
z 2.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 2. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 9/2011  - k bodu 5
Prezentácia produktu cestovného ruchu – Región Card (Karta zliav)

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prezentáciu produktu cestovného ruchu – Región Card (Karta zliav).

Uznesenie č. 10/2011  - k bodu 6
Zásady odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ pre funkčné obdobie
2010 - 2014

1.

Hlasovanie - za: 12       proti: 4       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií Mestského
zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2010 - 2014.



z 2.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 2. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 11/2011  - k bodu 7
Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2011 - 2013

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves vrátane programového rozpočtu na rok 2011
 v členení:

                                     Príjmy             Výdavky            Prebytok +
                                                                                       schodok -
Bežný rozpočet           24 032 794    22 807 019      + 1 225 775
Kapitálový rozpočet     2 039 000       5 364 222       - 3 325 222
Finančné operácie        2 909 447          810 000       + 2 099 447
Rozpočet celkom       28 981 241      28 981 241                        0

b) návrh rozpočtov rozpočtových organizácií mesta na rok 2011 podľa predložených
návrhov,
c) návrh rozpočtov nákladov a výnosov príspevkových organizácií na rok 2011 podľa
predložených návrhov,
d) návrh rozpočtu kapitálových výdavkov tepelného hospodárstva na rok 2011podľa
predloženého návrhu,
e) dočerpanie euro úveru z roku 2010 na refundáciu výdavkov  projektu Multifunkčné
banícke a energetické centrum v sume 164 213,00 €;

2.

Hlasovanie - za: 10       proti: 7       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

berie na vedomie:
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2011,
b) rozpočet mesta vrátane programov na roky 2012 až 2013,
c) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií mesta na roky 2012 až 2013,
d) stanovisko finančnej komisie.

Uznesenie č. 12/2011  - k bodu 8
Odpredaj prebytočného majetku mesta

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj prebytočného majetku mesta Spišská Nová Ves: projektovej dokumentácie,
projekt pre územné rozhodnutie s platným územným rozhodnutím pre  „Vybudovanie
telekomunikačnej infraštruktúry lacného a bezpečného prístupu na internet vo vybraných
objektoch verejného sektora pre Mesto Spišská Nová Ves - sloboprúdové rozvody“,
úspešnému uchádzačovi vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže - Jozefovi Škerlíkovi –
Dátové služby, J. Hanulu 17, Spišská Nová Ves, za cenu 17 362,00 € a uzavretie kúpnej
zmluvy.



z 2.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 2. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 13/2011  - k bodu 9
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
 delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení;

2.

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

ukladá:
informovať vedenie škôl o delegovaní zástupcov zriaďovateľa.

Uznesenie č. 14/2011  - k bodu 10
Schválenie členov MsV a komisií pri MsZ

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) zloženie mestských výborov s navrhovanou zmenou v MsV č. 1 - namiesto Anny
Žilkovej doplniť Štefana Šargu,
b) zloženie komisií pri MsZ v Spišskej Novej Vsi s navrhovanou zmenou v komisii
kontroly - doplniť za členov MUDr. Evu Novákovú a Bc. Ing. Janku Brziakovú.

Uznesenie č. 15/2011  - k bodu 11
Delegovanie člena  RŠK za mesto

1.

Hlasovanie - za: 13       proti: 1       zdržali sa: 3       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) delegovanie poslanca – Mgr. Jozefa Kačengu  za člena Rady športových klubov
s účinnosťou od 18. 2. 2011,
b) odvolanie  Mgr. Jozefa Paru z Rady športových klubov s účinnosťou
od 18. 2. 2011.



z 2.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 2. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 16/2011  - k bodu 12
Správa o zahraničných služobných cestách konaných v roku 2010

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o zahraničných služobných cestách konaných v roku 2010.

Uznesenie č. 17/2011  - k bodu 13
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2010

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 pre Ing. Vojtecha Krála;
b) zmenu Štatútu Ceny mesta v článku 4 ods. 2 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 18/2011  - k bodu 14
Správa o výsledku kontrol

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o výsledku kontrol.

Uznesenie č. 19/2011  - k bodu 15
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o kontrolnej činnosti za rok 2010;



z 2.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 2. 2011
Uznesenia

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 3       nehlasovali: 2

schvaľuje:
doplnenie plánu kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011 o kontrolu v školských
zariadeniach na území mesta Spišská Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti  OZ Kamo
nádej, T. Vansovej 1, SNV za obdobie: rok 2010  „Následná finančná kontrola
hospodárnosti a účelného a účinného čerpania finančných prostriedkov mesta SNV v
zmysle VZN č. 9/2009 v znení doplnkov na cieľovú skupinu deti a mládeže do 15 rokov,
ktorí sa venujú hokeju".

Uznesenie č. 20/2011  - k bodu 16
Zmeny v delegovaní zástupcov mesta do obchodných spoločností

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 1       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zmeny v delegovaní zástupcov mesta do obchodných spoločností s účasťou mesta
s navrhovanými zmenami: v BIC, s. r. o., bez Tomáša Hamráčka, v STV, s. r. o.,
bez Zuzany Páleníkovej a v Lesoch mesta, s. r. o., bez MUDr. Jána Mokriša.

Uznesenie č. 21/2011  - k bodu 17
Informácie o novele zákona o majetku obcí a novele občianskeho zákonníka

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o novelizácii zákona o majetku obcí a Občianskeho zákonníka.

Uznesenie č. 22/2011  - k bodu 18/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku
obcí v platnom znení, a to geometrickým plánom č. 57/2009 zo dňa 29. 11. 2010
(overený dňa 8. 12. 2010) novovytvorenú parcelu KN-C 1344/52 (zast. pl.) o výmere
1 m2 ako odčlenenú časť parcely KN-C 1344/31 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, za cenu
určenú ako dvojnásobok hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom č. 6/2011
vypracovaným dňa 10. 2. 2011 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. N. Ves,
t. j.  za cenu 44,54 € pre Jána Valigurského s manž., Kamenárska 3/21, Spišská Nová
Ves;
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Uznesenia

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva
podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 23/2011  - k bodu 18/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku
obcí v platnom znení, a to geometrickým plánom č. 62/2009 vyhotoveným dňa 9. 4. 2010
(overený dňa 17. 9. 2010) novovytvorenú parcelu KN-C 6134/12 (zast. pl.) o výmere
23 m2, ako časť par. č. KN-C 6134/1 (zast. pl.) s výmerou 12076 m2, Františkovi
Hadbavnému, Wolkerova 14/6, Spišská Nová Ves, za cenu rovnajúcu sa dvojnásobku
hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom, t. j. za cenu 1128,00 €;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva
podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 24/2011  - k bodu 18/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odkúpenie pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves – par. č. KN-C 3187/3 (zast. pl.)
o výmere 50 m2 a KN-C 3187/4 (zast. pl.) o výmere 98 m2 od Anny Kaproncayovej
a Michala Kaproncaya, Jilemnického 6/11, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 2 646,00 €;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva
podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011
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Uznesenia

Uznesenie č. 25/2011  - k bodu 18/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves – časť par. č. KN 8342/2 (ttp).

Uznesenie č. 26/2011  - k bodu 18/5
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves – časť par. č. KN-C 1584/14 (zast. pl.).

Uznesenie č. 27/2011  - k bodu 18/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - par. č. KN - C 7678/154 (zast. pl.).

Uznesenie č. 28/2011  - k bodu 18/7
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písmeno b zákona o majetku obcí v platnom znení -
par. č. KN-C 8868/2 m2 (zast. pl.) o výmere 35 m2, k. ú. Spišská Nová Ves - pre Ing.
Martina Bartka s manž., Rybničná 9211/20, Novoveská Huta, 05201 Sp. Nová Ves,
za cenu určenú znaleckým posudkom, t. j., za celkovú cenu 598,15 €;
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Uznesenia

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

schvaľuje:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva
podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 29/2011  - k bodu 18/8
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - par. č. KN-C 2091 (zast. pl.) o výmere
64 m2 a KN-C 2092 (zast. plocha) o výmere 1783 m2.

Uznesenie č. 30/2011  - k bodu 18/9
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj časti pozemku KN-C 5011/7 (zastavaná plocha) o výmere 335 m2, zapísaný
v LV č. 9843, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí
v platnom znení, a to v rozsahu veľkosti spoluvlastníckych podielov:
- k bytu č. 7 - 612/10 000-cin,
- k bytu č. 9 - 976/10 000-cin,
- k nebytovému priestoru č. 2-1 - 221/10 000-cin,
- k nebytovému priestoru č. 2-3 - 224/10 000-cin, nachádzajúcich sa bytovom dome
s. č. 3109 postaveného na hore uvedenej parcele, za cenu určenú znaleckým
posudkom, t. j. za 11 350,00 € prepočítaných na veľkosť jednotlivých podielov
citovaných týmto uznesením, pre Emila Balucha s manž., E. M. Šoltésovej 1/7,
052 01 Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa podľa
schváleného uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011
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Uznesenia

Uznesenie č. 31/2011  - k bodu 18/10
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Poprad, na odkúpenie
pozemkov na vybudovanie dvoch armatúrnych šácht;

2.  vyhlasuje:
že predaj pozemkov na vybudovanie armatúrnych šácht určených na realizáciu projektu
„Vodovody a kanalizácie Spiša a Tatier, Rozšírenie vodovodu – lokalita Sp. Nová Ves“,
priamo v prospech žiadateľa, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, nakoľko
pôjde o stavbu vo verejnom záujme, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov mestského zastupiteľstva
v zmysle § 9 ods. 2 písm. a zákona o majetku obcí v platnom znení:

3. schvaľuje:
a) zámer predaja pozemkov v k. ú. Sp. Nová Ves podľa 9a ods. 8 písm. e, a to - časť par.
č. KN-E 6547 (orná pôda) o výmere 8 m2 a časť par č. KN-E 6550 (orná pôda) o výmere
5 m2 ako novovytvorená par. č. KN-C 10021/6 o výmere 13 m2 podľa GP č. 92/2010
zo dňa 19. 8. 2010 (pre armatúrnu šachtu AŠ 2), časť par. č. KN-E 4793 (orná pôda)
o výmere 14 m2, ako novovytvorená par. č. KN-C 9508/2 o výmere 14 m2, podľa GP
č. 111/2010 zo dňa 19. 8. 2010 (pre armatúrnu šachtu AŠ 3), pre Podtatranskú vodárenskú
spoločnosť, a. s., Poprad, za cenu určenú znaleckým posudkom,
b) bezplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Sp. Nová Ves mpč.
54847/1, 54848/1  zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 67, mpč. 51724, 51725, 51733,
51736 – zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 2497, KN- C 3605/1 zapísaná v liste
vlastníctva č.1 a mpč. 52807- neknihovaná parcela, v prospech stavby podľa projektu
„Vodovody a kanalizácie Spiša a Tatier, Rozšírenie vodovodu – lokalita Sp. Nová Ves“
realizovanej investorom Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad;

4.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

a) zámer predaja zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení
a následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ,
b) zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa ods. 3. písm. b tohto uznesenia uzavretím
zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena.

Termín: 30. 11. 2011
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Uznesenia

Uznesenie č. 32/2011  - k bodu 18/11
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemkov mesta Sp. Nová Ves v k. ú.
Spišská Nová Ves - KN-C 1927/1, KN-C 1933, KN-C 2152/1 a KN-C 2152/2 zapísané v
LV-1a časť pozemku KN-C 1937/1 zapísaného v LV-3022, v prospech Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti, a. s.;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa tohto uznesenia uzavretím zmluvy
o budúcom zriadení vecného bremena.

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 33/2011  - k bodu 18/12
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
A) zámer predaja nehnuteľností:
a) parc. č.: KN-C 2156/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 2610 m2,
b) parc. č.: KN-C 2156/3, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 938 m2,
c) parc. č.: KN-C 2156/4, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 114 m2,
d) parc. č.: KN-C 2157/4, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 530 m2,
e) parc. č.: KN-C 2157/5, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 100 m2,
f) parc. č.: KN-C 2160/3, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 22 m2,
g) stavby súp. č.: 2987 na parc. č.: KN-C 2156/1, popis stavby: iná budova, orientačné
označenie Štefánikovo nám. č. 10, všetky v k. ú. Spišská Nová Ves, zapísané v LV-1,
formou obchodnej verejnej súťaže s tým, že citované nehnuteľnosti sú určené výlučne
na realizáciu novej investície,
B) predložený návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto uznesenia podľa ustanovení
§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu Spišskej Novej Vsi návrh vyhodnotenia
verejnej obchodnej súťaže.

Termín: 30. 10. 2011



z 2.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 2. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 34/2011  - k bodu 18/13
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemky:
- par. č. KN-C 6 648/1 o výmere 8 472 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, bez zápisu
v LV, vedená Správou katastra Spišská Nová Ves pre katastrálne územie Spišská Nová
Ves,
- par. č. KN-C 10 040/1 o výmere 360m2, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá je v jeho
prospech zapísaná na LV č. 1, vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves pre
katastrálne územie Spišská Nová Ves,
- par. č. KN-C 10 141/ o výmere 9 935 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá je
v jeho prospech zapísaná na LV č. 1, vedenom Správou katastra Spišská Nová Ves pre
katastrálne územie Spišská Nová Ves,
v rozsahu určenom geometrickým plánom č. 90/2010 vyhotoveným dňa 8. 12. 2010
(overený dňa 20. 12. 2010 pod č. 730/10) Ing. Mariánom Mackovjakom, v prospech
oprávneného, ktorým je SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy na zriadenie vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta prednosta MsÚ


