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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 26. 9. 2018 
 

PREDMET  
Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom  
v Spišskej Novej Vsi  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Predkladá:                           Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

Spracovala:    Monika Čmeľová     

Podpisy:                 

Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. berie na vedomie  
splnené uznesenia MsZ č.: 
277/2016, 303/2017, 312/2017, 330/2017, 335/2017, 341/2017, 359/2017, 368/2017, 369/2017, 
370/2017, 374/2017, 375/2017, 376/2017, 377/2017, 379/2017, 380/2017, 381/2017, 383/2017, 
384/2017, 385/2017, 386/2017, 389/2017, 390/2017, 391/2017, 394/2017, 395/2017, 396/2017, 
397/2017, 398/2017, 402/2017, 404/2017, 405/2017, 406/2017, 407/2017, 409/2017, 411/2017, 
412/2017, 413/2017, 414/2017, 416/2017, 418/2018, 419/2018, 420/2018, 423/2018, 426/2018, 
427/2018,  428/2018,  429/2018,  430/2018, 431/2018,  432/2018,  436/2018, 462/2018,  466/2018,  
 
2. schvaľuje 
predlženie termínu uznesení MsZ č.:  
264/2012 - termín stály, 
387/2017 do 30. 06. 2019, 
      
3. ruší  
uznesenie MsZ č.: 
473/2014, 
415/2017.    

 

K bodu č. 5 

 



                                          Plnenie uznesení MsZ k 30. 06. 2018

264/2012

Splnomocnenie primátora mesta na určenie výšky nájmu v Priemyselnej zóne Podskala

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o zámere spoplatnenia nájmu pozemkov v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves – Podskala;

Zodpovedný:  

Dátum: 11. 10. 2012

2/

Plnenie:

splnomocňuje:

primátora mesta Spišská Nová Ves na udelenie súhlasu na určenie výšky nájomného v Priemyselnej zóne
Podskala vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) pre podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečia udržanie
zamestnanosti, ku ktorej sa zaviazali v nájomnej zmluve, vždy na dobu ďalších 5 rokov od uzatvorení
nájomnej zmluvy podľa uznesenia MsZ č. 8/2011 zo dňa 16. 6. 2011;

Zodpovedný:  

Dátum: 11. 10. 2012

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť uzatváranie zmluvných nájomných vzťahov na užívanie pozemkov v Priemyselnej zóne Podskala
podľa tohto uznesenia.

Termín stály.
Uvedené uznesenie, bude každoročne prehodnocované.

Dňa 11. 09. 2011 bol uzatvorený nájomný vzťah so spoločnosťou OKNO FINAL, spol. s r. o., na základe
znesenia MsZ č. 8/2011 zo dňa 16. 06. 2011 (prenajaté 6.870 m2), v priebehu roka 2017, dňa 04. 07. 2017
so spoločnosťou,   Buchvald, s. r. o. (prenajaté 2.485 m2), dňa 06. 06. 2017 so spoločnosťou MaxDom, s. r.
o. ( prenajaté 2.945 m2) a  dňa 21. 03. 2018 so spoločnosťou Lignostar, s. r. o. (prenajaté 31.500 m2).

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 11. 10. 2012

Termín: trvale

473/2014

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o návrhu odkúpenia pozemku zastavaného spevnenými plochami vo
vlastníctve mesta;

Zodpovedný:  

Dátum: 18. 7. 2014

2/

Plnenie:

schvaľuje:

odkúpenie geometrickým plánom č. 5/20141 (vyhotovený 31. 1. 2014 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej parcely KN-C 2645/2 (zast. pl.)
s výmerou 121 m2, oddelenou od par. č. KN-C 2645 (zast. pl.), zapísanej v liste
vlastníctva č. 5177, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ing. Stanislava Dunčka, ul.
Osloboditeľov 57, 053 14 Spišský Štvrtok, za celkovú kúpnu cenu 6 190,36 €;

Zodpovedný:  

Dátum: 18. 7. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

V súčasnosti prebiehajú medzi zmluvnými stranami rokovania, uznesenia navrhujeme predĺžiť do 31. 12.
2016.
Druhá zmluvná strana doteraz nepristúpila k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Uznesenie navrhujeme predĺžiť
do 31. 12. 2017.
Situácia sa nezmenila, odporúčame uznesenie zrušiť.

Zodpovedný: prednosta úradu V plnení

Dátum: 18. 7. 2014 Pôv.term: 31. 12. 2015

Termín: 31. 12. 2017
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277/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o príprave zabezpečenia budúcich práv mesta SNV na pozemkoch spoločností ALEA INVEST, s.
r. o., Slovenský pozemkový fond, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. - Odštep. záv. Košice, STADUS,
s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves, formou zriadenia vecného bremena;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

schvaľuje:

odplatné zriadenie vecných bremien (s odplatou vo výške určenej znaleckým posudkom) na:
a)  pozemok spoločnosti ALEA INVEST, s. r. o. - par. č.  KN-C 2391/70 (zast. pl.) s výmerou 169 m2,
zapísaný v LV 10178, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 52/2016
(vyhotovený 11. 10. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454), v prospech mesta Spišská Nová Ves,  b)
pozemok spoločnosti STADUS, s. r. o. - par. č.  KN-C 2398/3 (zast. pl.) s výmerou 590 m2, zapísaný v LV
11678, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 53/2016 (vyhotovený 11. 10.
2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454), v prospech mesta Spišská Nová Ves,  c) pozemok Slovenského
vodohospodárského podniku, š. p. - par. č.  KN-C 9173 (vodná plocha) s výmerou 32696 m2, zapísaný v LV
1014, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 54/2016 (vyhotovený 11. 10.
2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454), v prospech mesta Spišská Nová Ves,  d) pozemok Slovenského
pozemkového fondu - par. č.  KN-E 52494/1 (TTP) s výmerou 286 m2, zapísaný v LV 448, k. ú. Spišská Nová
Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 64/2016 (vyhotovený 16. 11. 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;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Splnené, zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorené:
ALEA INVEST, s. r. o. - 15. 2. 2017,
STADUS, s. r. o. - 6. 2. 2017,
SPF - 11. 12. 2017,
SVP, š. p. - 6. 6. 2017.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 31. 12. 2017

303/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o návrhu vzájomnej zámeny pozemkov medzi Slovenskou republikou,
a mestom Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že vzájomné majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom, na ktorých sa
nachádzajú, resp. sa budú nachádzať stavby určené na verejné užívanie, považuje za
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017
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303/2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou uzatvorenia zámennej zmluvy,
ktorej predmetom bude zámena:
- pozemkov par. č. KN-C 2564/9 (zast. pl.) s výmerou 69 m2 (vytvorený geometrickým
plánom č. 3/2017 z 20. 1. 2017 od Ing. Petra Garneka, IČO 34803637, z pozemku par.
č. KN-C 2564/1 - zast. pl. - s výmerou 3387 m2, zapísaného v LV 6301, k. ú. Spišská
Nová Ves, a par. č. KN-C 2564/10 (zast. pl.) s výmerou 147 m2, KN-C 2564/11 (zast.
pl.) s výmerou 40 m2, KN-C 2564/12 (zast. pl.) s výmerou 43 m2, KN-C 2564/13 (zast.
pl.) s výmerou 86 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 11/2017 (vyhotovený 22.
2. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) z pozemku par. č. KN-C 2564/1 (zast.
pl.) s výmerou 3387 m2, zapísaného v LV 6301, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves,
- pozemku par. č. KN-C 2564/5 (zast. pl.) s výmerou 361 m2, zapísanom v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, v prospech Slovenskej republiky, v mene ktorej koná správca
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
s finančným dorovnaním rozdielu hodnôt pozemkov vo výške 879,12 € v prospech
Slovenskej republiky;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Splnené, zámenná zmluva uzatvorená 25. 7. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 16. 3. 2017

Termín: 15. 12. 2017

312/2017

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017

1/

Plnenie:

schvaľuje:

a) použitie rezervného fondu vo výške 450 000 eur na:
• Výstavbu detského ihriska a workoutového ihriska:  70 000 eur
• Nákup pozemkov, futbalové ihrisko:  250 000 eur
• Splátku istiny úveru č. 060/18/2010:  130 000 eur

b) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv  na financovanie údržby a opráv v bytovom dome Medza 6:  14
500 eur

c) prvú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku
643 246 eur vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov:  zvýšenie o sumu:  136 958 eur
rozpočet bežných výdavkov:  zvýšenie o sumu:  273 056 eur
rozpočet kapitálových príjmov:  zvýšenie o sumu:  28 500 eur
rozpočet kapitálových výdavkov:  zvýšenie o sumu:  370 190 eur
rozpočet príjmových finančných operácií:  zvýšenie o sumu:  477 788 eur
rozpočet výdavkových finančných operácií:  bez zmeny

d) prvú zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových organizáciách podľa predloženého návrhu;

Zodpovedný:  

Dátum: 21. 4. 2017

3 / 33



312/2017

2/

Plnenie:

ukladá:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií
T: do 30. 04. 2017

b) zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu a z fondu prevádzky, údržby  a opráv do
rozpočtu mesta vo výške skutočne použitých finančných prostriedkov.

Splnené.
a) príjmové a výdavkové rozpočtové položky boli upravené v zmysle schválenej zmeny v meste a v
rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v termíne do 30. 4. 2017.
b) finančné prostriedky rezervného fondu a Fondu prevádzky, údržby a opráv boli prevádzané na bežný účet
mesta v termíne a výške skutočných úhrad jednotlivých faktúr v zmysle schválenej 1. zmeny rozpočtu. Termín
bol dodržaný - do 31. 12. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 21. 4. 2017

Termín: 31. 12. 2017

330/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - prevod pozemku SR na mesto Sp. N. Ves

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o vlastníctve pozemku SR v správe Slovenského pozemkového fondu, Bratislava, spĺňajúceho
podmienky bezplatného prevodu v prospech mesta Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 9. 5. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

bezodplatný prevod pozemkov podľa § 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov geometrickým plánom č. 30/2017, overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym
odborom dňa 3. 5. 2017 pod č. 220/17, novovytvorené parcely č. KN-C 5090/5 (zastavaná plocha a nádvorie)
s výmerou 494 m2, KN-C 5090/6 (zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 55 m2, KN-C 5016/5 (zastavaná
plocha a nádvorie) s výmerou 36 m2 (všetky vcelku, v podiele 1/1), z pozemku par. č. KN-E 52565 (TTP) s
výmerou 961 m2, zapísanom v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta Spišská
Nová Ves, IČO 329 614;

Zodpovedný:  

Dátum: 9. 5. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia v prospech mesta Spišská Nová Ves.

Protokol o prevode vlastníctva pozemkov zo strany mesta Spišská Nová Ves podpísaný 23. 10. 2017, zo
strany štátu zatiaľ nie, termín platnosti uznesenia navrhujeme predĺžiť do 31. 5. 2018.
Splnené, protokol o prevode vlastníctva pozemkov uzatvorený 19. 12. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 9. 5. 2017 Pôv.term: 30. 11. 2017

Termín: 31. 5. 2018
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335/2017

Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017

1/

Plnenie:

schvaľuje:

a) použitie rezervného fondu vo výške 507 000 eur na:
• Rekonštrukciu MŠ na Komenského ulici 120 000 eur
• Výstavbu svetelnej signalizácie na Rázusovej – Elektrárenskej ulici 90 000 eur
• Rekonštrukcia budovy kina na sídlisku Mier 67 000 eur
• Kapitálový príspevok pre STEZ na zimný štadión 150 000 eur
• Kapitálový príspevok pre STEZ na futbalový štadión 50 000 eur
• Kapitálový príspevok pre MKC na rekonštrukciu kanalizácie Reduta 30 000 eur,

b) zníženie čerpania rezervného fondu vo výške 145 000 eur takto:
• Rozšírenie cintorína 130 000 eur
• Vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ na Lipovej ul. 15 000 eur,

c) druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa zvýšia príjmy
a výdavky o čiastku 598 640 eur vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov zvýšenie o sumu 102 640 eur
rozpočet bežných výdavkov zvýšenie o sumu 185 640 eur
rozpočet kapitálových príjmov zvýšenie o sumu 134 000 eur
rozpočet kapitálových výdavkov zvýšenie o sumu 413 000 eur
rozpočet príjmových finančných operácií zvýšenie o sumu 362 000 eur
rozpočet výdavkových finančných operácií bez zmeny,

d) druhú zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových a príspevkových organizáciách podľa predloženého
návrhu;

Zodpovedný:  

Dátum: 13. 7. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií
T: do 31. 7. 2017

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

Splnené.
a) v termíne do 31. 7. 2018 boli upravené príjmy a výdavky mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií,
b) finančné prostriedky rezervného fondu boli prevádzané na bežný účet mesta v termíne a výške skutočných
úhrad jednotlivých faktúr v zmysle schválenej 2. zmeny rozpočtu. Termín bol dodržaný - do 31. 12. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 13. 7. 2017

Termín: 31. 12. 2017

341/2017

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských zariadení

1/

Plnenie:

schvaľuje:

návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských
zariadení v celkovej hodnote 44 388,24 eur;

Zodpovedný:  

Dátum: 13. 7. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Splnené 31. 12. 2017.

Zodpovedný: Ing. Markéta Ďuriková V plnení

Dátum: 13. 7. 2017

Termín: 31. 12. 2017
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359/2017

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017

1/

Plnenie:

schvaľuje:

a) zmenu použitia rezervného fondu vo výške 10 000 eur takto:
- z kapitálového príspevku pre STEZ na rekonštrukciu severnej časti ochozov na futbalovom štadióne sa
presúva 10 000 eur na kapitálový príspevok pre STEZ na rekonštrukciu soc. zariadení a šatní pod tribúnou

 futbalového štadióna;

b) zmenu použitia fondu prevádzky, údržby a opráv podľa predloženého návrhu, bez zmeny výšky čerpania
finančných prostriedkov;

c) tretiu zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa zvýšia príjmy  a výdavky o čiastku
111 403 eur vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov zvýšenie o sumu 61 403 eur
rozpočet bežných výdavkov zvýšenie o sumu 49 903 eur
rozpočet kapitálových príjmov zvýšenie o sumu 50 000 eur
rozpočet kapitálových výdavkov zvýšenie o sumu 61 500 eur
rozpočet príjmových finančných operácií bez zmeny
rozpočet výdavkových finančných operácií bez zmeny;

d) tretiu zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta podľa
predloženého návrhu.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

a) upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky v zmysle schválenej zmeny v rozpočte mesta,  v
rozpočtoch rozpočtových a príspevkových organizácií;

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií
T: do 31. 10. 2017

b) zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu a fondu prevádzky, údržby a opráv vo
výške skutočne použitých finančných prostriedkov.

Splnené.
a) v zmysle schválenej 3. zmeny rozpočtu boli príjmy a výdavky mesta, RO a PO upravené v termíne do 31.
10. 2017.
b) finančné prostriedky rezervného fondu boli prevádzané na bežný účet mesta v termíne a výške skutočných
úhrad jednotlivých faktúr v zmysle schválenej 2. zmeny rozpočtu. Termín bol dodržaný - do 31. 12. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 12. 2017

368/2017

Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok podľa návrhu zlikvidovať.

Splnené 31. 12. 2017.

Zodpovedný: Ing. Štefan Šiška V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 12. 2017
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369/2017

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská
Nová Ves v hodnote 4 568,17 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Splnené 13. 12. 2017.

Zodpovedný: vedenie školy V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 12. 2017

370/2017

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová
Ves v hodnote 9 280,76 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Splnené 29. 12. 2017.

Zodpovedný: vedenie školy V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 12. 2017

374/2017

Prehľad realizovaných a pripravovaných projektov v programovom období 2014 - 2020 mesta Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

prehľad realizovaných a pripravovaných projektov v programovom období 2014 - 2020 mesta Spišská Nová
Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

predložiť monitorovaciu správu plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 - 2020 vrátane Komunitného plánu
sociálnych služieb na roky 2016 - 2021 a návrh Akčného plánu na roky 2018 - 2020 v súlade s
implementačným mechanizmom rozvojového plánu.

Splnené 19. 4. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 12. 2017
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375/2017

Informácia o výsledku kontroly NKÚ o nakladaní územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných
spoločnostiach

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o výsledku kontroly NKÚ o nakladaní subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami v
obchodných spoločnostiach.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

splniť prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a doklady preukazujúce ich splnenie
predložiť Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky.

Splnené 31. 12. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 12. 2017

376/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť Jozefa Kalinaya s manž., Hutnícka 2679/1, 052 01 Sp. N. Ves, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
1344/56 (zast. pl.) s výmerou 6 m2, kat. územie Sp. Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1344/56 (zast. pl.) s výmerou 6 m2, kat. územie Sp. N. Ves, podľa § 9a ods.
8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení Jozefovi Kalinayovi s manž., Hutnícka 2679/1, 052 01 Sp.
N. Ves, za celkovú kúp. cenu 205,88 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 8. 11. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 3. 2018

377/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Petra Husa, Strojnícka 2675/6, 052 01 Spišská Nová Ves, Jolany Husovej, Ul. J.
Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves, a Viery Vojtašovej, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 76065/39 (záhrada) s výmerou 24 m2, zapísaného v LV 4342,
k. ú. Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

8 / 33



377/2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že dlhodobé užívanie pozemku ako súčasť záhrady a dvora rodinného domu súp. č. 2053, k. ú. Spišská Nová
Ves, pričom ide o pozemok, ktorý nie je iným subjektom využiteľný kvôli jeho situovaniu, považuje za
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe
čoho v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

predaj pozemku par. č. KN-E 76065/39 (záhrada) s výmerou 24 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení, do podielového
spoluvlastníctva:
- Petra Husa, Strojnícka 2675/6, 052 01 Spišská Nová Ves - veľkosť podielu 1/4,
- Jolany Husovej, rodená Štrauchová, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves – veľkosť podielu
1/2,
- Viery Vojtašovej, rodená Husová, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves – veľkosť podielu 1/4,
za celkovú kúpnu cenu 641,88 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 9. 11. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 3. 2018

379/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Mareka Šupola a Ing. Štefánie Šupolovej, Horská 9152/32, 053 31 Spišská Nová Ves, o
odkúpenie pozemkov mesta a nachádzajúcich sa pod stavbou v ich vlastníctve, a zároveň pozemkov funkčne
spojených s predmetnou stavbou.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že dlhoročné užívanie pozemkov par. č. KN-C 8757 (zast. pl.), KN-C 8758 (záhrada) s výmerou 264 m2 a
KN-C 8756/2 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 v súvislosti s užívaním domu súp. č. 9152, k. ú. Spišská Nová Ves,
ktorý je vo vlastníctve jedného zo žiadateľov, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

predaj geometrickým plánom č. 49/2017 (vyhotovený 11. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 8757 (zast. pl.) s výmerou 596 m2 (diel 1), KN-C 8758 (záhrada) s
výmerou 264 m2 (diel 2) a KN-C 8756/2 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 (diel 5) z pozemkov KN-E 55960/2
zapísanom v LV 4342, a KN-C 8756 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 Mareka Šupola a Ing. Štefánie
Šupolovej, Horská 9152/32, 053 31 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu vo výške 15 177,34 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017
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379/2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 9. 11. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 3. 2018

380/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Michala Vojtka, Hnilčík 265, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 97394/2
(TTP) s výmerou 675 m2, zapísaného v LV 665, k. ú. Hnilčík.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že využívanie a udržiavanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného domu vo vlastníctve
žiadateľa, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a zákona č. 138/1991
Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

predaj pozemku par. č. KN-E 97394/2 (TTP) s výmerou 675 m2, zapísaného v LV 665, k. ú. Hnilčík, do
výlučného vlastníctva Michala Vojtka, Hnilčík č. 265, 053 32 Hnilčík, za celkovú kúpnu cenu 2529,72 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 9. 11. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 3. 2018

381/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti PaedDr. Matúša Grznára a Ing. Lucii Grznár Kormošovej, Koceľova 1680/17, 052 01
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta a nachádzajúcich sa pod stavbami v ich vlastníctve, a
zároveň pozemkov funkčne spojených s predmetnými stavbami v k. ú. Hnilčík.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom funkčne spojených so stavbami vo vlastníctve žiadateľov,
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a
na základe čoho.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017
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381/2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

a) nadpolovičnou väčšinou poslancov predaj geometrickým plánom č. 34/2017 (vyhotovený 17. 6. 2017 Ing.
Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 1633/1 (zast. pl.) s výmerou
68 m2 (diel 4), KN-C 1633/2 (zast. pl.) s výmerou 70 m2 (5), z pozemku KN-E 96354, zapísaného v LV 1034,
k. ú. Hnilčík, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení;
b) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 34/2017 (vyhotovený 17. 6.
2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 1633/5 (zast. pl.) s
výmerou 49 m2 (diel 6), KN-C 1633/6 (zast. pl.) s výmerou 8 m2 (diel 7), KN-C 1633/7 (zast. pl.) s výmerou
29 m2 (diel 8) a KN-C 1636/2 (zast. pl.) s výmerou 47 m2 (diel 1), z pozemkov KN-E 96337/15 a KN-E 96354,
zapísaných v LV 1034, k. ú. Hnilčík, podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí
v platnom znení,
do podielového spoluvlastníctva PaedDr. Matúša Grznára a Ing. Lucie Grznár Kormošovej, obaja Koceľova
1680/17, 052 01 Spišská Nová Ves, a to v podiele po 1/2, za celkovú kúpnu cenu 1220,88 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 21. 11. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 3. 2018

383/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť spol. Solitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, Smižany, ako stavebníka a
investora stavby: „SO 09 rozšírenie plynofikácie a SO 05 – plynová prípojka“, skolaudovanej na základe
kolaudačného rozhodnutia č. 20-2173-3/2015 - ZK, o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta
Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

odplatné 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
nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 2395/33 (zast. pl.) a KN-C 10181 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť:
- uloženie stavby: „SO 09 rozšírenie plynofikácie a SO 05 – plynová prípojka“, v zaťažených pozemkoch, v
rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 53/2017, vyhotoveným 14. 8. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom,
IČO 41686187 (vrátane súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a odstránenia jej porastu),
- užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmenu stavby: „SO 09 rozšírenie plynofikácie a SO 05 –
plynová prípojka“, v zaťažených pozemkoch,
- vstup na zaťažené pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti súvisiacej s
uloženými sieťami“, v prospech tretej osoby SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, za
jednorazovú odplatu 849,00 € a úhradu nákladov súvisiacich so zriadením vecného bremena.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa schváleného uznesenia.

Splnené, zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená 12. 12. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 3. 2018
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384/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o stave užívania nehnuteľností nadobudnutých podľa § 2b ods. 1 zákona č. 138/1991 zb. o
majetku obcí v platnom znení: - stavba súp. č. 2297 (budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum),
postavená na pozemku parc. č. KN-C 4679, zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, -
pozemok parc. č. KN-C 4679 (zast. pl.) s výmerou 823 m2, zapísaného v LV 1 v prospech mesta Spišská
Nová Ves, - geometrickým plánom č. 60/2017 (vyhotovený 12. 9. 2017 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO
36595578) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 4680/2 (zast. pl.) s výmerou 2988 m2 z parciel parc. č.
KN-C 4680 (ost. pl.) a KN-C 4681 (ost. pl.) zapísaných v LV 1, v prospech mesta Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že vyššie citovaný majetok mesta v zmysle očakávaného demografického vývoja a budúcich priestorových
potrieb mesta považuje za prebytočný majetok.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

jeho ďalšie využitie podľa platných Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť využitie predmetných nehnuteľností podľa tohto uznesenia.

Splnené, náväznosť na uznesenie č. 385/2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 12. 2017

385/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO 45515727, na odkúpenie nehnuteľností – budovy a pozemkov na Javorovej ulici (sídlisko Tarča) v
Spišskej Novej Vsi.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

predaj nehnuteľností:
- stavba súp. č. 2297 (budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), postavená na pozemku parc. č. KN-C
4679, zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, - pozemok parc. č. KN-C 4679 (zast. pl.) s
výmerou 823 m2, zapísaného v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, - geometrickým plánom č.
60/2017 (vyhotovený 12. 09. 2017 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorený pozemok
parc. č. KN-C 4680/2 (zast. pl.) s výmerou 2988 m2 z parciel parc. č. KN-C 4680 (ost. pl.) a KN-C 4681 (ost.
pl.) zapísaných v LV 1, 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 179 335,03 €, záujemcovi, ktorý podá návrh
kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017
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385/2017

3/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené, obchodno-verejná súťaž zrealizovaná 27. 10. 2017, kúpna zmluva uzatvorená 30. 11. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 3. 2018

386/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o potrebe doplnenia uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 302/2017 zo 16. 3. 2017.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

doplnenie uznesenia č. 302/2017 zo 16. 3. 2017, ods. 4/ o text v časti písm. a)
rozširujúci rozsah inžinierskych sietí o vzdušné NN-vedenie a v časti písm. b)
o parcelu KN-C 4788 (ost. pl.), čím sa celková plocha plánovaného rozsahu
vecného bremena zväčší na 320 m2, na základe čoho príslušné časti uznesenia
v plnom znení sú:
a) nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 4789 (ost. pl), KN-C 4788
(ost. pl), KN-C 4741/1 (zast. pl), zapísaných v LV 1, a par. č. KN-E 51147 (orná pôda), KN-E 51145
(záhrada), KN-E 51144/1 (vodná plocha), KN-E 51142/1 (záhrada), KN-E 51142/2 (záhrada), KN-E 51143/1
(zast. pl.), zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves, v plánovanom rozsahu 114 m2, určeného na výstavbu
inžinierskych sietí (kanalizačná splašková, vodovodná, plynová prípojka), vjazdu na budúce parkovisko,
úpravu prechodu pre chodcov na Miczkiewiczovej ulici, a preložku existujúcich inžinierskych sietí (vzdušné
NN vedenie, metalický a optický kábel UPC), v rámci stavby: „Market FRESH, ul. Stojan 2, Sp. Nová Ves“, s
cenou roč. nájmu 3,50 €/m2;
b) zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie, prevádzku a údržbu podzemného
elektrického vedenia a prekládku VN vedenia a jeho príslušenstva do pozemkov par. č. KN-C 4789 (ost. pl),
KN-C 4788 (ost. pl.) zapísaných v LV 1, par. č. KN-E 51147 (orná pôda) zapísanom v LV 4342, k. ú. Sp. Nová
Ves, v plánovanom rozsahu 320 m2, polohovo určeného projektovou dokumentáciou stavby „Market FRESH,
ul. Stojan 2, Spišská Nová Ves“, medzi mestom Spišská Nová Ves, ako budúcim povinným z vecného
bremena, Východoslovenskou distribučnou, a. s., ako budúcim oprávneným z vecného bremena, a
spoločnosťou Labaš, s. r. o., ako investorom stavby, za jednorazovú odplatu vo výške určenej znaleckým
posudkom vyhotoveným na základe porealizačného zamerania zrealizovanej stavby.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

uzavrieť zmluvné vzťahy k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa takto doplneného uznesenia MsZ SNV č.
302/2017 zo 16. 3. 2017.

Splnené, dodatok k nájomnej zmluve č. NZ 14/2017 uzatvorený 13. 11. 2017, zmluva o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena uzatvorená 4. 12. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 31. 3. 2018

387/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017
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387/2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

bezodplatný prevod:
a) výlučného vlastníckeho práva k pozemkom par. č. KN-E 54231 (orná pôda) s výmerou 137 m2, KN-E
54232/2 (orná pôda) s výmerou 406 m2, zapísaných v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves;
b) spoluvlastníckeho práva k pozemku par. č. KN-E 54235/1 (orná pôda) s výmerou 842 m2, zapísanom v LV
10894, k. ú. Spišská Nová Ves, v podiele 4/5. podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 10. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Protokol o prevode vlastníctva pozemkov zo strany mesta Spišská Nová Ves podpísaný 2. 7. 2018, zo strany
štátu zatiaľ nie, termín platnosti uznesenia navrhujeme predĺžiť do 30. 6. 2019.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 10. 2017

Termín: 30. 6. 2018

389/2017

Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017

1/

Plnenie:

schvaľuje:

a) zníženie použitia rezervného fondu vo výške 170 000 eur takto:
• Rozšírenie cintorína                                                                 zníženie o 70 000 eur
• Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk                              zníženie o 10 000 eur
• Výstavba svetelnej signalizácie Rázusova/Elektrárenská ul  zníženie o 90 000 eur

b) štvrtú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa znižujú príjmy a výdavky rozpočtu
mesta o 119 110 eur takto:
• bežné príjmy zvýšenie o 50 890 eur
• bežné výdavky zvýšenie o 47 540 eur
• kapitálové príjmy bez zmeny
• kapitálové výdavky zníženie o 166 650 eur

 • príjmové finančné operácie zníženie o 170 000 eur
• výdavkové finančné operácie bez zmeny

c) štvrtú zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových organizáciách a príspevkovej organizácii ZOO podľa
predloženého návrhu.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií
T: do 31. 12. 2017

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

Splnené.
a) príjmové a výdavkové rozpočtové položky boli upravené v zmysle schválenej 4. zmeny rozpočtu v meste, v
rozpočtových organizáciách a v príspevkovej organizácii ZOO v termíne do 31. 12. 2017.
b) finančné prostriedky rezervného fondu boli prevedené na bežný účet mesta vo výške skutočne použitých
finančných prostriedkov.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 31. 12. 2017
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390/2017

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2018, 2019, 2020

1/

Plnenie:

schvaľuje:

a) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2018 v členení:

Bežné príjmy 29 789 600 eur
Bežné výdavky 28 799 860 eur
Výsledok hospodárenia: prebytok 989 740 eur
Kapitálové príjmy 255 000 eur
Kapitálové výdavky 1 266 000 eur
Výsledok hospodárenia: schodok 1 011 000 eur
Príjmové finančné operácie 742 000 eur
Výdavkové finančné operácie 720 740 eur
Výsledok hospodárenia: 21 260 eur

b) použitie rezervného fondu vo výške 730 000 eur na tieto akcie:
 • rozšírenie cintorína                                                                       250 000 eur                   

 • rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov                                    390 000 eur
• cestná svetelná signalizácia na ulici Rázusova - Elektrárenská     90 000 eur
 
c) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome Medza č. 6 v sume
12 000 eur takto:
• oprava poškodenej krytiny na terasách                        900 eur
• servis a oprava výťahu                                                 300 eur
• oprava vchodových dverí, výmena, samozatvárač    2 600 eur
• oprava omietok a maľba požiarneho schodišťa         2 900 eur
• servis a výmena poškodenej kamery vo výťahu          300 eur

 • drobné opravy v bytovom dome                                5 000 eur
  
d) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2018 podľa predloženého    návrhu,
e) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2018 podľa predloženého návrhu,
f) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2018 podľa predloženého návrhu.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

berie na vedomie:

a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2019, 2020 vrátane rozpočtov rozpočtových a
príspevkových organizácií,
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu
na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zadať schválený rozpočet príjmov a výdavkov do informačných  systémov mesta, systémov rozpočtových a
príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Splnené.
Do termínu 31. 12. 2017 boli do programu mesta, RO a PO zadané všetky rozpočty príjmov a výdavkov
bežného, kapitálového rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.

Zodpovedný: riaditelia PO
riaditelia RO
prednostka mestského úradu

V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 31. 12. 2017
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391/2017

Dodatok č. 3 k VZN mesta SNV č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta SNV

1/

Plnenie:

prerokovalo:

Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves
č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

uznáša sa na:

Dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 1. 2018.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

predkladateľovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ
a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej
tabuli.
Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 15. 12. 2017

b) zverejniť Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová
Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste
obvyklým.

Splnené 15. 12. 2017.

Zodpovedný: Ing. Dana Mrnková V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 2. 1. 2018

394/2017

VZN č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

uznáša sa na:

všeobecne záväznom nariadení č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

ukladá predkladateľovi:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva
v meste Spišská Nová Ves na úradnej tabuli.

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: do 15. 12. 2017

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská
Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Splnené 15. 12. 2017.

Zodpovedný: JUDr. Lucia Baldovská V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 1. 1. 2018
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395/2017

VZN č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta
Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

uznáša sa na:

všeobecne záväznom nariadení č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych
obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

ukladá predkladateľovi:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na
zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli.
Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: do 15. 12.  2017

b) zverejniť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na
zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste
obvyklým.

Splnené 15. 12. 2017.

Zodpovedný: JUDr. Lucia Baldovská V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 1. 1. 2018

396/2017

Voľba prísediacich na Okresnom súde Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

volí:

do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Spišská Nová Ves v súlade s § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o
sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) Viliama Andráša, Hrnčiarska 2684/2, Spišská Nová Ves
b) Máriu Fülöpovú, Trieda 1. mája 2467/63, Spišská Nová Ves
c) Ing. Juraja Sada, PhD., J. Hanulu 1586/25, Spišská Nová Ves

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť doručenie výpisu tohto uznesenia a osvedčenia o zvolení jednotlivých kandidátov Okresnému
súdu Spišská Nová Ves.

Splnené 3. 1. 2018.

Zodpovedný: JUDr. Lucia Baldovská V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 15. 1. 2018

397/2017

Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

návrh na schválenie zástupcov mesta do štatutárneho orgánu a kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., IČO: 31 666 205, predložený PhDr. Jánom Volným, PhD., primátorom
mesta.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017
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397/2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová Ves z funkcie členov valného zhromaždenia nasledovne:
Mgr. Lea Grečková
Bc. Ing. Janka Brziaková

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

zástupcov mesta Spišská Nová Ves do orgánov obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r.
o., nasledovne:
štatutárny orgán – konateľ:
Mgr. Ing. Peter Petko

kontrolný orgán – dozorná rada:
Mgr. Michal Demečko

poradný orgán Valného zhromaždenia:
Mgr. Lea Grečková
PaedDr. Milan Varga
Mgr. Ing. Peter Petko
Bc. Ing. Janka Brziaková

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

4/

Plnenie:

berie na vedomie:

že členmi trojčlennej dozornej rady sú zástupcovia mesta Ing. Ernest Jakubčo a Adnan Akram, schválení
uznesením MsZ č. 96/2015 zo dňa 30. 9. 2015 a týmto uznesením schválený Mgr. Michal Demečko.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

5/

Plnenie:

poveruje:

primátora (valné zhromaždenie), aby v zmysle § 5 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, podal návrh na zápis uvedených zmien do Obchodného registra.

Splnené.
Opatrením NKÚ bolo uložené zabezpečiť delegovanie zástupcov mesta do orgánov obchodných spoločností
a schváliť uznesením MsZ konateľov obchodných spoločností. Údaje v obchodnom registri týkajúce sa
spoločnosti Lesov mesta SNV s. r. o. boli v minulosti do OR zapísané bez uznesenia MsZ, preto bolo nutné
Mestským zastupiteľstvom schváliť tieto zapísané údaje.

Zodpovedný:   primátor mesta V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 31. 1. 2018

398/2017

Schválenie a odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu obchodnej
spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

návrh na schválenie zástupcov mesta do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová Ves
s. r. o., IČO: 31 659 969, a návrh na odvolanie zástupcov mesta v kontrolnom orgáne – členov dozornej rady,
predložený PhDr. Jánom Volným, PhD., primátorom mesta.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017
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398/2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

zástupcu mesta Spišská Nová Ves do orgánu obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.,
nasledovne:
štatutárny orgán – konateľ: Marcel Blahut

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová Ves z funkcie členov dozornej rady:
Ing. Miroslav Bartko
JUDr. Jozef Biroš
Tomáš Hamráček

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

4/

Plnenie:

poveruje:

primátora (valné zhromaždenie), aby v zmysle § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, podal návrh na zápis uvedených zmien do Obchodného registra.

Splnené 3. 2. 2018.

Zodpovedný:   primátor mesta V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 31. 1. 2018

402/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

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 zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného
bremena na časť pozemku par. č. KN-E 55623/2 (zast. pl.) s výmerou 3083 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

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 na pozemku par. č. KN-E 55623/2 (zast. pl.) s výmerou 3083 m2, zapísanom v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii stavby: „SNV-Tarča ul. Brezová,
záhradky – úprava NN siete“, v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291
Košice, IČO 36599361 za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení
geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena po ukončení stavby.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzatvorená 13. 2. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 4. 2018
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404/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

návrh vzájomného majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva pozemkov v lokalite Sadovej  ulice medzi
spol. Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves a mestom Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

a) zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok par. č. KN-C 4667/3,
zapísaný v LV 406, k. ú. Sp. Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
59/2017 (vyhotovený 11. 9. 2017 spol. GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578), v prospech
mesta Sp. N. Ves, ako vlastníka priľahlých pozemkov - par. č. KN-C 9132/4 (zast. pl.)
s výmerou 1468 m2 a KN-C 4668/3 (zast. pl.) s výmerou 34 m2, zapísaných v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, spočívajúceho v zabezpečení neobmedzeného prechodu verejnosti po
miestnej komunikácii nachádzajúcej sa na pozemku par. č. KN-C 4667/3 (zast. pl.)
zapísaného v LV 406, k. ú. Spišská Nová Ves, za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného
bremena 955,00 €,
b) odkúpenie geometrickým plánom č. 59/2017 (vyhotoveným dňa 11. 9. 2017 spol.
GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 4667/36 (ost.
pl.) s výmerou 71 m2 a KN-C 4667/37 (zast. pl.) s výmerou 37 m2, z pozemku par. č.
KN-C 4667/33 (ost. pl.) o výmere 1865 m2, zapísaného v LV 406, k. ú. Spišská Nová
Ves, do výlučného vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
2 396,52 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť uzavretie majetkovoprávnych vzťahov podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená 21. 12. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018

405/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

návrh vzájomného majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva pozemkov medzi spol.
Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves a mestom Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva mestom nevyužiteľného pozemku, podľa
reálneho stavu užívania (pozemku v cudzom uzavretom areáli), považuje za skutočnosť
hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na
základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017
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405/2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

odpredaj geometrickým plánom č. 59/2017 (vyhotoveným  11. 9. 2017 spol. GEOKAN, s. r. o., IČO
36595578) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 4668/1 (ost. pl.) s výmerou 24 m2 z pozemku par. č.
KN-C 4668/1 (ost. pl.) o výmere 502 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva spol.  Panorama city, s. r.
o., za celkovú kúpnu cenu 532,56 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť uzavretie majetkovoprávnych vzťahov podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 21. 12. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018

406/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Gorazdova
35, 37, o odkúpenie časti parcely č. KN-C 257/1 (zast. pl.) s výmerou 1951 m2, zapísanej
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

predaj pozemkov par. č. KN-C 257/11 (zast. pl.) s výmerou 33 m2, KN-C 257/12 (zast.
pl.) s výmerou 15 m2, KN-C 257/13 (zast. pl.) s výmerou 4 m2, KN-C 257/14 (zast. pl.) s
výmerou 3 m2, a KN-C 257/15 (zast. pl.) s výmerou 33 m2 vytvorených geometrickým
plánom č. 48/2017 (vyhotoveným 28. 8. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
z pozemku par. č. KN-C 257/1 (zast. pl.) s výmerou 1951 m2, zapísanom v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení, do
podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov nasledovne:
a) spoluvlastnícky podiel 710/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mgr.
Gabriely Bajzátovej a manž. Ing. Petra Bajzáta, obaja bytom Gorazdova 35/6, 052 01
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 241,70 €,
b) spoluvlastnícky podiel 443/10000 do výlučného vlastníctva RNDr. Mariána Kovaľa,
CSc., bytom Astrová 3232/4, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 156,39 €,
c) spoluvlastnícky podiel 698/10000 do výlučného vlastníctva Kataríny Varšovej,
Teplička 271, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 237,87 €,
d) spoluvlastnícky podiel 796/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Mareka Kacvinského a manž. Mgr. Mariany Kacvinskej, Levočská 20/22, 052 01
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 269,18 €,
e) spoluvlastnícky podiel 698/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Štefana Slezáka a manž. Jany Slezákovej, obaja bytom Gorazdova 37/3, 052 01 Spišská
Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 237,87 €,
f) spoluvlastnícky podiel 521/10000 do podielového spoluvlastníctva Ing. Daniela
Slavkovského a manž. Ing. Štefánie Slavkovskej, obaja bytom Iliašovská 1213/49A,
053 11 Smižany, každému v podiele po 1/2, za celkovú kúpnu cenu 181,31 €,
g) spoluvlastnícky podiel 631/10000 do výlučného vlastníctva Anny Dubiňákovej,
bytom Nová 718/1, 053 33 Nálepkovo, za celkovú kúpnu cenu 216,46 €,

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017
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406/2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 5. 2. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018

407/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o opakovanej žiadosti Ing. Petra Mertinku s manž. o odkúpenie pozemku mesta
Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v lokalite Ferčekovce – „Triangel“.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že ide o „zostatkový“ pozemok, teda pozemok, ktorý ostal nevyužitý medzi
vybudovaným chodníkom a nehnuteľnosťami žiadateľov a je priľahlý výlučne
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí ho majú záujem užívať ako súčasť
dvora, 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:

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

predaj pozemku parc. č. KN-C 7285/77 (zast. pl.) s výmerou 47 m2, kat. územie Spišská
Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 23/2017 (vyhotoveným  7. 4.  2017
Štefanom Gondom, IČO 40359298) novovytvorenej parcely z parcely parc. č. KN-C
7285/16, zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona o majetku obcí v platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Ing. Petra Mertinku, Hodkovce 21, 053 61 Spišské Vlachy a MUDr. Zuzany
Mertinkovej, 053 62 Bystrany 1, za celkovú kúpnu cenu 1 265,88 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 25. 1. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018

409/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

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 a KN-C 9098/4 s výmerou 5 m2, k. ú. Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017
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409/2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že dlhodobé užívanie predmetných pozemkov ako dvor pri rodinnom dome súp. č. 9270 v kat. území. 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:

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

zámer predaja nehnuteľnosti (pozemku) par. č. KN-C 9097/2 (zast. pl.) a výmerou 293 m2,  k. ú. Spišská
Nová Ves, Viliamovi Fabianovi, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta a Magdaléne
Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves, za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty
stanovenej znaleckým posudkom s pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva pozemku.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

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.

Splnené, zámer zverejnený dňa 3. 4. 2018, návrh predaja predložený na rokovanie MsZ 19. 4. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 3. 2018

411/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadostiach o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa pod súkromnými
garážami v časti Baníckej ulice.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

predaj pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves, podľa §9a ods. 8 písm. b zákona č.
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení takto:
- parc. č. KN-C 2763 (zast. pl.) s výmerou 24 m2, zapísanej v LV 1, do výlučného
vlastníctva Dany Vytykačovej, Banícka 1489/6, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 1 142,77 €,
- parc. č. KN-C 2762 (zast. pl.) s výmerou 24 m2, zapísanej v LV 1, do výlučného
vlastníctva Pham Xuan Danga, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 1 142,77 €,
- geometrickým plánom č. 53/2017 (vyhotovený 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou,
IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2764 (zast. pl.) s výmerou
19 m2 z parcely parc. č. KN-E 71264/1 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Antona Šterbáka a manž. Evy Šterbákovej, Banícka 10/9,
052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 918,44 €,
- geometrickým plánom č. 53/2017 (vyhotovený 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou,
IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2765 (zast. pl.) s výmerou
19 m2 z parcely parc. č. KN-E 71264/1 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, do výlučného
vlastníctva Márie Harmanovej, Banícka 1486/9, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 918,44 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017
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411/2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpne zmluvy uzatvorené:
A. Šterbák - 25. 1. 2018,
M. Harmanová - 26. 4. 2018,
D. Vytykačová - 5. 3. 2018,
P. Dang - 22. 1. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018

412/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť Petra Wallacha o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2449/4 (zast. pl.)
s výmerou 134 m2, kat. územie Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2449/4 (zast. pl.) s výmerou 134 m2, kat. územie
Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a
ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Petra
Wallacha, Nábrežie Hornádu 3365/6, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu
cenu 4 877,52 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 18. 5. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018

413/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Pham Xuan Danga zo Sp. Novej Vsi o odkúpenie geometrickým
plánom č. 52/2017 (vyhotovený 19. 9. 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.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že parc. č. KN-C 2771/7 je pozemkom „spájajúcim“ nehnuteľnosti žiadateľa, pričom tento
žiadaný pozemok mestom nie je využiteľný kvôli jeho tvaru a situovaniu, preto uvedené
skutočnosti považuje za skutočnosti hodné osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, na základe čoho:

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017
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413/2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 52/2017
(vyhotovený 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej parcely
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, podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č.
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Pham
Xuan Danga, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 538,38 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 22. 1. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018

414/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o problematike neusporiadaných vzťahoch k pozemkom nachádzajúcich sa
pod stavbami mesta Spišská Nová Ves, resp. tvoriacich verejné priestranstvá, ktoré na
základe platnej legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

schvaľuje:

odkúpenie pozemkov:
- par. č. KN-E 55601 (orná pôda) s výmerou 350 m2, zapísaný v LV 10914, k. ú.
Spišská Nová Ves, v celosti,
- par. č. KN-E 55600/3 (orná pôda) s výmerou 313 m2, zapísaný v LV 10913, k. ú.
Spišská Nová Ves, v celkovom spoluvlastníckom podiele 1/2,
od Petra Kaščáka, Považská 2668/6, 052 01 Spišská Nová Ves, Márie Kaščákovej,
Za kaštieľom 1325/3, 053 11 Smižany, Viery Kaščákovej, Tkáčska 2722/6, 052 01
Spišská Nová Ves, Ivety Kaščákovej, Svätoplukova 206/6, 052 01 Spišská Nová Ves,
Ľubomíry Kaščákovej st., Šarišská 2385/27, 052 01 Spišská Nová Ves, Ľubomíry
Kaščákovej ml., Šarišská 2385/27, 052 01 Spišská Nová Ves, Miroslavy
Kaščákovej, Tkáčska 2722/5. 052 01 Spišská Nová Ves, Slavomíra Kaščáka,
Šarišská 2385/27 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 12 986,66 €.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľností podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 18. 1. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018
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415/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 2, 12,
13, Klubu detí a mládeže a Okresnej rady SZTP v Spišskej Novej Vsi o výpožičku
nebytového priestoru.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 2, 12, 13, Klubu detí a
mládeže a Okresnej rady SZTP v Spišskej Novej Vsi zodpovedá skutočnosti, na
ktorú berie osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí
v platnom znení, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe
čoho:

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

výpožičku nebytového priestoru o podlahovej ploche 62,25 m2 v objekte Námestie
SNP č. 2, súpisné č. 2258, umiestnenom na parcele č. KN-C 1913/1, k. ú. Spišská Nová
Ves, na dobu neurčitú, v prospech Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 2,
12, 13, Klubu detí a mládeže a Okresnej rady SZTP v Spišskej Novej Vsi.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať uzavretie zmluvného vzťahu k nebytovému priestoru podľa tohto uznesenia.

Žiadateľ po prehodnotení vypočítaných nákladov za služby spojené s výpožičkou nepristúpil k uzavretiu
zmluvy o výpožičke. Uznesenie navrhujeme zrušiť.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018

416/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017

2/

Plnenie:

súhlasí:

s novým budúcim situovaním reálne rozdelených pozemkov v oblasti ZOO
v Spišskej Novej Vsi podľa vyššie prezentovanej 2. alternatívy.

Zodpovedný:  

Dátum: 14. 12. 2017
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416/2017

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť dokumentáciu potrebnú pre realizovanie ďalších úkonov spojených
s odsúhlaseným návrhom a komplexne spracovaný materiál následne predložiť na
rokovanie MsZ.

Splnené, dokumentáciu doručili navrhovateľky, vec následne predložená do MsZ.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 14. 12. 2017

Termín: 30. 6. 2018

418/2018

Poskytnutie dotácií športovým klubom

1/

Plnenie:

schvaľuje:

poskytnutie dotácií pre športové kluby podľa predloženého návrhu.

Zodpovedný:  

Dátum: 1. 2. 2018

2/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových klubov.

Splnené 30. 8. 2018.
So všetkými športovými klubmi, ktoré predložili žiadosť v stanovenom termíne boli uzavreté zmluvy podľa
schváleného uznesenia. O dotáciu doposiaľ nepožiadali Tenisový klub, MO Slovenského rybárského zväzu -
Muškársky klub Spiš Fis.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 1. 2. 2018

Termín: 15. 3. 2018

419/2018

Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho

1/

Plnenie:

schvaľuje:

návrh poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev v matričnom
obvode mesta Spišská Nová Ves pre Ľubomíra Vaica - poslanca Mestského zastupiteľstva
v Spišskej Novej Vsi.

Zodpovedný:  

Dátum: 1. 2. 2018

2/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť vydanie poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev
v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves pre Ľubomíra Vaica - poslanca Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Splnené 5. 2. 2018.

Zodpovedný: JUDr. Lucia Baldovská V plnení

Dátum: 1. 2. 2018

Termín: 28. 2. 2018

420/2018

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o chybnom znení časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 404/2017.

Zodpovedný:  

Dátum: 1. 2. 2018
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420/2018

2/

Plnenie:

schvaľuje:

opravu čísla parcely v ods. 2. písm. b) v uznesení č. 404 Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi zo 14.
12. 2017 z KN-C 4777/36 na KN-C 4667/36.

Zodpovedný:  

Dátum: 1. 2. 2018

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu podľa takto opraveného  uznesenia.

Splnené, viď. uznesenie č. 404/2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 1. 2. 2018

Termín: 30. 6. 2018

423/2018

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2017

1/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

2/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

3/

Plnenie:

ukladá:

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.

Splnené.
Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií za rok 2017 - zisky boli do 30. 6. 2018 zúčtované s
rezervným fondom týchto organizácií.

Zodpovedný: riaditelia PO
prednostka mestského úradu

V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 30. 6. 2018
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426/2018

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta v roku 2018

1/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

2/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

3/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené.
V termíne do 30. 4. 2018 boli vykonané zmeny príjmových a výdavkových položiek rozpočtu v zmysle
schválenej 1. zmeny.

Zodpovedný: riaditelia RO
prednostka mestského úradu

V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 30. 4. 2018

427/2018

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/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018
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427/2018

2/

Plnenie:

ukladá predkladateľovi:

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.

Splnené 20. 4. 2018.

Zodpovedný: Ing. Júlia  Jančurová V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 20. 4. 2018

428/2018

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2017

1/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

2/

Plnenie:

ukladá:

odovzdať ocenenie laureátom.

Splnené 26. 4. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 26. 4. 2018

429/2018

Poskytnutie dotácií v zmysle VZN 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

2/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových klubov.

Splnené 28. 5. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 19. 5. 2018
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430/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Nová
Ves

1/

Plnenie:

uznáša sa na:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

2/

Plnenie:

ukladá predkladateľovi:

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.

Splnené 20. 4. 2018.

Zodpovedný: JUDr. Lucia Baldovská V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 7. 5. 2018

431/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately

1/

Plnenie:

uznáša sa na:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

2/

Plnenie:

ukladá predkladateľovi:

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.

Splnené 20. 4. 2018.

Zodpovedný: Ing. Júlia  Jančurová V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 20. 4. 2018

432/2018

Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom
zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

1/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018
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432/2018

2/

Plnenie:

ukladá:

zverejniť schválený dokument na webovej stránke mesta Spišská Nová Ves.

Splnené 19. 4. 2018.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 30. 4. 2018

436/2018

Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok podľa návrhu zlikvidovať.

Splnené 31. 5. 2018.

Zodpovedný: Ing. Štefan Šiška V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 31. 5. 2018

462/2018

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

2/

Plnenie:

neschvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

3/

Plnenie:

ukladá:

písomne informovať žiadateľa o prijatom uznesení MsZ SNV.

Splnené, žiadateľ bol informovaný.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 30. 6. 2018

466/2018

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018
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466/2018

2/

Plnenie:

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.

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 4. 2018

3/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené, zmluvy o uzavretí budúcich zmlúv uzatvorené 6. 6. 2018 a 22. 6. 2018.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku V plnení

Dátum: 19. 4. 2018

Termín: 30. 6. 2018
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