
z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 422/2018  - k bodu 3
Určenie návrhovej komisie

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

 zriaďuje:
návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Ing. Igor Geletka, Mgr. Jozef Kačenga, Ing. Ondrej
Majerník.

Uznesenie č. 423/2018  - k bodu 5
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2017

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2017,
b) celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 bez výhrad,
c) schodok bežného a kapitálového hospodárenia mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 vo
výške pred úpravou 321 232,23 eur, zvýšený o nevyčerpané finančné prostriedky účelovo
určené 35 410,28 eur a nevyčerpané cudzie prostriedky na účtoch 30 222,98 eur, celkom
schodok 386 865,49 eur,
d) vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového hospodárenia 386 865,49
eur z rezervného fondu,
e) celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2017 bez výhrad.

2. berie na vedomie:
a) vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov zapojených do finančných operácií vo
výške 879 973,64 eur do rezervného fondu,
b) celoročné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2017,
c) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2017,
d) účtovný hospodársky výsledok mesta za rok 2017 - zisk, ktorý vznikol ako rozdiel
výnosov a nákladov vo výške 128 719,63 eur a jeho preúčtovanie na účet 428
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

3.

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

ukladá:

riaditelia POZodpovední:
prednostka mestského úradu

usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:
- Mestské kultúrne centrum - zisk vo výške 1513,05 eur previesť do rezervného fondu,
- Zoologická záhrada - zisk vo výške 11086,53 eur previesť do rezervného fondu,
- Správa telovýchovných zariadení - zisk vo výške 21360,01 eur previesť do rezervného
fondu tejto organizácie.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 424/2018  - k bodu 6
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2017

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o hospodárení spoločnosti EMKOBEL, a. s., za rok 2017, Správu o hospodárení
spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., za rok 2017, Správu o hospodárení
spoločnosti BIC, s. r. o., za rok 2017.

Uznesenie č. 425/2018  - k bodu 7
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2017

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o inventarizácii majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2017.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 426/2018  - k bodu 8
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2018

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu vo výške 735 500 eur na tieto akcie: rozšírenie cintorína
108 000 eur; rekonštrukcia miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov 190 000 eur;
rekonštrukcia futbalového štadióna 250 000 eur; rekonštrukcia osvetlenia v hale
priemyselného parku 17 000 eur; rekonštrukcia kotolne v Multicentre - zmena na plynovú
13 500 eur; realizácia projektu "Ekologicky a bezpečne" 50 000 eur; realizácia projektu
"Učebne v ZŠ" - spolufinancovanie 20 000 eur; kapitálový transfer pre školy 22 000 eur;
kapitálový príspevok pre MKC - rekonštrukcia kanalizácie 45 000 eur; nákup Multicaru
pre stredisko čistenia mesta 20 000 eur;

b) 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018, ktorou sa zvyšujú príjmy a
výdavky o 1 433 371 eur takto: bežné príjmy zvýšenie o 378 685 eur, bežné výdavky
zvýšenie o 484 052 eur, kapitálové príjmy zvýšenie o 269 850 eur, kapitálové výdavky
zvýšenie o 949 119 eur, príjmové finančné operácie zvýšenie o 784 836 eur, výdavkové
finančné operácie zvýšenie o 200 eur;

c) prvú zmenu rozpočtu mesta v roku 2018 v rozpočtových organizáciách a v príspevkovej
organizácii MKC podľa predloženého návrhu.

2. berie na vedomie:
a) prevod finančných prostriedkov vo výške 9 900 eur a 510 eur získaného z nájomného v
bytoch, a to z bežného účtu mesta na účet Fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle § 18
ods. 2 zákona č. 440/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v
znení neskorších predpisov a v zmysle zmlúv o poskytnutí dotácií na obstaranie
náhradných nájomných bytov.

3.

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

ukladá:

riaditelia ROZodpovední:
prednostka mestského úradu

a) upraviť schválený rozpočet príjmov a výdavkov v informačných systémoch mesta,
rozpočtových organizácií a v príspevkovej organizácii MKC, v zmysle schválenej zmeny.

Termín: 30. 4. 2018



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 427/2018  - k bodu 9
VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby - Dodatok č. 2

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012 o
poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

2.

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. Júlia  JančurováZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská
Nová Ves č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby na úradnej tabuli,

Z: Ing. Júlia Jančurová, vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ
T: 20. 4. 2018

b) zverejniť dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č.
1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 20. 4. 2018

Uznesenie č. 428/2018  - k bodu 10
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2017

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2017 Mgr. Irene Kovalčíkovej, Ing.
Karolovi Mitríkovi.

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

odovzdať ocenenie laureátom.

Termín: 26. 4. 2018



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 429/2018  - k bodu 11
Poskytnutie dotácií v zmysle VZN 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnutie dotácie pre žiadateľov:
a) Chorus Iglovia, SNV vo výške 1 500 € na zabezpečenie slávnostného koncertu
konaného pri príležitosti 30. výročia vzniku miešaného speváckeho zboru,
b) Štátna ochrana prírody SR, Správa NP, Banská Bystrica vo výške 2 000 € na
zabezpečenie konferencie konanej pri príležitosti 30. výročia založenia NP Slovenský raj.

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových
klubov.

Termín: 19. 5. 2018

Uznesenie č. 430/2018  - k bodu 12
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území
mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2018, o niektorých podmienkach držania psov na
území mesta Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá predkladateľovi:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli mesta
najmenej na 15 dní,

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: 20. 4. 2018

b) zverejniť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Spišská Nová Ves na webovom sídle mesta.

Termín: 7. 5. 2018



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 431/2018  - k bodu 13
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

2.

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. Júlia  JančurováZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o podmienkach
poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradnej
tabuli,

Z: Ing. Júlia Jančurová, vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ
T: 20. 4. 2018

b) zverejniť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o podmienkah
poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spôsobom v
meste obvyklým.

Termín: 20. 4. 2018

Uznesenie č. 432/2018  - k bodu 14
Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri
Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených
pri mestskom zastupiteľstve.

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zverejniť schválený dokument na webovej stránke mesta Spišská Nová Ves.

Termín: 30. 4. 2018



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 433/2018  - k bodu 15
Určenie výšky platu zástupkyne primátora mesta Spišská Nová Ves

1.

Hlasovanie - za: 10       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 3

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plat zástupkyni primátora mesta - Mgr. Lei Grečkovej pri 80 % úväzku vo výške 70 %
platu primátora mesta s účinnosťou od 1. 4. 2018, t. j. celkovo vo výške 3280,90 eur.

Uznesenie č. 434/2018  - k bodu 16
Informácia o výsledkoch vykonaného auditu v obchodných spoločnostiach BIC Spišská Nová
Ves, s. r. o. a SPIŠ-VIEW-TRADING spol. s r. o.

1.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 4

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledkoch vykonaného auditu v obchodných spoločnostiach BIC Spišská
Nová Ves, s. r. o., a SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o.

Uznesenie č. 435/2018  - k bodu 17
Monitorovacia správa plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 - 2020 k 31. 12. 2017 a Akčný
plán na roky 2018 - 2020

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Monitorovaciu správu plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 - 2020 k 31. 12. 2017 a
Akčný plán na roky 2018 - 2020.

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

predložiť vyhodnotenie splnenia cieľov rozvoja mesta vyplývajúce z rozvojového plánu na
roky 2011 – 2020.

Termín: 30. 9. 2018



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 436/2018  - k bodu 18
Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.

2.

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

ukladá:

Ing. Štefan ŠiškaZodpovedný:

vyradený majetok podľa návrhu zlikvidovať.

Termín: 31. 5. 2018

Uznesenie č. 437/2018  - k bodu 19
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves za rok 2017.

Uznesenie č. 438/2018  - k bodu 20
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na II.
polrok 2018.

Uznesenie č. 439/2018  - k bodu 21
Správa o výsledku kontrol

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 440/2018  - k bodu 22/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Viliama Fabiana s manž. o odkúpenie nehnuteľností (pozemkov) par. č. KN-C
9097/2 (zast. pl.) a výmerou 293 m2, k. ú. Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru prevodu vlastníctva predmetu tohto materiálu podľa uznesenia MsZ
Spišskej Novej Vsi č. 409/2017 zo dňa 14. 12. 2017 a splnení príslušných ustanovení
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) predaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 9097/2
(zast. pl.) s výmerou 293 m2, zapísaného v LV-4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
- Viliamovi Fabianovi, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves – Novoveská
Huta a Magdaléne Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu
3 300,72 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok
KN-C 9097/2 (zast. pl.) s výmerou 293 m2:
- bol dlhodobo užívaný ako dvor nerozlučne spojený s vlastníctvom rodinného domu súp.
č. 9270 a letnej kuchyne (stavba bez súpisného čísla),
- kvôli svojmu situovaniu mestom nie je využiteľný a teda je preň prebytočný.

3.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018

Uznesenie č. 441/2018  - k bodu 22/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Pham Xuan Danga zo Sp. Novej Vsi o odkúpenie geometrickým plánom č.
52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej
parc. č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast.
pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,
- stave konania o povolení vkladu kúpnej zmluvy uzavretej so žiadateľom podľa tejto
zmluvy.

2. ruší:
uznesenie č. 413/2017 zo dňa 14. 12. 2017 v celom rozsahu.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

3. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA geometrickým
plánom 52/2017 (vyhotovený 19. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorenej parcely č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, a to z parcely parc. č.
KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, do
výlučného vlastníctva Pham Xuan Danga, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves, za
kúpnu cenu 538,38 €, 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
pozemok KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2:
- kvôli jeho tvaru, veľkosti a situovaniu mestom nie je využiteľný pre jeho
potreby, a preto ho považuje za prebytočný,
- je pozemkom z dvoch strán priľahlým k nehnuteľnostiam žiadateľa.

4.

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

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 pozemku predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Sp. N. Vsi.

Termín: 31. 7. 2018

Uznesenie č. 442/2018  - k bodu 22/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu:
- o žiadosti Mgr. Mariany Sivákovej, Československej armády 419, Spišská Nová Ves, o
odkúpenie časti pozemku mesta Spišská Nová Ves, na ktorom je umiestnená stavba vo
vlastníctve žiadateľky,
- splnení podmienok daných Zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 890/2013
uzavretou so žiadateľkou na základe uznesenia MsZ SNV č. 360/2013.

2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
predaj geometrickým plánom č. 74/2017 (vyhotovený 25. 10. 2017 Ing. Pavlom
Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 3119/27 (zast. pl.)
s výmerou 5 m2 z pozemku par. č. KN-C 3119/2 (zast. pl.) s výmerou 4626 m2,
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku
obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov Mgr. Mariane
Sivákovej, Československej armády 419, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
280,00 €.
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Uznesenia

3.

Hlasovanie - za: 8       proti: 3       zdržali sa: 6       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2018

Uznesenie č. 443/2018  - k bodu 22/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jozefa Angeloviča s manž., Ul. 1. mája 501/62, 053 01 Harichovce,
o odkúpenie časti pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves pod
stavbou v ich bezpodielovom spoluvlastníctve.

2. 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 pozemku 2 m2 (diel 1) z parc. č.
KN-C 325/1 zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa geometrického
plánu č. 5/2018 (vyhotovený 06. 04. 2018 Ing. Ladislavom Tichým, IČO 10757350),
podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Angeloviča a manž. Anny
Angelovičovej, Ul. 1. mája 501/62, 053 01 Harichovce, za celkovú kúpnu cenu 189,24 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018

Uznesenie č. 444/2018  - k bodu 22/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Vladimíra Dobšinského, Zimná 73, 052 01 Spišská Nová Ves a
Olivera Dobšinského, Nám. Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany, o odkúpenie pozemku
mesta nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves pod stavbou v ich vlastníctve.
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Uznesenia

2. 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 pozemku parc. č. KN-C 2613 (zast.
pl.) s výmerou 170 m2, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a
ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, do
podielového spoluvlastníctva Ing. Vladimíra Dobšinského, Zimná 73, 052 01 Spišská
Nová Ves a Olivera Dobšinského, Nám. Pajdušáka 65/44, 053 11 Smižany, každému v
podiele po 1/2, za celkovú kúpnu cenu 9 250,88 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

Uznesenie č. 445/2018  - k bodu 22/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ľuboslava Frankoviča, Rázusova 748/1, 053 11 Smižany, o
odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská Nová Ves, a to pod
jeho stavbou s príslušným dvorom.

2. 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 predaj pozemkov - parc. č. KN-C
9116/1 (zast. pl.) s výmerou 129 m2 (diely 1 a 2) a parc. č. KN-C 9116/3 (zast. pl.) s
výmerou 184 m2 (diel 3) podľa geometrického plánu č. 85/2017 (vyhotovený 23. 11. 2017
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578), ako GP novovytvorených parciel z
parciel KN-E 7646 a KN-E 7647, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení
do výlučného vlastníctva Ľuboslava Frankoviča, Rázusova 748/1, 053 11 Smižany, za
celkovú kúpnu cenu 3 075,24 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018
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Uznesenie č. 446/2018  - k bodu 22/7/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jána Kuklu a manž. Ing. Jany Kuklovej, J Wolkera 1306/32, 052 01
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská
Nová Ves pod stavbami v podielovom spoluvlastníctve Ing. Jany Kuklovej a pozemkov
tvoriacich dvor pri týchto stavbách.

2. 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 predaj pozemkov parc. č. KN-C
8837/2 (zast. pl.) s výmerou 73 m2 (diel 4), KN-C 8837/6 (zast. pl.) s výmerou 17 m2
(diel 11), KN-C 8837/7 (zast. pl.) s výmerou 24 m2 (diel 6), KN-C 8837/8 (zast. pl.) s
výmerou 42 m2 (diel 7), KN-C 8837/9 (zast. pl.) s výmerou 5 m2 (diel 12), KN-C 8837/1
(zast. pl.) s výmerou 117 m2 (diel 5), KN-C 8837/4 (zast. pl.) s výmerou 24 m2 (diel 9),
KN-C 8837/5 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 (diel 10) novovytvorených geometrickým
plánom č. 10/2018 (vyhotovený 19. 02. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) z
pozemkov KN-E 55936, KN-E 55937, KN-E 55938, zapísaných v LV 4342, kat. územie
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku
obcí v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklu a Ing.
Jany Kuklovej, J. Wolkera 1306/32, 052 01 Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
5 630,94 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto
pozemkov.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

Uznesenie č. 447/2018  - k bodu 22/7/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jána Kuklu a manž. Ing. Jany Kuklovej, J Wolkera 1306/32, 052 01
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská
Nová Ves, ktoré tvoria záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9205 v Novoveskej Hute.
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2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA geometrickým
plánom č. 10/2018 (vyhotovený 19. 02. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187)
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8838/6 (záhrada) s výmerou 322 m2 (diel 15),
KN-C 8838/7 (záhrada) s výmerou 802 m2 (diel 13), KN-C 8838/8 (záhrada) s výmerou
20 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55938 a KN-E 57665/2, zapísaných 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 bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kuklu a Ing. Jany
Kuklovej, J. Wolkera 1306/32, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
16 370,64 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto
pozemkov, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že:
- pozemky parc. č. KN-C 8838/6, KN-C 8838/7 a KN-C 8838/8 tvoria ZÁHRADU pri
rodinnom dome súp. č. 9205, ktorého spoluvlastníčkou je spolužiadateľka pozemkov, a
spolu s ním bola záhrada dlhoročne užívaná a udržiavaná,
- dopravný prístup k týmto pozemkom je významne obmedzený (prístup je možný iba
peši).

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja pozemkov predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Sp. N. Vsi.

Termín: 31. 7. 2018

Uznesenie č. 448/2018  - k bodu 22/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Radoslava Hajdu s manž., Trieda 1. mája 2317/18, 052 01
Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území
Spišská Nová Ves, miestna časť Novoveská Huta.

2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA geometrickým
plánom č. 2/2018 (vyhotovený 16. 02. 2018 Ing. Ladislavom Tichým, IČO 10757350)
novovytvoreného POZEMKU parc. č. KN-C 8838/2 (záhrada) s výmerou 33 m2 (diel 1), z
pozemku KN-E 55938, zapísaného 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 bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ing. Radoslava Hajdu a manž. Mgr. Petry Hajdu, Trieda 1.
mája 2317/18, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 539,81 €, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok, kvôli jeho tvaru, veľkosti a
situovaniu mestom nie je využiteľný pre jeho potreby, a preto ho považuje za prebytočný.
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3.

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

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: 31. 7. 2018

Uznesenie č. 449/2018  - k bodu 22/9/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jána Kozuba s manž., Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská Nová
Ves pod stavbami v ich bezpodielovom spoluvlastníctve.

2. 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 pozemkov parc. č. KN-C 8678/6
(zast. pl.) s výmerou 122 m2 (diel 2), KN-C 8678/7 (zast. pl.) s výmerou 28 m2 (diel 3) a
parc. č. KN-C 8678/5 (zast. pl.) s výmerou 431 m2 (diel 1), geometrickým plánom č.
16/2017 (vyhotovený 05. 12. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených z pozemku KN-E 56047/3, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v
platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kozuba a manž. Márie
Kozubovej rod. Mrázovej, Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská Nová Ves, za
kúpnu cenu 11 230,73 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva týchto pozemkov.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018
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Uznesenie č. 450/2018  - k bodu 22/9/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jána Kozuba s manž., Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta KN-C 8679 (záhrada) nachádzajúceho sa v kat.
území Spišská Nová Ves, ktorý je užívaný ako záhrada a dvor v súčinnosti so stavbami v
ich vlastníctve.

2. 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. 16/2017 (vyhotovený 05. 12. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8679 (záhrada) s výmerou 283 m2 (diel 4), z
pozemku KN-E 56047/3, zapísaného 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
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Kozuba a manž. Márie Kozubovej rod.
Mrázovej, Kamenný obrázok 2906/13, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 5 470,39
€ a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok tvoriaci
záhradu pri rodinnom dome súp. č. 9183, ktorého žiadatelia sú spoluvlastníkmi, bola s ním
spoločne dlhoročne užívaná a udržiavaná.

3.

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

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: 31. 7. 2018

Uznesenie č. 451/2018  - k bodu 22/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Márie Surovcovej, Kamenný obrázok 3070/15, 052 01 Spišská Nová
Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská Nová Ves pod
stavbou v jej výlučnom vlastníctve a pozemkov tvoriacich dvor k tejto stavbe.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

2. 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 pozemkov parc. č. KN-C 1341/49
(zast. pl.) s výmerou 9 m2 a KN-C 1341/50 (zast. pl.) s výmerou 26 m2, parc. č. KN-C
1341/51(zast. pl.) s výmerou 341 m2 a KN-C 1341/53 (zast. pl.) s výmerou 7 m2, všetky
LV-1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č.
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva Márie
Surovcovej, Kamenný obrázok 3070/15, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu
cenu 10 756,52 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018

Uznesenie č. 452/2018  - k bodu 22/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Miroslava Čatloša, Liptovská 21, Bratislava, Jany Čatlošovej, T.
Vansovej 1345/2, Spišská Nová Ves, a Anny Drevkovej, Trieda 1. mája 2222/19, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu mesta na pozemkoch par. č. KN-E
72725/2 (zast. pl.) s výmerou 48 m2 a KN-E 72726/2 (zast. pl.) s výmerou 26 m2,
zapísaných v LV 10822, k. ú Spišská Nová Ves.

2. 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 spoluvlastníckych podielov po 1/16
na pozemkoch par. č. KN-E 72725/2 (zast. pl.) s výmerou 48 m2 a KN-E 72726/2 (zast.
pl.) s výmerou 26 m2, zapísaných v LV 10822, k. ú Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8
písm. c zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do podielového
spoluvlastníctva:
- Miroslava Čatloša, Liptovská 21, Bratislava - veľkosť podielu 1/64,
- Jany Čatlošovej, T. Vansovej 1345/2, Spišská Nová Ves – veľkosť podielu 1/64,
- Anny Drevkovej, Trieda 1. mája 2222/19, Spišská Nová Ves – veľkosť podielu 1/32,
spoločne za celkovú kúpnu cenu 242,88 €.

3.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 453/2018  - k bodu 22/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č.
2662 (Gemerská č. 20), zapísaného v LV 8441, k. ú. Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti
parcely č. KN-E 55657 (vodná plocha) s výmerou 1310 m2, zapísanom v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves.

2. schvaľuje:
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a
v súlade s 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 7356/2
(zast. pl.) s výmerou 104 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 131/2017 (vyhotovený
dňa 1. 12. 2017 Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 37181726) z pozemku
par. č. KN-E 55657 (vodná plocha) zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, do
podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov nasledovne:
a) spoluvlastnícky podiel 796/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Petra
Gondeka a manž. Anny Gondekovej, Gemerská 20/1, 052 01Spišská Nová Ves, za kúpnu
cenu 249,10 €,
b) spoluvlastnícky podiel 1099/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána
Vrábeľa a manž. Denisy Vrábľovej, Gemerská 2662/20, 052 01 Spišská Nová Ves, za
kúpnu cenu 314,15 €,
c) spoluvlastnícky podiel 866/10000 do podielového spoluvlastníctva Jána Majerčáka,
Triester Straße 71/43, 011 00 Wien, Rakúsko , a Moniky Majerčákovej, Tivoligasse 71/5,
011 20 Wien, Rakúsko, každému v podiele po 1/2, za kúpnu cenu 248,82 €,
d) spoluvlastnícky podiel 713/10000 do výlučného vlastníctva Martina Turčana, Námestie
M. Pajdušáka 52/18, 053 11Smižany, za kúpnu cenu 205,92 €,
e) spoluvlastnícky podiel 1088/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Antona Petra a manž. Zuzany Petrovej, Gemerská 2662/20, 052 01 Spišská Nová Ves, za
kúpnu cenu 311,06 €,
f) spoluvlastnícky podiel 867/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Mareka Harabina a manž. Janky Harabinovej, Trnavská 3464/17, 052 01Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 249,10 €,
g) spoluvlastnícky podiel 713/10000 do výlučného vlastníctva Bytového družstva,
Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 205,92 €,
h) spoluvlastnícky podiel 1088/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Štefana Kuchára a manž. Anny Kuchárovej, Gemerská 2662/20, 052 01Spišská Nová Ves,
za kúpnu cenu 311,06 €,
i) spoluvlastnícky podiel 955/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Mareka Harabina a manž. Janky Harabinovej, Trnavská 3464/17, 052 01Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 273,77 €,
j) spoluvlastnícky podiel 671/10000 do výlučného vlastníctva Bytového družstva,
Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 194,14 €,
k) spoluvlastnícky podiel 1073/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Miroslava Koškovského a manž. Marcely Koškovskej, Gemerská 2662/20, 052 01 Spišská
Nová Ves, za kúpnu cenu 306,86 €.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

Uznesenie č. 454/2018  - k bodu 22/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Róberta Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Eleny
Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Kataríny Žiškovej, Teplička 299,
Spišská Nová Ves, Michala Sobinovského, Teplička 305, Spišská Nová Ves, Anny
Vikiszályovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, Ing. Rudolfa Vikiszályho, Lipová
1857/14, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa pod stavbou
v ich vlastníctve, a pozemkov s touto stavbou funkčne spojených.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

2. schvaľuje:
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení
a v súlade s 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj:
a.) pozemkov par. č. KN-C 3080/1 (zast. pl.) s výmerou 108 m2 a KN-C 3080/2 (zast. pl.)
s výmerou 108 m2, novovytvorených geometrickým plánom č. 13/2018 (vyhotovený 28. 2.
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) z pozemku KN-C 3080 (zast. pl.) s výmerou
968 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to nasledovne:
· pozemok par. č. KN-C 3080/1 do podielového spoluvlastníctva:
Róberta Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Sp.N.Ves, v podiele 1, za 2 179,63 €,
Ing. Rudolfa Vikiszálya, Lipová 1857/14, Sp. N. Ves a Anny Vikiszályovej, Ul. J. Hanulu
786/36, Sp. Nová Ves, v podieloch po 1/4, za spolu 2 179,63 €,
· pozemok par. č. KN-C 3080/2 do podielového spoluvlastníctva:
Michala Sobinovského, Teplička 305, (052 01 Sp. N. Ves), v podiele 1 za 2 179,63 €,
Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Sp. Nová Ves a Kataríny Žiškovej, Teplička 299
(052 01 Sp. Nová Ves), v podieloch po 1/4, za spolu 2 179,63 €,
b.) pozemkov par. č. KN-C 3080/3 (zast. pl.) s výmerou 336 m2, KN-C 3080/4 (zast. pl.) s
výmerou 362 m2, KN-C 3080/5 (zast. pl.) s výmerou 9 m2, KN-C 3080/6 (zast. pl.) s
výmerou 9 m2, KN-C 3080/7 (zast. pl.) s výmerou 9 m2, KN-C 3080/8 (zast. pl.) s
výmerou 9 m2, KN-C 3080/9 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, KN-C 3081/1 (záhrada) s
výmerou 85 m2, KN-C 3081/2 (záhrada) s výmerou 86 m2, KN-C 3082/1 (záhrada)
s výmerou 55 m2, KN-C 3082/2 (záhrada) s výmerou 73 m2, novovytvorených
geometrickým plánom č. 13/2018 (vyhotovený 28. 2. 2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO
43248454) z pozemkov KN-C 3080 (zast. pl.) s výmerou 968 m2, KN-C 3081(záhrada) s
výmerou 171 m2 a KN-C 3082 (záhrada) s výmerou 128 m2, zapísaných v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, a to nasledovne:
· pozemok par. č. KN-C 3080/3 do podielového spoluvlastníctva:
Róberta Šomšáka, Ul. J.Hanulu 786/36, Sp. N. Ves, v podiele 1, za 6 769,25 €,
Ing. Rudolfa Vikiszálya, Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves a Anny Vikiszályovej, Ul. J.
Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podiele po 1, spolu za 6 769,25 €,
· pozemok par. č. KN-C 3080/4 do podielového spoluvlastníctva:
Michala Sobinovského, Teplička 305, (052 01 Sp. Nová Ves) v podiele 1, za 7 292,63 €,
Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Sp. N. Ves a Kataríny Žiškovej, Teplička 299, (052
01 Sp. N. Ves), v podiele po 1, spolu za 7 292,63 €,
· pozemky par. č. KN-C 3080/6 a KN-C 3081/1 do podielového spoluvlastníctva Ing.
Rudolfa Vikiszálya, Lipová 1857/14, Spišská Nová Ves, a Anny Vikiszályovej, Ul. J.
Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, v podiele po 1 za celkom 3 795,56 €,
· pozemky par. č. KN-C 3080/5 a KN-C 3081/2 do výlučného vlastníctva Róberta
Šomšáka, Ul. J. Hanulu 786/36, Spišská Nová Ves, za 3 835,82 €,
· pozemky par. č. KN-C 3080/7, KN-C 3080/9 a KN-C 3082/1 do podielového spoluvl.
Eleny Paľovej, Ul. J. Hanulu 786/36, Sp. N. Ves a Kataríny Žiškovej, Teplička 299, (052
01 Sp. Nová Ves), v podiele po 1, celkom za 3 318,01 €,
· pozemky par. č. KN-C 3080/8 a KN-C 3082/2 do výlučného vlastníctva Michala
Sobinovského, Teplička 305, (052 01 Spišská Nová Ves) za 3 312,45 €.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

3.

Hlasovanie - za: 7       proti: 2       zdržali sa: 8       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

Uznesenie č. 455/2018  - k bodu 22/14
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Martina Kleina, Ul. J. Hanulu 1419/34, Spišská Nová Ves, a
Barbory Klorusovej, Medza 3446/12, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta
nachádzajúcich sa pod stavbou v ich vlastníctve, a pozemkov s touto stavbou funkčne
spojených.

2. schvaľuje:
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a
v súlade s 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj:
a) geometrickým plánom č. III-01/2018 (vyhotovený 20. 3. 2018 Ing. Eleonórou
Hlaváčkovou, IČO 35320656) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 3077/1 (zast. pl.) s
výmerou 110 m2, a to z pozemku KN-C 3077/1 (zast. pl.) s výmerou 407 m2 zapísanom v
LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, do podielového spoluvlastníctva:
- Ing. Martina Kleina, Ul. J. Hanulu 1419/34, Spišská Nová Ves v podiele 1 za celkovú
kúpnu cenu 2 222,35 €,
- Barbory Klorusovej, Medza 3446/12, Spišská Nová Ves, v podiele 1, za celkovú kúpnu
cenu 2 222,35 €,
b) predaj geometrickým plánom č. III-01/2018 (vyhotovený 20. 3. 2018 Ing. Eleonórou
Hlaváčkovou, IČO 35320656) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 3077/10 (zast.
pl.) s výmerou 250 m2, KN-C 3077/11 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, KN-C 3077/12 (zast.
pl.) s výmerou 8 m2, KN-C 3077/13 (zast. pl.) s výmerou 8 m2, KN-C 3077/14 (zast. pl.)
s výmerou 13 m2, KN-C 3079/1 (záhrada) s výmerou 83 m2, KN-C 3079/2 (záhrada) s
výmerou 82 m2, z pozemkov KN-C 3077/1 (zast. pl.) s výmerou 407 m2, KN-C 3079
(záhrada) s výmerou 165 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to nasledovne:
- pozemok par. č. KN-C 3077/10 do podielového spoluvlastníctva:
Ing. Martina Kleina, Ul. J. Hanulu 1419/34, Spišská Nová Ves, v podiele 1, za celkovú
kúpnu cenu 5 040,54 €,
Barbory Klorusovej, Medza 3446/12, Spišská Nová Ves, v podiele 1 za celkovú kúpnu
cenu 5 040,54 €,
- pozemky par. č. KN-C 3077/11, KN-C 3077/12, KN-C 3079/1 do výlučného vlastníctva
Ing. Martina Kleina, Ul. J. Hanulu 1419/34, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
4 412,43 €,
- pozemky par. č. KN-C 3077/13, KN-C 3077/14, KN-C 3079/2 do výlučného vlastníctva
Barbory Klorusovej, Medza 3446/12, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 4 170,86
€.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

3.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

Uznesenie č. 456/2018  - k bodu 22/15
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č.
2500, (Trieda 1. mája 53), zapísaného v LV 4990, kat. územie Spišská Nová Ves, o
odkúpenie prislúchajúcich podielov na pozemku parc. č. KN-C 5939 (zast. pl.) výmerou
174 m2, zapísanom v LV 6962, kat. územie Spišská Nová Ves.

2. schvaľuje:
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a VZN č. 3/2017 o
prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov kúpnu cenu pre predaj pozemku parc. č.
KN-C 5939 (zast. pl.) výmerou 174 m2, zapísaného v LV 6962, kat. územie Sp. N. Ves,
do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov nasledovne:
a. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana
Bobulu a manž. Terézie Bobulovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, za
kúpnu cenu 310,98 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku,
b. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do výlučného vlastníctva Antónie Jetšovej, Trieda 1.
mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou pomernej
časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
c. spoluvlastnícky podiel 627/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavla
Šmelka a manž. Janky Šmelkovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, za
kúpnu cenu 311,47 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku,
d. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Slavomíra Kollára a manž. Kataríny Kollárovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská
Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s
prevodom vlastníctva tohto pozemku,
e. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Marcela Maláka a manž. Daniely Malákovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská
Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s
prevodom vlastníctva tohto pozemku.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2019

Uznesenie č. 457/2018  - k bodu 22/16/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Stanislava Gondu a Moniky Gondovej, obaja Za Hornádom
876/3, Spišská Nová Ves, o odkúpenie 1 pozemku par. č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) s
výmerou 5 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a o návrhu na rozčlenenie
citovanej parcely.

2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA geometrickým
plánom č. 23/2018 (vyhotovený 4. 4. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187)
novovytvorených parciel č. KN-C 9098/6 (zast. pl.) s výmerou 2 m2 a KN-C 9098/5 (zast.
pl.) s výmerou 1 m2, a to z pozemku par. č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) s výmerou 5 m2,
zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves:
· pozemok par. č. KN-C 9098/5 (zast. pl.) s výmerou 1 m2 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves –
Novoveská Huta a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Sp. Nová Ves,
· pozemok par. č. KN-C 9098/6(zast. pl.) s výmerou 2 m2 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ing. Stanislava Gondu a Moniky Gondovej, obaja Za
Hornádom 876/3, Spišská Nová Ves,
v obidvoch prípadoch za kúpnu cenu po 6,468 €/m2 a úhradou pomernej časti nákladov
spojených s prevodom vlastníctva týchto pozemkov,
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 pozemok KN-C 9098/4 (zast.
pl.) s výmerou 5 m2:
- bol dlhodobo užívaný ako pozemok nerozlučne spojený s vlastníctvom budov, medzi
ktorými sa nachádza,
- kvôli svojej veľkosti, tvaru a situovaniu mestom nie je využiteľný, a teda je preň
prebytočný.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja pozemkov predložiť na najbližšie rokovanie MsZ Sp. N. Vsi.

Termín: 31. 7. 2018



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 458/2018  - k bodu 22/16/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Stanislava Gondu a Moniky Gondovej, obaja Za Hornádom
876/3, Spišská Nová Ves, o odkúpenie 1 pozemku par. č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) s
výmerou 5 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a o návrhu na rozčlenenie
citovanej parcely.

2. 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 geometrickým plánom č.
23/2018 (vyhotovený 4. 4. 2018 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187)
novovytvorenej parcely č. KN-C 9098/4 (zast. pl.) s výmerou 2 m2, a to z pozemku par. č.
KN-C 9098/4 (zast. pl.) s výmerou 5 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54, Spišská
Nová Ves – Novoveská Huta a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Sp. Nová
Ves, za celkovú kúpnu cenu 169,74 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018

Uznesenie č. 459/2018  - k bodu 22/18
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemkov v lokalite Rittenberg.
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2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemkov podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to pozemkov
par. č. KN-C 9700/8 (TTP) s výmerou 669 m2, KN-C 9700/9 (TTP) s výmerou 185 m2 a
KN-C 9711/3 (TTP) s výmerou 98 m2 (diel 1), ktoré sú novovytvorené geometrickým
plánom č. 250/2017 (vyhotovený 21. 11. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187)
z pozemkov par. č. KN-C 9700/1 (TTP) s výmerou 25726 m2, KN-C 9700/6 (TTP) s
výmerou 200 m2, zapísaných v LV 1, a pozemku par. č. KN-E 7802/1 (lesný pozemok) s
výmerou 21039 m2, zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného
vlastníctva Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 Spišská Nová Ves,
za celkovú kúpnu cenu 5056,87 €, pričom za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa
považuje realizáciu športových činností žiadateľom s vybudovaním športovo-rekreačných
zariadení tvoriacich doplnkovú funkciu zariadení vo vlastníctve žiadateľa a predmetné
pozemky sú pozemkami bezprostredne priľahlými k nehnuteľnostiam žiadateľa.

3.

Hlasovanie - za: 7       proti: 6       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 31. 7. 2018

Uznesenie č. 460/2018  - k bodu 22/19
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti o rozšírenie predmetu časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
271/2016 zo 15. 12. 2016.

2. súhlasí:
s využitím žiadaného pozemku na stavebné účely žiadateľa.

3. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZVÄČŠENIA VÝMERY
NÁJMU pozemku podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, zmenou ods. 4. písm. a) uznesenia č. 271/2016 z 15. 12. 2016, a to z 2 m2
na 9 m2, pričom potrebu chrániť majetok žiadateľa prevádzkovaný vo verejnom záujme s
tým, že predmetné zariadenie je umiestnené na pozemku mesta, považuje za skutočnosť
hodnú osobitného zreteľa.
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4.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 31. 7. 2018

Uznesenie č. 461/2018  - k bodu 22/20
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Juraja Harenčára, Moravská 7, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku
par. č. KN-C 443 (zast. pl.) s výmerou 465 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Sp. Nová Ves.

2. schvaľuje:
podľa § 9 ods. (2) písm. a) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj
pozemku par. č. KN-C 443 (zast. pl.) s výmerou 465 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská
Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zák. o majetku obcí v
platnom znení, za cenu aspoň 16 059,92 €, záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh s
najvyššou kúpnou cenou.

3.

Hlasovanie - za: 5       proti: 5       zdržali sa: 7       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj predmetného pozemku podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018

Uznesenie č. 462/2018  - k bodu 22/21
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ladislava Peruna, Jilemnického 1/4, Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti
pozemku vo vlastníctve mesta, za účelom zrealizovania výstavby 5 ks montovaných
plechových garáží.

2. neschvaľuje:
predaj žiadanej časti pozemku par. č. KN-C 5821/3 (zast. pl.).
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3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

písomne informovať žiadateľa o prijatom uznesení MsZ SNV.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 463/2018  - k bodu 22/22
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Jozefa Chovanca, Muráňska 56, 052 01 Spišská Nová Ves, ako
stavebníka a investora stavby: “Plynofikácia prevádzkovej budovy, Drevárska 2, Spišská
Nová Ves“, o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová Ves.

2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadenie
vecného bremena –– zápis v liste vlastníctva č. 1 - časť “C - Ťarchy“ v znení:
"Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každého vlastníka
a/alebo spoluvlastníka nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 3275/36, zapísanej v LV 1,
kat. územie Spišská Nová Ves natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť:
- uloženie stavby: “Plynofikácia prevádzkovej budovy, Drevárska 2, Spišská Nová Ves“ v
rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 8/2018 (vyhotovený 26. 01. 2018 Ing.
Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187),
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu a opravy plynového vedenia v pozemku parc. č. KN-C
3275/36,
- vstup na pozemok parc. č. KN-C 3275/36 v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolenej činnosti súvisiacej s uloženým plynovým vedením“, za jednorazovú odplatu
226,89 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 9. 2018
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Uznesenie č. 464/2018  - k bodu 22/23
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti SANEX, s. r. o., Tepličská cesta 7, Spišská Nová Ves, o zriadenie
vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v k. ú.
Spišská Nová Ves.

2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadenie
vecného bremena – zápis v LV č. 1 - časť “C - Ťarchy“ v znení:
„Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka
pozemkov par. č. KN-C 4649, KN-C 4672, KN-C 4670, KNC 4668/1, KN-C 4663,
zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia)
strpieť:
- právo umiestnenia stavby „Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod pre
polyfunkčný objekt, Spišská Nová Ves, Sadová č. 3“ na zaťažených pozemkoch v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom č. 6/2018 (vyhotoveným 23. 1. 2018 Ing.
Mackovjakom, IČO 37181726),
- vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných prostriedkov na zaťažené
pozemky, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za účelom prevádzkovania, údržby
a opráv inžinierskej stavby vrátane ochrany a údržby ochranných pásiem plynárenských
zariadení,
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného
bremena podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
predpisov“, za jednorazovú odplatu 902,92 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018

Uznesenie č. 465/2018  - k bodu 22/24
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov, Základná organizácia 38-26 SPIŠ, Banícka 28,
Spišská Nová Ves, o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová
Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Sp. Nová Ves.



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

2. schvaľuje:
zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 4342 - časť “C - Ťarchy“ v znení:
„Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka
pozemku par. č. KN-E 55366/101, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť:
- právo umiestnenia stavby „Spišská Nová Ves ZO SPIŠ – úprava NN siete a NN rozvody
pre záhradkársku osadu“ na zaťaženom pozemku v rozsahu vyznačenom geometrickým
plánom č. 41011902-15/2017 (vyhotoveným 13. 10. spol. GEOTATRY, Ing. Kristián
Slimák, IČO 41011902),
- vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných prostriedkov na zaťažený
pozemok, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za účelom prevádzkovania, údržby
a opráv inžinierskej stavby vrátane ochrany a údržby ochranných pásiem elektrických
zariadení,
- užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny stavby „Spišská Nová Ves ZO SPIŠ –
úprava NN siete a NN rozvody pre záhradkársku osadu“, v zaťaženom pozemku.“ za
jednorazovú odplatu 258,26 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018

Uznesenie č. 466/2018  - k bodu 22/25
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení
spol. ENERPRO, s. r. o., Miškovecká 6, 040 11 Košice, o uzavretie zmlúv o uzavretí
budúcich zmlúv na zriadenie vecného bremena.
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2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov:
a) uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe
ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie podzemného
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č. KN-C 275/1
(ost. pl.) s výmerou 2965 m2, KN-C 220/1 (zast. pl.) s výmerou 1128 m2, KN-C 1077/7
(zast. pl.) s výmerou 2252 m2, KN-C 325/7 (zast. pl.) s výmerou 152 m2, KN-C 325/1
(zast. pl.) s výmerou 6529 m2 a KN-C 325/6 (zast. pl.) s výmerou 941 m2, zapísaných v
LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v PD stavby: „Spišská Nová Ves –
úprava VN kábla V328 TS148-TS86“,
b) uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe
ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie podzemného
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č. KN-C 9889/1
(lesný pozemok) s výmerou 84132 m2, KN-C 9889/7 (zast. pl.) s výmerou 67 m2, KN-C
8861/1 (zast. pl.) s výmerou 6977 m2, KN-C 9854 (lesný pozemok) s výmerou 35882 m2,
KN-C 9855 (lesný pozemok) s výmerou 6370 m2, zapísaných v LV 1, a par. č. KN-E
56145/1 (zast. pl.) s výmerou 1118 m2, KN-E 56066 (zast. pl.) s výmerou 1525 m2, KN-E
56037 (zast. pl.) s výmerou 1112 m2, KN-E 55961 (zast. pl.) s výmerou 4812 m2 a KN-E
56007/1 (TTP) s výmerou 4482 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak,
ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii stavby: „Novoveská Huta – úprava vedení
V439 a V214“,
v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice,
IČO 36599361, za jednorazovú odplatu určenú znaleckými posudkami vyhotovenými po
doručení „geometrických plánov na vymedzenie rozsahu vecného bremena“ po ukončení
stavieb.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmlúv o uzavretí budúcich zmlúv na zriadenie vecného bremena
podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 467/2018  - k bodu 22/26
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností medzi Katarínou Varšovou, Annou
Holečkovou, Máriou Majerníkovou a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská
Nová Ves.
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2. schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prít. poslancov ZÁMER ZÁMENY pozemkov, a to:
a) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1.
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) zameraných z pozemkov par. č. KN-E
55549/1 (orná pôda) s výmerou 2756 m2, KN-E 55549/202 (orná pôda) s výmerou 1160
m2, zapísaných v LV 9236, k. ú. Spišská Nová Ves, celková zamieňajúca výmera z LV č.
9236 je 750 m2 v prospech - Mesto Spišská Nová Ves, ktorá zahŕňa parc. č. KN-C
3688/32 (TTP) s výmerou 28 m2 – (diel 3 o výmere 9 m2 a diel 4 o výmere 19 m2), parc.
č. KN-C 3688/36 (TTP) s výmerou 685 m2 – predmetom zámeny sú diel 5 a diel 15
pozemku parc. č. KN-C 3688/36 (TTP) - spolu výmerou 585 m2 (diel 5 o výmere 112 m2,
diel 15 o výmere 473 m2), parc. č. KN-C 9134/2 (zast. pl.) s výmerou 8 m2 (diel 9 o
výmere 8 m2), parc. č. KN-C 3688/33 (TTP) s výmerou 20 m2 (diel 12 o výmere 20 m2),
parc. č. KN-C 3688/34 (TTP) s výmerou 72 m2 (diel 13 o výmere 72 m2 ), parc. č. KN-C
3688/35 (TTP) s výmerou 37 m2 (diel 14 o výmere 37 m2 ) z dôvodu rovnakých hodnôt
pozemkov bez finančného vyrovnania,
b) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1.
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňajúca výmera z LV č. 1 a LV
č. 4342 je 372 m2 v prospech - Anna Holečková, Teplička 105, 052 01 Spišská Nová Ves,
ktorá zahŕňa parc. č. KN-C 3688/20 (TTP) s výmerou 1027 m2 – predmetom zámeny sú
diel 21 a diel 23 pozemku parc. č. KN-C 3688/20 (TTP) - spolu o zamieňanej mestskej
výmere 165 m2 (diel 21 o výmere 37 m2 z pozemku parc. č. KN-C 3688/41 (TTP) s
výmerou 134 m2, zapísaného v LV 1 a diel 23 o výmere 128 m2 z par. č. KN-C 3688/42
(TTP) s vým. 160 m2 , zap. v LV 1), parc. č. KN-C 3644 (zast. pl.) s výmerou 345 m2 –
predmetom zámeny je diel 1 pozemku parc. č. KN-C 3644 (zast.pl.) – s výmerou 207 m2
(diel 1 o výmere 207 m2 je zameraný z pozemku 72381/2 (zast.pl.) s výmerou 207 m2,
zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves) s finančným doplatkom ceny pozemkov 1
262,70 € v prospech mesta Spišská Nová Ves,
c) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1.
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňajúca výmera z LV č. 1 je 100
m2 v prospech - Mária Majerníková, Závadská 7623/5, Bratislava 35 – Rača, ktorá zahŕňa:
parc. č. KN-C 3688/43 (TTP) s výmerou 686 m2 - predmetom zámeny sú diel 24, diel 25,
diel 26, diel 27 a diel 29 pozemku parc. č. KN-C 3688/43 (TTP) – spolu o zamieňanej
mestskej výmere 100 m2 (diel 24 o výmere 29 m2 je zameraný z pozemku parc. č. KN-C
3688/42 (TTP) s výmerou 160 m2 , zapísaného v LV 1, diel 25 o výmere 5 m2 (TTP) je
zameraný z pozemku parc. č. KN-C 3688/39 (TTP) s výmerou 5 m2, zapísaného v LV 1 ,
diel 26 o výmere 6 m2 (TTP) je zameraný z pozemku parc. č. KN-C 3688/44 (TTP) s
výmerou 6 m2, zapísaného v LV 1, diel 27 o výmere 59 m2 (TTP) a diel 29 o výmere 1
m2 (TTP) sú zamerané z pozemku parc. č. KN-C 3688/46 (TTP) s výmerou 313 m2,
zapísaného v LV 1 ) z dôvodu rovnakých hodnôt pozemkov bez finančného vyrovnania,
d) novozameraných pozemkov, podľa geometrického plánu č. 55/2017 (vyhotovený 23. 1.
2018 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) celková zamieňajúca výmera z LV č. 1 je 278
m2 v prospech - Katarína Varšová, Teplička 271, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá zahŕňa
parc. č. KN-C 3688/49 (TTP) s výmerou 2 m2, parc. č. KN-C 3688/50 (zast. pl.) s
výmerou 31 m2, parc. č. KN-C 3688/51 (TTP) s výmerou 24 m2, parc. č. KN-C 3688/23
(TTP) s výmerou 1971 m2 - predmetom zámeny je diel 28 pozemku parc. č. KN-C
3688/23 (TTP) – spolu o zamieňanej mestskej výmere 221 m2 (diel 28 o výmere 221 m2
je zameraný z pozemku parc. č. KN-C 3688/46 (TTP) s výmerou 313 m2 ) z dôvodu
rovnakých hodnôt pozemkov bez finančného vyrovnania, s tým, že náklady spojené s
realizáciu zámeny nehnuteľností budú zúčastnené strany znášať v objemoch daných
podielmi výmer pozemkov na



zrealizovanej zámene, 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
scelením pozemkov dôjde k zjednodušeniu prípadného budúceho majetkovoprávneho
vysporiadania územia tvoriaceho areál ZOO Spišská Nová Ves vo vlastníctve mesta
Spišská Nová Ves.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 31. 7. 2018

Uznesenie č. 468/2018  - k bodu 22/27
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu na odkúpenie pozemku zastavaného cestnou komunikáciou Rudnej
ulice v Novoveskej Hute.

2. schvaľuje:
odkúpenie geometrickým plánom č. 8/2018 (vyhotovený 29. 01. 2018 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8145/5 (TTP) s
výmerou 43 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, od Jozefa Prachnára s manž., Rudná ul.
9308/2, Spišská Nová Ves, 053 31 Novoveská Huta, za celkovú kúpnu cenu 742,61 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2018



z 19.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 4. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 469/2018  - k bodu 22/28
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu na odkúpenie pozemkov zabezpečujúceho prechod pre peších cez
budúci areál „IBV Predná Huta“.

2. schvaľuje:
odkúpenie geometrickým plánom č. 21/2018 (vyhotovený 22. 03. 2018 spoločnosťou
GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7949/81
(ost. pl.) s výmerou 88 m2, KN-C 7949/82 (TTP) s výmerou 4 m2 a KN-C 7949/84 (TTP)
s výmerou 3 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, od Petra Feketeho st. a Petra Feketeho
ml., obaja Hviezdoslavova 32, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 1 699,50 €.

3.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie parciel podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

Uznesenie č. 470/2018  - k bodu 23
Schválenie spolufinancovania rekonštrukcie osvetlenia a sociálnych zariadení telocvične v ZŠ,
Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zapojení sa mesta ako zriaďovateľa ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves do
výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
alebo výstavby novej telocvične na rok 2018.

2. súhlasí:
so spoluúčasťou na financovaní rekonštrukcie osvetlenia a sociálnych zariadení v
Základnej škole na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi z rozpočtu mesta Spišská Nová
Ves.

3.

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

ukladá predkladateľovi:
v prípade úspešnosti predloženého projektu, po schválení dotácie MŠVVaŠ SR zahrnúť
finančné prostriedky potrebné na rekonštrukciu osvetlenia a sociálnych zariadení v
Základnej škole na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi vo výške spoluúčasti mesta
Spišská Nová Ves do najbližšej zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.



Za správnosť:

 podpísané 27. apríla 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta


