
predaj geometrickým plánom č. 24/2014 (vyhotovený 29. 6. 2016 spol. Geodézia Spiš –
Ing. Novák F., IČO: 37705199) novovytvorenej parcely č. KN-C 366/5 (ost. pl.) s
výmerou 7 m2 z pozemku par. č. KN-C 366/4 (ost. pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v
platnom znení, v prospech Jozefa Valkoššáka, Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves, za
celkovú kúpnu cenu vo výške 371,72 €;
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4.

Hlasovanie - za: 1       proti: 2       zdržali sa: 15       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 244/2016  - k bodu 18/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Hurbanova č. 11 Spišská Nová
Ves, o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu prístavby terás k bytovému domu;

2. vyhlasuje:
že poskytnutie časti pozemku par. č. KN-C 7044/1 (zast. pl.), zapísanom v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, na realizáciu úzko špecializovanej stavby doplňujúcej objekt
bytového domu Hurbanova ul. č. 11 v Spišskej Novej Vsi (s. č. 2558), k. ú. Spišská Nová
Ves, 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:
majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemkov par. č. KN-C 7044/1 (zast. pl.),
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, na vybudovanie terasy k uvedenému bytovému
domu podľa projektovej dokumentácie stavby: „TERASA, Hurbanova 11, 052 01 Spišská
Nová Ves“ vyhotovenej Ing. Marekom Bendíkom, formou uzatvorenia zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve, na základe ktorej Mesto Spišská Nová Ves po zrealizovaní uvedenej stavby
uzavrie kúpnu zmluvu a predá:
a) spoluvlastnícky podiel 2663/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Ing. Róberta Richtárika, Nám. kozmonautov 1465/3, Košice a Mgr. Miroslavy
Richtárikovej, Trieda 1. mája 2317/20, Spišská Nová Ves,
b) spoluvlastnícky podiel 2500/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Ing. Róberta Pukluša a Jany Puklušovej, Hurbanova 11/3, Spišská Nová Ves,
c) spoluvlastnícky podiel 2337/10000 do výlučného vlastníctva Marty
Olejárovej, Hurbanova 11/4, Spišská Nová Ves,
d) spoluvlastnícky podiel 2337/10000 do výlučného vlastníctva Aleny
Koršalovej Solárovej, Hurbanova 11/1, Spišská Nová Ves
za cenu určenú najmenej vo výške hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, pričom
mesto Sp. Nová Ves si na dobu výstavby (odo dňa nadobudnutia účinnosti stavebného
povolenia) uplatní nájomné vo výške 0,10 €/m2;
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4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 245/2016  - k bodu 18/8
Vysporiadanie vzľahov 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 budúce odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.)
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že využitie časti pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.) zapísanom v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, v plánovanom rozsahu 22,5 m2, na vybudovanie stavby vo
verejnom záujme – kioskovej trafostanice, je skutočnosťou hodnou 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:
zámer budúceho predaja časti nehnuteľnosti – pozemku par. č. KN-C 6814 (zast.
pl.) zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom
porealizačným zameraním predmetnej stavby, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona
č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, spol. Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, za cenu určenú vo výške hodnoty
stanovenej k tomuto účelu vyhotoveným znaleckým posudkom;

4.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       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.

Termín: 15. 12. 2016
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Uznesenie č. 246/2016  - k bodu 18/9
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľbostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Miroslava Taubera, Ing. Juraja Kubičára s manželkou a Ing. Ľubomíra Vojtáša
s manželkou (všetci zo SNV) o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie
vecného bremena na časť pozemkov pri Priemyselnom parku v Sp. N. Vsi;

2. schvaľuje:
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe
ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie inžinierskych sietí
(vodovod, kanalizácia, telekomunikácie, elektrická prípojka) a ich príslušenstva v
pozemkoch par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) a KN-C 3304/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 1,
kat. územie Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii
stavby: „IBV MALÁ MLYNSKÁ ULICA“, v prospech Miroslava Taubera, Banícka
1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Juraja Kubičára s manželkou,
Nitrianska 3411/22, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Ľubomíra Vojtáša s manželkou,
Slovenská 2560/38, 052 01 Spišská Nová Ves, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým
posudkom;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 247/2016  - k bodu 18/10
Vysporiadanie vzťahov  k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o príprave realizácie uznesenia MsZ č. 212/2016;

2. ruší:
uznesenie č. 212/2016 z 15. 6. 2016;
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3. schvaľuje:
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena,
medzi mestom Spišská Nová Ves - ako povinným z vecného bremena – a
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., Košice - ako oprávneným
z vecného bremena – ako aj investormi stavby „IBV MALÁ MLYNSKÁ ULICA“
Miroslavom Tauberom, Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves, Ing. Jurajom
Kubičárom s manželkou, Nitrianska 3411/22, 052 01 Spišská Nová Ves a Ing.
Ľubomírom Vojtášom s manželkou, Slovenská 2560/38, 052 01 Spišská Nová Ves, ,
na základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie
podzemného elektroenergetického zariadenia s príslušenstvom Východoslovenskej
distribučnej, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, v pozemkoch par. č.
KN-C 3300 (zast. pl.) s výmerou 771 m2 a KN-C 3304/1 (zast. pl.) s výmerou 1665
m2, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v
projektovej dokumentácii stavby: „IBV MALÁ MLYNSKÁ ULICA“, za
jednorazovú odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom vyhotoveným po
porealizačnom zameraní zrealizovanej stavby;

4.

Hlasovanie - za: 17       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: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 248/2016  - k bodu 18/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o príprave zabezpečenia budúcich práv mesta Spišská Nová Ves na
pozemkoch spoločnosti Solitéra, s. r. o., formou zriadenia vecného bremena;

2. schvaľuje:
bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemky spoločnosti SOLITÉRA, s. r.
o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany - par. č. KN-C
2395/32 (zast. pl.) s výmerou 1364 m2, KN-C 2395/34 (zast. pl.) s výmerou 18 m2,
KN-C 2395/9 (zast. pl.) s výmerou 2112 m2, KN-C 2395/19 (zast. pl.) s výmerou 169
m2, zapísané v LV 7585, k. ú. Spišská Nová Ves, rozsahu vyznačenom geometrickým
plánom č. 44/2016 (vyhotovený 9. 9. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454),
v prospech mesta Spišská Nová Ves, spočívajúceho v neobmedzovanom práve
strpieť:
- uloženie inžinierskych sietí v, na alebo nad povrchom citovaných povinných
pozemkov (vrátane súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a odstránenia
jej porastu),
- užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmenu týchto inžinierskych sietí
v, na alebo nad povrchom povinných pozemkov,
- vstup na povinné pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolenej činnosti;
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3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2017

Uznesenie č. 249/2016  - k bodu 18/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe doplnenia uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 220/2016;

2. schvaľuje:
doplnenie uznesenia MsZ č. 220/2016 o nový bod č. 4 v znení:
„zriadenie predkupného práva na pozemky mesta Spišská Nová Ves par. č. KN-C
9237/14 (orná pôda) s výmerou 940 m2, KN-C 9237/17 (orná pôda) s výmerou 574 m2
a KN-C 9237/15 (orná pôda) s výmerou 473 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová
Ves a geometrickým plánom č. 22/2016 (vyhotovený 12. 5. 2016 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených parciel č. KN-C 9236/16 (orná pôda)
s výmerou 8000 m2, KN-C 9237/20 (orná pôda) s výmerou 754 m2 a KN-C 9237/19
(orná pôda) s výmerou 326 m2, z pozemkov par. č. KN-E 52377/202 (zast. pl.), KN-E
52328 (orná pôda) a KN-E 3389 (TTP) zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
v prospech mesta Spišská Nová Ves za celkovú hodnotu 242 588,64 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať zámenu nehnuteľností podľa takto doplneného uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 250/2016  - k bodu 18/14
Vysporiadanie vzťahov k nehmuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Vladimíra Dobšinského, Námestie Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany a
Olivera Dobšinského, Námestie Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany, o zmenu účelu časti
nájmu podľa nájomnej zmluvy č. 1188/2012 z 21. 11. 2012;
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2. schvaľuje:
zmenu účelu časti predmetu nájmu (pozemku) nájomnej zmluvy č. 1188/2012 z 21. 11.
2012 v rozsahu 48 m2 uzavretej s Ing. Vladimírom Dobšinským a Oliverom Dobšinským,
obaja bytom Námestie Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany, na výstavbu troch parkovacích
miest podľa projektovej dokumentácie „Zmena stavby pred dokončením, Rekonštrukcia a
nadstavba dvorného krídla objektu Zimná č. 73, Spišská Nová Ves“ s nájomným
3,50 €/m2/rok;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie dodatku k citovanej nájomnej zmluve podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 251/2016  - k bodu 19
Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

Uznesenie č. 252/2016  - k bodu 20
Návrh na udelenie ocenení Košického samosprávneho kraja za mesto Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
nomináciu Mgr. Emila Spišáka, ArtD. a Spišského literárneho klubu na udelenie ocenenia
Košického samosprávneho kraja;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

predložiť nomináciu Mgr. Emila Spišáka, ArtD a Spišského literárneho klubu za mesto
Spišská Nová Ves na udelenie ocenenia Košickému samosprávnemu kraju.

Termín: 30. 9. 2016

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta, podpísané  23. 9. 2016

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ



Za správnosť:


