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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 12. 12. 2019 
 

 

PREDMET  
Plnenie uznesení MsZ  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Predkladá:                           Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ 

Spracovala:    Monika Čmeľová     

Podpisy:          

             

Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. berie na vedomie  
splnené uznesenia MsZ č.: 
20/2019, 29/2019, 30/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 
55/2019, 56/2019, 59/2019, 60/2019, 66/2019, 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019, 71/2019, 
81/2019, 82/2019, 83/2019, 85/2019, 86/2019, 88/2019, 89/2019, 90/2019, 94/2019, 95/2019, 
101/2019, 104/2019, 142/2019, 143/2019, 144/2019, 145/2019 
 
2. schvaľuje 
predlženie termínu uznesení MsZ č.:  
264/2012 - termín stály, 
57/2019 do 30. 6. 2020. 
 

 

K bodu č. 4 

 



                                            Plnenie uznesení MsZ k 30. 11. 2019

264/2012

Splnomocnenie primátora mesta na určenie výšky nájmu v Priemyselnej zóne Podskala

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 11. 10. 2012

Zodpovedný:  

2/ 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:

Plnenie: Dátum: 11. 10. 2012

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
prednostka úradu

Plnenie:

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).
Dňa 26. 11. 2018 bolo Jánovi Želinskému prenajatých 2 557 m2.
4. 12. 2019 - na základe jednotlivých zmluvných vzťahov sú všetky využiteľné pozemky v priemyselnej zóne
Podskala prenajaté.

Dátum: 11. 10. 2012

Zodpovedný: V plnení Termín: trvale

20/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 7. 2. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bezodplatný prevod vlastníckeho práva k
pozemkom:
- par. č. KN-E 52620/2 (orná pôda) s výmerou 135 m2, KN-E 52621/2 (TTP) s výmerou
23 m2, zapísaných v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves,
- par. č. KN-C 6593/6 ( zast.pl.) s výmerou 430 m2, KN-C 6594/5 (zast.pl.) s výmerou
280 m2, KN-C 6597/2 ( zast.pl). s výmerou 416 m2, KN-C 6590/2 (zast.pl.) s výmerou
324 m2, ako geometrickým plánom č. 10/2019 (vyhotoveným dňa 29. 1. 2019 spol.
GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorených parciel z parciel KN-E 52620/1,
KN-E 52621/1, zapísaných v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves,
podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v prospech mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 7. 2. 2019

Zodpovedný:  
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20/2019

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí uzatvorený 11. 4.
2019.

Dátum: 7. 2. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 11. 2019

29/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Mgr. Františka Gregoroviča, Rybničná 9214/22, 053 31 Novoveská
Huta, o odkúpenie geometrickým plánom č. 2/2019 novovytvorených pozemkov parc. č.
KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 (zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KNC
8665 (TTP) s výmerou 214 m2, z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E 56045,
zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 18. 3. 2019

Zodpovedný:  

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. 2/2019
novovytvorených parciel č. KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 (zast.
pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665 (TTP) s výmerou 214 m2, z parciel KN-E 56047/3,
KN-E 56044 a KN-E 56045, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení) realizovanou na základe schválených súťažných podmienok,
s celkovou cenou aspoň 21 000,00 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 18. 3. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, obchodná verejná súťaž vyhlásená - 18. 3. 2019,
dátum vyhodnotenia OVS -  3. 6. 2019,
počet prihlásených účastníkov - 6,
najvyššia ponúknutá kúpna cena - 36 000,00 €,
kúpna zmluva uzatvorená 14. 6. 2019.

Dátum: 18. 3. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

30/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

žiadosť o prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 2/2019 pozemkov parc. č. KN-C
8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 (zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665
(TTP) s výmerou 214 m2, vytvorených z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E
56045, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 18. 3. 2019

Zodpovedný:  
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30/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže
(ďalej tiež len „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 2/2019 (číslo
úradného overenia 22/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1
(zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665 (TTP) s výmerou 214 m2 (celkom 1137 m2,
ďalej len „predmetné pozemky“), z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E 56045,
zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves:
- predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetných pozemkov, ktoré sú
ponúkané na odkúpenie len ako celok,
-  minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetných pozemkov je 21 000,00 €,
- účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na
odkúpenie predmetných pozemkov a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume
21 000,00 €, alebo ju presiahne,
- kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na tisícky
eur,
- účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 2 100,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza
OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny,
- kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
- víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva predmetných pozemkov bude účastník
OVS, ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou
predmetných pozemkov, za dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných
podmienok,
- nadobúdateľom vlastníctva predmetných pozemkov bude len ten subjekt, ktorý vo
vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne
záväzky po dátume splatnosti,
- súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme kúpnej zmluvy
vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tlačenej“) forme, v dvoch úplných
exemplároch, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,
- účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že dopravný prístup ku
kupovanému pozemku a prípadne potrebnú prekládku inžinierskych sietí (aj prípadne
zistených po vykonaní prevodu vlastníctva predmetných pozemkov, o ktorých
predávajúci toho času nemá vedomosť) kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady,
- účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že berie na vedomie, že
predmetné pozemky sa nachádzajú v dobývacom priestore Spišská Nová Ves,
- lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní,
- ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzavretej kúpnej zmluvy, mesto si
vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške
zloženej účastníckej zábezpeky,
- účastník OVS môže podať iba jeden súťažný návrh, pričom následné jeho zmeny,
opravy alebo doplnky sú vylúčené,
- výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90
dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov,
- mesto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, OVS zrušiť,
zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na
predkladanie súťažných návrhov, či predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS,
- súťažiaci sa OVS zúčastňujú výlučne na vlastné náklady,

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 18. 3. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č.29/2019 z 18. 3. 2019) zrealizovať
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, obchodná verejná súťaž vyhlásená - 18. 3. 2019,
dátum vyhodnotenia OVS -  3. 6. 2019,
počet prihlásených účastníkov - 6,
najvyššia ponúknutá kúpna cena - 36 000,00 €,
kúpna zmluva uzatvorená 14. 6. 2019.

Dátum: 18. 3. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019
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48/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Ing. Vladimíra Vojtu a manž. RNDr. Edity Vojtovej, Lidické nám. č. 11, 040 22 Košice, o odkúpenie
pozemku parc. č. KN-C 956 (TTP) s výmerou 590 m2, kat. ú. Mlynky, zapísaného v LV 1122,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení, a to parc. č. KN-C 956 (TTP) s výmerou 590 m2, kat. ú. Mlynky, zapísaného v LV 1122, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Vladimíra Vojtu a manž. RNDr. Edity Vojtovej, Lidické nám. č.
11, 040 22 Košice, za kúpnu cenu 3 177,70 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý významným spôsobom ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu priľahlých
stavieb vo vlastníctve budúcich kupujúcich.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 23. 5. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

49/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Ing. Luciána Timka a manž. Lýdie Timkovej, Gorazdova 1721/13, 052 01 Spišská Nová
Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 254 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie Spišská Nová
Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

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 254 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, 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 Ing. Luciána Timka a manž. Lýdie Timkovej, Gorazdova
1721/13, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1095,88 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 17. 5. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019
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50/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Ing. Petra Mihuca a manž. Ing. Slavomíry Mihucovej, Vojtovce 32, 091 01 Stropkov, o
odkúpenie pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území Mlynky pod garážou v ich výlučnom vlastníctve.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

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 656/7 (zast. Pl.) s výmerou 33 m2, k. ú.
Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Petra Mihuca a manž. Ing. Slavomíry Mihucovej, Vojtovce 32,
091 01 Stropkov, za celkovú kúpnu cenu 339,11 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 17. 5. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

51/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1, 053 42 Krompachy, o
odkúpenie pozemkov pod stavbami v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, nachádzajúcich sa v kat.  území
Mlynky.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

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, KN-C 1663/6 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 a KN-C 1663/7
(zast. pl.) s výmerou 21 m2 novovytvorených geometrickým plánom č. 22/2017 (číslo úradného overenia
204/17, vyhotovený Štefanom Gondom, IČO 40359298) z parcely KN-C 1663/2, zapísanej v LV 559, kat.
územie Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1,
053 42 Krompachy, za celkovú kúpnu cenu 186,78 € a úhradu pomernej časti nákladov spojených s
prevodom vlastníctva týchto pozemkov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 26. 7. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019
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52/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1, 053 42 Krompachy, o
odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Mlynky tvoriacich časť dvora a priľahlú plochu pri
dome súp. č. 129 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

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. 22/2017 (číslo úradného overenia
204/17, vyhotovený Štefanom Gondom, IČO 40359298) novovytvorených parciel č. KN-C 1663/4 (zast. pl.) s
výmerou 88 m2 a parc. č. KN-C 1663/5 (zast. pl.) s výmerou 6 m2 z parcely KN-C 1663/2, zapísanej v LV
559, kat. územie Mlynky, pozemok podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin
Pustayovej, Hlavná č. 1, 053 42 Krompachy, za celkovú kúpnu cenu 532,04 € a úhradu pomernej časti
nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
považuje skutočnosť, že sú to pozemky tvoriace časť dvora a priľahlú plochu domu, pričom takto sú reálne
užívané v súvislosti s užívaním rodinného domu žiadateľov, súp. č. 129, k. ú. Mlynky.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemkov zverejnený 28. 5. 2019,
návrh predaja pozemkov predložený na rokovanie MsZ dňa 13. 6. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

53/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Mareka Skalského, Nová 778/19, Dobšiná,  o odkúpenie pozemku par. č. KN-E
97218/100 (TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

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 pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení, a to par. č. KN-E 97218/100 (TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV 1122,
k. ú. Mlynky, do výlučného vlastníctva Mareka Skalského, Nová 778/19, 04925 Dobšiná, za kúpnu cenu 1
455,88 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé využívanie predmetného pozemku
ako súčasť dvora rodinného domu súp. č. 127, k. ú. Mlynky.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  
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53/2019

3/ ukladá:

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

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 28. 5. 2019,
návrh predaja pozemku predložený na rokovanie MsZ dňa 13. 6. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

54/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Magdalény Bdžochovej, Iliašovce 226, 053 11 Iliašovce, o odkúpenie pozemkov par. č.
KN-C 8738/1 (zast. pl.) s výmerou 343 m2 a KN-C 8738/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaných v LV 4342,
k. ú. Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

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 par. č. KN-C 8738/1 (zast. pl.) s výmerou 343 m2 a
KN-C 8738/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Magdalény
Bdžochovej, Iliašovce 226, 053 11 Iliašovce, za kúpnu cenu 6 305,60 €, pričom za dôvod hodný osobitného
zreteľa považuje dlhodobé užívanie citovaných pozemkov ako dvor, bezprostredne spojené s užívaním
rodinného domu súp. č. 9177, k. ú. Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemkov zverejnený 28. 5. 2019,
návrh predaja pozemkov predložený na rokovanie MsZ dňa 13. 6. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

55/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

a) žiadosť Zuzany Horváthovej, Hornádska 1462/12, Smižany, o odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k.
ú. Smižany,
b) skutočnosť, že žiadaný pozemok je vedený na LV rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Spišská Nová Ves Domov dôchodcov Spišská Nová Ves, Brezová 32, Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  
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55/2019

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 par. č. KN-E 1697/5 (orná pôda) s výmerou 581 m2,
zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení) realizovanou na základe schválených súťažných podmienok, s kúpnou
cenou aspoň
1 900,00 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
riaditeľ Domova dôchodcov

Plnenie:

Splnené, obchodná verejná súťaž vyhlásená - 23. 5. 2019,
dátum vyhodnotenia OVS -  2. 7. 2019,
počet prihlásených účastníkov - 2,
najvyššia ponúknutá kúpna cena - 2 500,00 €,
kúpna zmluva uzatvorená 24. 7. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

56/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

žiadosť Zuzany Horváthovej, Hornádska 1462/12, Smižany, o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 1697/5 (orná
pôda) s výmerou 581 m2, zapísaného v LV 354, nachádzajúceho sa v k. ú. Smižany.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

8 / 22



56/2019

2/ schvaľuje:

V súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže (OVS) na prevod vlastníctva pozemku
par. č. KN-E 1697/5 (orná pôda) s výmerou 581 m2, zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, tak, že:
- predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku,
- minimálna akceptovaná celková kúpna cena pozemku je 1 900,00 €,
- účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku a v nej
uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 1 900,00 €, alebo ju presiahne,
- kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na stovky eur,
- kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
- víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude účastník OVS, ktorý podá súťažný návrh kúpnej
zmluvy s najvyššou kúpnou cenou pozemku (v prípade dvoch alebo viacerých rovnakých najvyšších
súťažných návrhov kúpnych cien dôjde k zopakovaniu OVS), za dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych
súťažných podmienok;
- nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude len tá osoba, ktorá vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže k termínu
uzávierky OVS nebude mať žiadne záväzky po dátume splatnosti,
- návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy výlučne v písomnej (chápať
v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, doručených v lehote určenej týmito súťažnými
podmienkami  výlučne do podateľne Mestského úradu Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01
Spišská Nová Ves, pričom                   obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,
- účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných údajov, udelený
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní,
- ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzavretej kúpnej zmluvy, mesto si vyhradzuje právo na
odstúpenie od zmluvy a uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej účastníckej zábezpeky,
- účastník OVS môže podať iba jeden súťažný návrh, pričom následné jeho zmeny, opravy alebo doplnky sú
vylúčené,
- otváranie obálok sa uskutoční do 15 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, na ktorom
sa účasť umožní účastníkom OVS, ktorí na svoju súťažnú obálku uvedú „odosielateľa“ súťažnej ponuky
(meno a adresu účastníka OVS),
- výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní od termínu
uzávierky na podávanie súťažných návrhov,
- mesto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, OVS zrušiť, zmeniť jej podmienky,
ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na predkladanie súťažných návrhov, či predĺžiť lehotu na
vyhlásenie výsledku OVS,
- súťažiaci sa OVS zúčastnia výlučne na vlastné náklady,

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 55./2019 z 25. 4. 2019) zrealizovať obchodnú verejnú
súťaž podľa týchto podmienok OVS.

Zodpovedný:
riaditeľ Domova dôchodcov

Plnenie:

Splnené, obchodná verejná súťaž vyhlásená - 23. 5. 2019,
dátum vyhodnotenia OVS -  2. 7. 2019,
počet prihlásených účastníkov - 2,
najvyššia ponúknutá kúpna cena - 2 500,00 €,
kúpna zmluva uzatvorená 24. 7. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

57/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, v ktorých sa nachádzajú/budú nachádzať stavby vo
vlastníctve mesta.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  
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57/2019

2/ schvaľuje:

odkúpenie pozemkov:
a) par. č. KN-E 4321 (orná pôda) s výmerou 50 m2,  zapísaného v LV 1498, k. ú. Spišská Nová Ves, od
vlastníka pozemku Haralda Trepáča, Za Hornádom 880/8, Spišská Nová Ves, za 774,50 €,
b) par. č. KN-E 4324/2 (orná pôda) s výmerou 133 m2, zapísaného v LV 1327, k. ú. Spišská Nová Ves, od
spoluvlastníkov pozemku:
• Heleny Vojtkovskej, Čsl. armády 419/18, Spišská Nová Ves – podiel 1/2  za 1 030,09 €,
• Ing. Márii Pribylincovej, Gorazdova 1718/3, Spišská Nová Ves – podiel 1/4 za 515,04 €,
• Jána Novotného, Dunajská 2754/28, Spišská Nová Ves – podiel 1/4  za 515,04 €,
c) par. č. KN-E 54234/1 (orná pôda) s výmerou 216 m2, zapísaného v LV 6210, k. ú. Spišská Nová Ves, od
vlastníka pozemku Anny Havrillovej, Hutnícka 2679/7, Spišská Nová Ves, za 3 345,84 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Z časti splnené, odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 30. 6. 2020.
Harald Trepáč - kúpna zmluva uzatvorená 11. 6. 2019,
Helena Vojtkovská, Ing. Mária Priblincová - kúpna zmluva uzatvorená 11. 6. 2019,
Anna Havrillová - kúpna zmluva uzatvorená 20. 5. 2019,
Ján Novotný - v súčasnosti  kúpna zmluva je na podpise u zmluvného partnera.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

59/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, podanej v zastúpení
Dušanom Hanesom, Drevárska 280/4c, Sp. Nová Ves, o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie
vecného bremena.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 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 časti
pozemku par. č. KN-E 55851 (zast. pl.), zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to
zakreslené v  PD stavby: „Spišská Nová Ves, Ul. Slnečná – NN rozvody pre IBV 6RD a 10 b. j.“, v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, za jednorazovú
odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení „geometrického plánu na vymedzenie
rozsahu vecného bremena“ vyhotoveného po ukončení stavby,

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 4. 6. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019
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60/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

žiadosť Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, Poprad, o zriadenie vecného bremena
v časti pozemku mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

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 v prospech oprávneného z vecného bremena - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Hraničná 662/17, Poprad, IČO 36485250, strpieť umiestnenie vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu a
vodovodná prípojka k parcele č. KN 9394/64, Spišská Nová Ves, Modrý vrch“ na pozemku par. č. KN-C
9394/68 (zast. pl.), v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 80/2018, úradne overeného 7. 12. 2018
pod č. 699/18",  za jednorazovú odplatu vo výške 470,88 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená 14. 6. 2019.

Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

66/2019

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019 - novelizácia

1/ schvaľuje:

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

zverejniť schválené Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová
Ves č. 2/2019 na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a v informačnom systéme mesta.

Zodpovedný:
Ing. Iveta Topoliová

Plnenie:

Splnené, Zásady hospodárenia s finačnými prostriedkami mesta SNV č. 2/2019 boli zverejnené na dobu 15
dní po schválení v MsZ.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 14. 6. 2019
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67/2019

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

1/ schvaľuje:

a) použitie rezervného fondu v sume 220 106 eur na tieto akcie:
· investície školstvo (konvektomat) 12 000 eur
· investície školstvo (bleskozvod) 2 700 eur
· rekonštrukcia MŠ Lipová (spolufinancovanie projektu) 37 000 eur
· nákup elektromobilu (spolufinancovanie projektu) 18 406 eur
· rekonštrukcia verejného osvetlenia, nové rozvody 145 000 eur
· kapitálový príspevok STEZ (prípojka vody) 5 000 eur

b) zníženie čerpania rezervného fondu v sume 7 700 eur u týchto akcií:
· investície školstvo projektová dokumentácia 2 700 eur
· kapitálový príspevok STEZ, fóliovanie bazénov 5 000 eur

c) 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou sa zvyšujú príjmy
a výdavky o 435 767 eur takto :
Bežné príjmy zvýšenie o 212 361 eur
Bežné výdavky zvýšenie o 177 130 eur
Kapitálové príjmy zvýšenie o 11 000 eur
Kapitálové výdavky zvýšenie o 258 637 eur
Príjmové finančné operácie zvýšenie o 212 406 eur
Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

d) druhú zmenu rozpočtu mesta v roku 2019 v rozpočtových organizáciách
a v príspevkovej organizácii STEZ podľa predloženého návrhu.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

upraviť schválený rozpočet príjmov a výdavkov v informačných systémoch mesta,
v rozpočtových organizáciách a v príspevkovej organizácii STEZ, v zmysle schválenej
zmeny.Zodpovedný:

prednosta mestského  úradu
riaditelia rozpoč. organizácií
riaditeľ STEZ

Plnenie:

Splnené, 2. zmena rozpočtu bola zrealizovaná v termíne do 20. 7. 2019 v programe KORWIN, ktorý používa
MsÚ, rozpočtové aj príspevkové organizácie.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 7. 2019

68/2019

Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov

1/ schvaľuje:

poskytnutie dotácií pre športové kluby podľa predloženého návrhu.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech žiadateľa.

Zodpovedný: Ing. Iveta Topoliová
Ing. Andrea Jančíková

Plnenie:

Ing. Topoliová - Finančné oddelenie zrealizovalo úhrady po predložení a zverejnení zmlúv a predložení
platobných poukazov kanceláriou primátora.
Ing. Jančíková - Splnené v termíne 30. 7. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 7. 2019
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69/2019

Poskytnutie kapitálovej dotácie pre Technickú akadémiu v Spišskej Novej Vsi

1/ schvaľuje:

poskytnutie kapitálovej dotácie pre Technickú akadémiu v Spišskej Novej Vsi vo výške
15 000 eur na spolufinancovanie výstavby športového areálu pri Technickej akadémii
 v Spišskej Novej Vsi.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech žiadateľa.

Zodpovedný: Ing. Iveta Topoliová
Ing. Andrea Jančíková

Plnenie:

Splnené, finančné prostriedky boli po predložení dokladov a na základe zmluvy poukázané na účet
zriaďovateľa dňa 5. 8. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2019

70/2019

Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na obdobie 2016 - 2021

1/ schvaľuje:

Aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves na
obdobie 2016 - 2021.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

zverejnit‘ vydané znenie Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta
Spišská Nová Ves na obdobie 2016 - 2021 spôsobom v meste obvyklým.

Zodpovedný:
Ing. Júlia  Jančurová

Plnenie:

Splnené 13. 6. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2019

71/2019

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária
Kolbeho do siete škôl a školských zariadení

1/ súhlasí:

so zaradením Špeciálnej materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho ako organizačnej zložky Spojenej
školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, Spišská Nová Ves do siete škôl a školských zariadení.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

písomne oboznámiť zriaďovateľa Spišskú katolícku charitu, Slovenská 30, Spišská Nová Ves so súhlasom.

Zodpovedný: Ing. Dana Mrnková

Plnenie:

Splnené 14. 6. 2019, písomná zásielka prevzatá 18. 6. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 6. 2019
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81/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- informáciu o žiadosti Mareka Skalského, Nová 778/19, Dobšiná,  o odkúpenie pozemku par. č. KN-E
97218/100 (TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 53/2019 z 25. 4. 2019 a
splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-E 97218/100 (TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV
1122, k. ú. Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  v
prospech Mareka Skalského, Nová 778/19, 04925 Dobšiná, za kúpnu cenu 1 455,88 €, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé využívanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného
domu súp. č. 127, k. ú. Mlynky.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 11. 7. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 11. 2019

82/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1, 053 42 Krompachy, o odkúpenie
pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Mlynky tvoriacich časť dvora a priľahlú plochu pri dome
súp. č. 129 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov,
- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 22/2017 (číslo úradného overenia 204/17, vyhotovený
Štefanom Gondom, IČO 40359298) novovytvorených parciel č. KN-C 1663/4 (zast. pl.) s výmerou 88 m2 a
parc. č. KN-C 1663/5 (zast. pl.) s výmerou 6 m2, z parcely KN-C 1663/2, zapísanej v LV 559, kat. územie
Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1,
053 42 Krompachy, za celkovú kúpnu cenu 532,04 € a úhradu pomernej časti nákladov spojených s
prevodom vlastníctva týchto pozemkov, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že
sú to pozemky tvoriace časť dvora a priľahlú plochu domu, pričom takto sú reálne užívané v súvislosti s
užívaním rodinného domu žiadateľov, súp. č. 129, kat. územie Mlynky.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  
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82/2019

3/ ukladá:

 zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 26. 7. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 11. 2019

83/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Magdalény Bdžochovej, Iliašovce 226, 053 11 Iliašovce, o odkúpenie pozemkov par. č. KN-C
8738/1 (zast. pl.) s výmerou 343 m2 a KN-C 8738/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 54/2019 z 25. 4. 2019 a
splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov predaj pozemkov par. č. KN-C 8738/1 (zast. pl.) s výmerou 343 m2 a KN-C 8738/5 (zast.
pl.) s výmerou 12 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  v prospech Magdalény Bdžochovej, Iliašovce 226, 053 11
Iliašovce, za kúpnu cenu 6 305,60 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie
citovaných pozemkov ako dvor/záhrada, bezprostredne spojených s užívaním rodinného domu súp. č. 9177,
k. ú. Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať predaj pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 30. 8. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 11. 2019

85/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Ľubomíra Podvojského a manž. Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 1308/2, 053 11
Smižany, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 7916/13 (zast. pl.) s výmerou 45 m2 zapísaného v LV 1 a časti
pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného v LV 1 a časti pozemkov KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3,
zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  
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85/2019

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 pozemku parc. č. KN-C 7916/13 (zast. pl.) s výmerou 45 m2
zapísaného v LV 1 a geometrickým plánom č. 19/2019 (číslo úradného overenia 61-168/19, vyhotovený Ing.
Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7911/2 (TTP) s výmerou 69 m2
(diel 1 a 2) a KN-C 7916/17 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného v LV
1 a pozemkov parc. č. KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3 zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomíra Podvojského a manž. Lesanky Podvojskej, Za
kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, za kúpnu cenu 5 803,28 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
považuje skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré sú kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu pre mesto nevyužiteľné,
pričom žiadateľmi sú využívané ako súčasť dvora a prístupový priestor k ich nehnuteľnostiam.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemkov zverejnený 11. 9. 2019, návrh predaja pozemkov predložený na rokovanie
MsZ dňa 26. 9. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

86/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves a žiadosti Ing. Mariána
Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20,
052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie častí pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská Nová
Ves, miestna časť Ferčekovce.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

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. 18/2019 (číslo úradného overenia
61-167/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:
• parc. č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 a KN-C 9696/97 (TTP) s výmerou 125 m2, z pozemkov
KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva
Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 863,38 €,
• parc. č. KN-C 7678/220 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 a KN-C 9696/96 (TTP) s výmerou 44 m2, z pozemkov
KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ing. Mariána Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052
01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 2 788,48 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemky boli dlhodobo udržiavané a
užívané žiadateľmi, a zároveň kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu mestom nie sú využiteľné pre jeho potreby, a
preto ich považuje za prebytočné.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  
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86/2019

3/ ukladá:

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.Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemkov zverejnený 11. 9. 2019, návrh predaja pozemkov predložený na rokovanie
MsZ dňa 26. 9. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

88/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ 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 na zriadenie budúceho vecného bremena.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov 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 pozemku
par. č. KN-C 5011/29 (zast. pl.) zapísaného v LV 1, a pozemku par. č. KN-E 51143/2 (zast. pl.) zapísaného v
LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  PD stavby: „SNV – ul. Mickiewicza, Šoltésova –
úprava NN a DP“, 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 ukončenej stavby.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 1. 8. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 11. 2019

89/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
• uznesení sp. zn. 9C/15/2014 Okresného súdu Spišská Nová Ves v spore ohľadom zrušenia podielového
spoluvlastníctva predmetných nehnuteľností,
• uznesení č. 507/2018 Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zo dňa 19. 7. 2018, ktorým sa
neschválilo/odmietlo využitie predkupného práva,
• návrhu realitnej kancelárie HALOREALITY o predaj spoluvlastníckych podielov mesta Spišská Nová Ves na
pozemkoch parc. č. KN-C 5601, KN-C 5603 a KN-E 52509/3 v prospech Andreja Makulu, Zimná 2548/108,
052 01 Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  
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89/2019

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 248/721 a 237/721 na pozemkoch parc. č.
KN-C 5601, KN-C 5603 a KN-E 52509/3, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1729, podľa § 9a
ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Andreja
Makulu, Zimná 2548/108, 052 01 Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 6 819,78 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva spoluvl. podielov na pozemkoch podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 8. 7. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 11. 2019

90/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o možnom využití predkupného práva na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu nebohého
Jaroslava Ogurčáka na nehnuteľnostiach zapísaných v LV 10320, LV 10321, LV 10356 a LV 10357, kat.
územie Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

2/ neschvaľuje:

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov využitie predkupného práva na prevod vlastníctva
spoluvlastníckych podielov Jaroslava Ogurčáka na nehnuteľnostiach zapísaných v:
• LV 10320 v podiele 1/432 na pozemkoch KN-E 5408 a KN-E 5410,
• LV 10321 v podiele 1/432 na pozemkoch KN-E 5435 a KN-E 5437,
• LV 10356 v podiele 1/432 na pozemkoch KN-E 5407 a KN-E 5409,
• LV 10357 v podiele 1/432 na pozemku KN-E 5436,
kat. územie Spišská Nová Ves, daného § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, v
prospech mesta Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

informovať Notársky úrad JUDr. Ľubomír Barabáš, J. Hanulu 1347/59, 052 01 Spišská Nová Ves o
rozhodnutí MsZ.

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, informácia zaslaná 12. 7. 2019.

Dátum: 13. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 9. 2019

94/2019

Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  za 1. polrok 2019

1/ berie na vedomie:

prehľad pridelených dotácií v 1. polroku 2019 podľa VZN č. 6/2013.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 19. 7. 2019

Zodpovedný:  
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94/2019

2/ schvaľuje:

poskytnutie dotácie pre:
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves vo výške 2 200 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 19. 7. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech žiadateľa.

Zodpovedný: Ing. Andrea Jančíková

Plnenie:

Splnené v termíne 31. 8. 2019.

Dátum: 19. 7. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 8. 2019

95/2019

Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Nabíjacia stanica pre elektromobily v Spišskej Novej Vsi

1/ berie na vedomie:

prcdloženie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom Nabíjacia stanica pre elektromobily v  Spišskej Novej Vsi,
kód výzvy. č. 18409/2019-4210-36886.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 19. 7. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

spolufinancovanie predkladaného projektu vo výške 3 413,49 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 19. 7. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

predložiť žiadosť o dotáciu v zmysle podmienok výzvy.

Zodpovedný: Ing. Darina Paveleková

Plnenie:

Splnené, predloženie projektu a jeho spolufinancovanie bolo schválené na zasadnutí MsZ 19. 7. 2019 a
samotný projekt bol predložený v termíne 1. 10. 2019.

Dátum: 19. 7. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 1. 10. 2019
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101/2019

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

1/ schvaľuje:

a) použitie rezervného fondu v sume 110 000 eur na tieto akcie:
•  Plynofikácia Radnica    7 000 eur
•  Projektové dokumentácie    60 000 eur
•  Tepelné hospodárstvo - projektová dokumentácia     38 000 eur
•  ŠJ ZŠ Komenského ul. - kuchynský robot a stavebné úpravy    5 000 eur

b) zníženie čerpania rezervného fondu v sume 110 000 eur u týchto akcií:
•  Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk    30 000 eur
•  Tepelné hospodárstvo - rekonštrukcia    38 000 eur
•  Rekonštrukcia MŠ Lipová   37 000 eur
•  ŠJ ZŠ Komenského ul. - konvektomat   5 000 eur

c) 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou sa zvyšujú príjmy
a výdavky o 80 414 eur takto:
Bežné príjmy zvýšenie o 80 414 eur.
Bežné výdavky zvýšenie o 19 137 eur.
Kapitálové príjmy bez zmeny.
Kapitálové výdavky zvýšenie o 61 277 eur.
Príjmové finančné operácie bez zmeny.
Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

d) 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2019 v rozpočtových a príspevkových
organizáciách podľa predloženého návrhu.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

upraviť schválený rozpočet príjmov a výdavkov v informačných systémoch mesta,
v rozpočtových a príspevkových organizáciách, v zmysle schválenej zmeny.

Zodpovedný:
prednosta mestského  úradu
riaditelia rozp. a prísp. organizácií

Plnenie:

Splnené, zmena bola zrealizovaná v programe KORWIN MsÚ a v rozpočtových a príspevkových
organizáciách v termíne 30. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 10. 2019

104/2019

Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves

1/ schvaľuje:

predložený Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

zverejniť Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves na webovom sídle mesta a na
úradnej tabuli.

Zodpovedný:
Tomáš Hamráček

Plnenie:

Splnené 3. 10. 2019, zverejnené na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 3. 10. 2019
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142/2019

Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

1/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

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

Zodpovedný:
prednosta mestského  úradu

Plnenie:

Splnené, zmena bola premietnutá do rozpočtu mesta v termíne 30. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 11. 2019

143/2019

VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová
Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

1/ uznáša sa na:

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

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

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

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

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

Zodpovedný:

JUDr. Peter Štrauch

Plnenie:

Splnené v termíne 31. 10. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 15. 11. 2019

144/2019

VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

1/ uznáša sa na:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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2/ ukladá predkladateľovi:

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

Z: Ing. Štefan Pohly
T: 31. 10.  2019

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

Zodpovedný:

Ing. Štefan Pohly

Plnenie:

Splnené v termíne 31. 10. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 15. 11. 2019

145/2019

Poskytnutie finančných prostriedkov pre športové kluby

1/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových klubov.

Zodpovedný: Ing. Andrea Jančíková

Plnenie:

Splnené v termíne 15. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 15. 11. 2019
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