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Uznesenie č. 580  - k bodu 5
Správa o výsledku kontrol.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správy o výsledku kontrol:
a/ Správu o výsledkoch kontrol vykonaných k 30. 8. 2009,
b/ Správu o vybavených sťažnostiach a petíciách k 30. 8. 2009.

Uznesenie č. 581  - k bodu 6
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb v meste Spišská Nová Ves na roky 2009 - 2013.

Uznesenie č. 582  - k bodu 7
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2009.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Informatívnu správu o plnení rozpočtu mesta za 1. polrok 2009.
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Uznesenie č. 583  - k bodu 8
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a/
2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2009, a to:
- zníženie príjmov o 1 942 847 €,
- zníženie výdavkov o 1 883 098 € vo vnútornom členení takto:
                                                                 Príjmy               Výdavky           Prebytok +,
                                                                                                                    schodok -
upravený rozpočet po 1. zmene            36 445 712       36 385 963         +    59 749
bežný rozpočet 2. zmena                     -     890 999      -      47 852          -   843 147
kapitálový rozpočet 2. zmena              -  1 397 876      - 1 835 246         +   437 370
finančné operácie 2. zmena                        346 028                       0         +  346 028
upravený rozpočet po 2. zmene            34 502 865       34 502 865                        0

s následnou úpravou podľa poslaneckých návrhov, ktoré sú v bode b) a c) tohto uznesenia,

b)	
zvýšenie príjmov rozpočtovej organizácie Správa školských zariadení v rámci
2. zmeny rozpočtu mesta na rok 2009 v sume 33 025 € a ich použitie na zvýšenie
výdavkov tejto organizácie na programový rozpočet 10.1. Materské školy takto:
- podprogram 1. Materské školy                 +   9 396 €
- podprogram 3. Školské jedálne pri MŚ    +   5 195 €
- podprogram 4. SŠZ                                  +      351 €
- podprogram 5. Detské jasle                      + 18 084 €
c)
zníženie  úveru o  653 972  €  z  doteraz schváleného úveru vo výške 3 492 000 € na
celkovú  výšku  úveru 2 838 028  €  na akcie  roku 2009 podľa predloženého návrhu
v  2. zmene  rozpočtu  na  rok 2009 s  tým, že  programový  rozpočet 7. 1. 9. Bytový
dom Villa Nova sa znižuje o 1 mil. €.

2. ruší:
uznesenie MsZ č. 514/2009 1 b/ - poskytnutie pôžičky pre firmu Solitéra vo výške 1 mil.
€.

Uznesenie č. 584  - k bodu 9
VZN o niektorých podmienkach držania psov.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
VZN č. 4 o niektorých podmienkach držania psov.
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Uznesenie č. 585  - k bodu 10
VZN o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta
Spišská Nová Ves.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
VZN mesta Spišská Nová Ves č. 3 o pomienkach predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 586  - k bodu 11
VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a/ zníženie mesačného poplatku pre CVČ z 2 € na 1 €,
b/ VZN č. 5 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Uznesenie č. 587  - k bodu 12
Informácia o novelizácii zákona o majetku obcí.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o novele zákona o majetku obcí.

Uznesenie č. 588  - k bodu 13/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
odpredaj pozemku par. č. KN  4729 v k. ú. Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 589  - k bodu 13/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
odpredaj pozemku par. č. KN 1097/3 o výmere 86 m2 (zast. pl.) v k. ú. Spišská Nová
Ves.
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Uznesenie č. 590  - k bodu 13/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o podstate žiadosti Teodora Hanzoka s manželkou, N. Huta 269, Spišská Nová
Ves,

2.  vyhlasuje:
že podstatu návrhu, resp. žiadosti, ktorou sa rieši zrejmý nesúlad zámeru, zmluvného
vzťahu a skutočného výsledku zámeny pozemkov medzi Mestom Sp. Nová Ves a T.
Hanzokom s manželkou, považuje v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení a
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení za hodnú osobitného zreteľa, na
základe čoho trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov:

3. schvaľuje:
predaj pozemkov:
- par. č. KN 9049/2 (or. pôda) o výmere 10 m2,
- par. č. KN 9048/2 (trvalý trávny porast ) o výmere 224 m2,
- par. č. KN 8986/6 (zast. pl.) o výmere   184 m2,
- par. č. KN 9047/3 (trvalý trávny porast) o výmere 369 m2,
- par. č. KN 9873/6 (lesný poz.) o výmere 491 m2,
- par. č. KN 9884/3 (lesný poz.) o výmere 1779 m2, (spolu o výmere 3057 m2), podľa GP
č. 31/20009 zo dňa 26. 8. 2009,
pre: Teodora Hanzoka a manž., N. Huta 269, Spišská Nová Ves,  za celkovú kúpnu cenu
1,00 €,

4. ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech schválených
nadobúdateľov vlastníctva.

Termín: 15. 12. 2010

Uznesenie č. 591  - k bodu 13/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o podstate žiadosti spoločnosti Lesy mesta Sp. Nová Ves, s. r. o., Novoveská
Huta 304, Sp. Nová Ves,

2.  vyhlasuje:
že podstatu žiadosti, ktorou sa rieši výstavba zariadenia určeného na hospodárenie
s majetkom mesta, považuje v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení za hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov:
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3. schvaľuje:
prenájom časti par. č. KN 1727/1 (lesný pozemok) v k. ú. MLYNKY o výmere 25 m2 na
výstavbu dočasnej stavby ("snehovej jamy"), na dobu neurčitú za celkové ročné nájomné
1,00 € bez postupnej valorizácie nájomného pre Lesy mesta Sp. Nová Ves, s. r. o.,
Novoveská  Huta 304, Sp. Nová Ves,

4. ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech schváleného
nájomcu.

Termín: 31. 3. 2010

Uznesenie č. 592  - k bodu 13/5
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o podstate žiadosti Ondreja Gregoroviča, Rybničná 22, Novoveská Huta, Sp.
Nová Ves,

2.  vyhlasuje:
že včelársku činnosť v oblasti opeľovania rastlín považuje za všeobecne osožnú, a preto za
hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov:

3. schvaľuje:
prenájom časti parcely KN 9895 o výmere 300 m2 (lesný pozemok) v k. ú. Sp. Nová Ves
na dobu neurčitú za celkové ročné nájomné 1,00 € bez postupnej valorizácie nájomného
pre Ondreja Gregoroviča, Rybničná 22, Novoveská Huta, Sp. Nová Ves,

4. ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech schváleného
nájomcu.

Termín: 31. 3. 2010

Uznesenie č. 593  - k bodu 13/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
prenájom časti par. č. KN 3275/1 (zast. plocha) v k. ú. Sp. N. Ves.
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Uznesenie č. 594  - k bodu 13/7
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
prenájom časti par. č. KN 3698/1 (ost. plocha), časť par. č. KN 161 (zast. pl.) a časť par. č.
KN 7288/2 (zast. pl.) v  k. ú. Sp. N. Ves.

Uznesenie č. 595  - k bodu 13/8
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o podstate žiadosti spoločnosti ARTIS  MCH, spol. r. o., Odborárov 20, Sp.
Nová Ves,

2.  vyhlasuje:
že využitie predmetných pozemkov považuje svojou podstatou za porovnateľné s
prípadmi, pre ktoré sa vzťahuje § 9a, ods. 8, písm. b zákona o majetku obcí, na základe
čoho nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov:

3. schvaľuje:
prenájom časti par. č. KN 2153 (zast. pl.) o celkovej výmere 12,5 m2 na umiestnenie
dvoch predajných stánkov tlače na Letnej ulici (oproti objektom Letná č. 36 a č. 51) na
dobu neurčitú s nájomným 5,00 €/1 m2/1 mes., pre ARTIS  MCH, spol. s  r. o., Odborárov
20, Sp. Nová Ves,

4. ukladá:
zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech schváleného
nájomcu.
Termín: 15. 12. 2009

Uznesenie č. 596  - k bodu 13/9
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o podstate žiadosti Zuzany Boháčovej, Štúrova č. 12/3, Spišské Podhradie,

2.  vyhlasuje:
že využitie predmetného pozemku považuje svojou podstatou za porovnateľné s prípadmi,
pre ktoré sa vzťahuje § 9a, ods. 8, písm. b zákona o majetku obcí, na základe čoho
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov:
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3. schvaľuje:
prenájom časti par. č. KN 1776/1 (zast. pl.) o výmere 5,4 m2 na umiestnenie predajného
stánku tlače na Fabiniho ulici na dobu neurčitú s účinnosťou od 13. 8. 2009, s nájomným
3,50 €/1 m2/1 mes., pre Zuzana Boháčová, Štúrova 12/3, Spišské Podhradie,

4. ukladá:
zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia v prospech schváleného
nájomcu.
Termín: 15. 12. 2009

Uznesenie č. 597  - k bodu 13/10
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o podstate žiadosti spoločnosti VYSTA J+J, s. r. o., SPP 1492, 053 01
Harichovce a Ireny Plachetkovej, Švedlár č. 447,

2. neschvaľuje:
priamy prenájom pozemkov:
- KN 1654/1 o výmere 14 5464 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1654/2 o výmere   2 2780 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1654/3 o výmere        732 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1654/4 o výmere        852 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1656    o výmere     2 746 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1657    o výmere   17 567 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1659    o výmere 106 450 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1660    o výmere     6 361 m2  (tr. trávny porast)
v k. ú. Mlynky pre VYSTA J+J, s .r. o, SPP 1492, 053 01 Harichovce a Irenu
Plachetkovú, Švedlár č. 447.

3. schvaľuje:
prenájom pozemkov:
- KN 1654/1 o výmere 14 5464 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1654/2 o výmere   2 2780 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1654/3 o výmere        732 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1654/4 o výmere        852 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1656    o výmere     2 746 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1657    o výmere   17 567 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1659    o výmere 106 450 m2  (tr. trávny porast),
- KN 1660    o výmere     6 361 m2  (tr. trávny porast)
v k. ú. Mlynky určených na poľnohospodárske účely, na dobu 5-tich rokov, s nájomným
min. 0,0033 €/1 m2/1 rok záujemcovi, ktorý v zmysle podstaty § 9 a,  ods. 1, písm. a
zákona o majetku obcí v platnom znení ponúkne najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
na užívanie citovaných pozemkov ako celku,

4. ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:
zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže podľa tohto uznesenia.	

Termín: 30. 11. 2009
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Uznesenie č. 598  - k bodu 13/11
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o podstate žiadosti Slovenského zväzu záhradkárov, Okresný výbor, Fabiniho
9, Spišská Nová Ves a Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 35, Fabiniho 9,
Spišská Nová Ves o zmenu formy nájmu nebytových priestorov,

2.  vyhlasuje:
že vzhľadom na to, že sú to neziskové organizácie slúžiace občanom mesta, pričom
prevádzku hradia len z členských príspevkov, považuje podstatu žiadosti za hodnú
osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov:

3. schvaľuje:
zmenu nájmu na výpožičku nebytových priestorov v bytovom dome Fabiniho č. 9 o
podlahovej ploche 41,10 m2  pre Slovenský zväz záhradkárov, Okresný výbor, Fabiniho 9,
Spišská Nová Ves, a podnájomcu Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č. 35,
na dobu neurčitú s účinnosťou od 1. 9. 2009,

4. ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o výpožičke podľa tohto uznesenia v prospech schváleného
vypožičiavateľa.

Termín: 15. 12. 2009

Uznesenie č. 599  - k bodu 13/12
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
zníženie sadzby nájomného za kancelárske priestory na 50 % v administratívnej budove s.
č. 2336 podľa Zásad prenájmu nebytových priestorov Mesta Spišská Nová Ves, pre
spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., Sadová č. 13, Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 600  - k bodu 14
Informácia o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
prijatých na základe predchádzajúcich kontrol a o prijatých opatreniach,
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2. ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť splnenie nových opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ
SR v rámci kontroly vykonanej v období 15. 6. 2009 do 7. 8. 2009 v meste Spišská Nová
Ves.

Termín: 30. 11. 2009

Uznesenie č. 601  - k bodu 14
Informácia o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a./ zmenu čl. 5, ods. 6. Zásad predaja pozemkov Mesta Sp. Nová Ves nasledovne:
„6. Kúpna cena pozemkov nachádzajúcich sa v extraviláne ("nezastavanom území") mesta
(s výnimkou lesných pozemkov) sa pre jednotlivé prípady určí ako cena rovná alebo
vyššia ako všeobecná hodnota pozemkov stanovená znaleckým posudkom vypracovaným
podľa vyhl. MS SR č. 492/2004 Z. z. v platnom znení, najmenej však vo výške 300,-
Sk/1m2".
	

b. zmenu čl. 5, ods. 7. nasledovne:
„7. Kúpna cena lesných pozemkov sa pre jednotlivé prípady určí samostatne uznesením
mestského zastupiteľstva.“

2. ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť realizáciu úkonov na nadobudnutie účinnosti zmeny Zásad predaja pozemkov
Mesta Spišská Nová Ves.

Termín: 30. 9. 2009

Uznesenie č. 602  - k bodu 14
Informácia o výsledku kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
„ Informáciu o výsledku vládneho auditu č. 3/2757-574/2009/PZ-10/45“.

Uznesenie č. 603  - k bodu 15
Schválenie projektu  „Obnova špeciálnej techniky pre strojné čistenie mestských komunikácií
a chodníkov v Sp. N. Vsi.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a/ zaradenie projektu do Akčného plánu rozvoja mesta na rok 2009,
b/ zaradenie financovania a spolufinancovania projektu do rozpočtu mesta na rok 2010,
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2. ukladá:
a/ zabezpečiť kompletné spracovanie a podanie žiadosti o NFP v zmysle Výzvy OP ŽP,
Opatrenie 3. 1 - ochrana ovzdušia v termíne najneskoršie do 3. 11. 2009,
b/ pred podaním projektu predložiť návrh na spolufinancovanie projektu na rokovanie
mestského zastupiteľstva.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Marián Kellner

prednosta MsÚ


