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Uznesenie č. 123/2011  - k bodu 5
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2009 o podmienkach určovania vyberania dane z
nehnuteľnosti

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
 Dodatok č. 1 k VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2009 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 11       proti: 3       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Dodatok č. l k  VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2009 o podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Spišská Nová Ves vyhlásiť

vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 16. 12. 2011

Uznesenie č. 124/2011  - k bodu 6
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 8/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
 Dodatok č. 1 k VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 8/2009 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
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2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Dodatok č. l k  VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 8/2009 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyhlásiť vyvesením na úradnej
tabuli mesta.

Termín: 16. 12. 2011

Uznesenie č. 125/2011  - k bodu 7
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 7/2009 o miestnych daniach

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
 Dodatok č. 1 k VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 7/2009 o miestnych daniach;

2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:
Dodatok č. l k  VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 7/2009 o miestnych daniach vyhlásiť

vyvesením na úradnej tabuli mesta.
Termín: 16. 12. 2011

Uznesenie č. 126/2011  - k bodu 8
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených
na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2012;

2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:
informovať školy a školské zariadenia o schválenej výške dotácie na žiaka na rok 2012.
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Uznesenie č. 127/2011  - k bodu 9
Návrh na 4. zmenu  rozpočtu mesta na rok 2011

1.

Hlasovanie - za: 15       proti: 4       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 – zvýšenie o 1 204 820 € vo vnútornom členení
takto:

                                                          Príjmy                     Výdavky                  Prebytok +,
                                                                                                                           schodok -
Rozpočet po 3. zmene                   36 079 238               36 079 238                            0
Bežný rozpočet 4. zmena                 - 214 078                   + 80 238              + 294 316
Kapitálový rozpočet 4. zmena     + 1 418 898               +1 124 582               - 294 316
Finančné operácie 4. zmena                         0                                0                           0
Upravený rozpočet po 4. zmene   37 284 058               37 284 058                            0

b) zmenu rozpočtov organizácií zriadených mestom na rok 2011 podľa predložených
návrhov.

Uznesenie č. 128/2011  - k bodu 10
Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 - 2014

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 v členení:
                                          Príjmy         Výdavky        Prebytok +, schodok -
Bežný rozpočet            23 835 661   22 748 731     + 1 086 930
Kapitálový rozpočet      1 012 201     1 169 965      -    157 755
Finančný rozpočet                       0         929 175      -   929 175
Rozpočet celkom       24 847 862    24 847 862                       0

b) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 podľa predloženého
návrhu;
c) rozpočty rozpočtových a rozpočty nákladov a výnosov príspevkových organizácií
mesta na rok 2012 podľa predložených návrhov,
d) obstaranie dlhodobého hmotného majetku v príspevkovej organizácii ZOO z vlastných
zdrojov v sume 48 950 € podľa predloženého návrhu,
e) rozpočet kapitálových výdavkov na tepelné hospodárstvo podľa návrhu spracovaného
spoločnosťou EMKOBEL, a. s.
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2.

Hlasovanie - za: 12       proti: 3       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

berie na vedomie:
a) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2012,
b) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na roky 2013 - 2014 podľa predloženého návrhu,
c) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na roky 2013 - 2014 podľa predloženého
návrhu.

Uznesenie č. 129/2011  - k bodu 11
VZN o určení názvov ulíc v lokalite Červený jarok v meste Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
VZN č. 6/2011 o určení názvov ulíc v meste Spišská Nová Ves.

2. ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

VZN o určení názvov ulíc v lokalite Červený jarok v meste Spišská Nová Ves vyhlásiť

vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Uznesenie č. 130/2011  - k bodu 12
Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová
Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská
Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zverejniť Štatút na webovej stránke mesta a informačnej tabuli.

Uznesenie č. 131/2011  - k bodu 13
VZN mesta o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
VZN č. 5/2011o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves.
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2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

VZN mesta o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves
vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Uznesenie č. 132/2011  - k bodu 14
VZN o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasne platené parkovanie motorových
vozidiel

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
v čl. 9 ods. 3 písm. f „Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová
Ves”  v platnom znení vetu: „Táto sadzba sa ako minimálna sadzba uplatní aj pre priamy
prenájom parkovacích miest mesta realizovaný v zmysle čl. 5 ods. 6 týchto Zásad”,

2. schvaľuje:
VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené
parkovanie motorových vozidiel.

3.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 0

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

VZN č. 7/2011 vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 31. 12. 2011

Uznesenie č. 133/2011  - k bodu 15
Plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2012

1.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plán zasadnutí MsZ na I. polrok 2012.
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Uznesenie č. 134/2011  - k bodu 16
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
22/2011, 23/2011, 28/2011, 30/2011, 31/2011, 32/2011, 33/2011, 34/2011, 47/2011,
48/2011, 50/2011, 53/2011, 56/2011, 58/2011, 59/2011, 60/2011, 61/2011, 69/2011,
74/2011, 76/2011, 77/2011, 81/2011, 82/2011, 83/2011, 84/2011, 94/2011, 650/2010,
753/2010, 754/2010, 755/2010, 756/2010, 757/2010, 760/2010, 776/2010;

2. schvaľuje:
predĺženie termínu uznesení MsZ č.:
  24/2011 do 30. 11. 2012,
  49/2011 do 30. 11. 2012,
  62/2011 do 30. 11. 2012,
  66/2011 do 31. 12. 2012;
  71/2011 do 01. 01. 2012,
  73/2011 do 30. 06. 2012,
101/2011 do 31. 12. 2011,
475/2008 do 30. 11. 2012,
693/2010 do 30. 11. 2012,
732/2010 do 31. 12. 2012,
733/2010 do 31. 12. 2012,
769/2010 do 30. 06. 2012,

3.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ruší:
uznesenia MsZ č.:
562/2009, 607/2009, 662/2010.

Uznesenie č. 135/2011  - k bodu 17
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o výsledku kontrol k 15. 12. 2011.
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Uznesenie č. 136/2011  - k bodu 18
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta SNV na 1. polrok 2012

1.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves na I. polrok 2012.

Uznesenie č. 137/2011  - k bodu 19
Dodatok č. 1 VZN č. 10/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta SNV

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2004 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Dodatok č. 1 VZN č. 10/2004 vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 31. 12. 2011

Uznesenie č. 138/2011  - k bodu 20/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Hlasovanie - za: 13       proti: 3       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
uznesenie č. 83/2011 Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi zo dňa 16. 6.
2011.
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Uznesenie č. 139/2011  - k bodu 20/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zámer predaja pozemku vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves na výstavbu garáže
v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení
– časť par. č. KN-C 9239/26 o výmere 33 m2 za cenu najmenej 1827,54 €, čo je cena
pozemku zodpovedajúca 2-násobku všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej
znaleckým posudkom č. 50/2011 vypracovaným dňa 13. 12. 2011 Ing. Jánom
Baculákom, Škultétyho č. 1, Spišská Nová Ves s pripočítanými nákladmi
vyvolanými prevodom vlastníctva pozemku, s podmienkou:
- prekládky inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v predmetnom pozemku,
- vybudovania súbežného rovnako širokého a dlhého chodníka ako je jestvujúci
chodník spájajúci Hollého ulicu s Kuzmányho ulicou budúcim stavebníkom
garáže a zároveň budúcim nadobúdateľom vlastníctva pozemku na jeho náklady;

2.

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

súhlasí:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa ods. 2 tohto uznesenia v súlade
so zákonom o majetku obcí v platnom znení s tým, že prípadný zmluvný prevod
vlastníctva pozemku sa uskutoční na základe zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
po porealizačnom zameraní predmetnej garáže, a následne žiadosť(ti), resp. cenové
ponuky predložiť na rozhodnutie MsZ.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 140/2011  - k bodu 20/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku
obcí v platnom znení – časť par. č. KN-C 846/18 (zast. pl.) o výmere 2 m2 - diel 1
podľa GP č. 41/2011 zo dňa 29. 9. 2011, k. ú. Spišská Nová Ves, Jánovi Hoščukovi
a manž., Zimná 130, Sp. Nová Ves, za cenu vo výške hodnoty určenej znaleckým
posudkom č. 41/2011 vypracovaným 31. 10. 2011 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1,
Sp. N. Ves, t. j. za 123,84 €;



z 8.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2011
Uznesenia

2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 141/2011  - k bodu 20/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Michala Gribkova, Tichá 2, Novoveská Huta, Sp. Nová Ves, o odkúpenie
pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves, par. č. KN 8632 (záhrada) o výmere 201 m2
a par. č. KN 8631/1 (záhrada) o výmere 186 m2;

2. schvaľuje:
zámer predaja pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves, par. č. KN 8632 (záhrada) o výmere
201 m2 a par. č. KN 8631/1 (záhrada) o výmere 186 m2 (obidve spolu) zapísaných v LV-1,
obchodnou verejnou súťažou s podmienkami podľa predloženého návrhu;

3.

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

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 na rozhodnutie
o nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2012

Uznesenie č. 142/2011  - k bodu 20/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Ondreja Majerníka, Muráňska 35, Sp. Nová Ves, o odkúpenie pozemku
v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 7905/31 o výmere 187 m2 (trvalý trávny porast)
 podľa GP č. 53/2007 vypracovaného dňa 2. 7. 2007;
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2. schvaľuje:
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 7905/31 o výmere 187 m2
(trvalý trávny porast) podľa GP č. 53/2007 vypracovaného dňa 2. 7. 2007 spoločnosťou
GeoKan s. r. o., Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou
s podmienkami podľa predloženého návrhu záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 143/2011  - k bodu 20/5
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku KN-C 2449/3 (zastavaná plocha
s výmerou 293 m2) o veľkosti 963/10 000-cin prislúchajúceho k bytu č. 1
a 171/10 000-cin prislúchajúceho k nebytovému priestoru (garáž) č. 3 v bytovom dome
súpisného čísla 3364, zapísaného v LV č. 9334, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods.
8 písm.b zákona o majetku obcí v platnom znení Ing. Emilovi Henčekovi s manž.,
I. Krasku 111/9, 052 01 Spišská Nová Ves, za cenu celkom 1 223,58 €;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na prevod vlastníctva pozemku podľa
tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2012

Uznesenie č. 144/2011  - k bodu 20/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj pozemkov par. č.
KN-C 9696/34 (TTP) o výmere 135 m2 a KN-C 9696/51 (zast. pl.) o výmere 32 m2
zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c
zákona o majetku obcí v platnom znení;
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2. schvaľuje:
predaj pozemkov par. č. KN-C 9696/34 (TTP) o výmere 135 m2 a KN-C 9696/51
(zast. pl.) o výmere 32 m2 vcelku, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa
§ 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení MUDr. Alici Fronkovej,
Koceľova 1224/8, Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 2 160,00 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na prevod vlastníctva pozemkov podľa
tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 145/2011  - k bodu 20/7
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov
par. č. KN-C 7897/20 (TTP) o výmere 135 m2 a par. č. KN-C 7897/21 (TTP)
o výmere 103 m2 zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, realizovanej podľa § 9a
ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení;

2. schvaľuje:
uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov par. č. KN-C 7897/20 (TTP)
o výmere 135 m2 a par. č. KN-C 7897/21 (TTP) o výmere 103 m2 (vcelku) v k. ú.
Spišská Nová Ves, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa výsledku
obchodnej verejnej súťaže realizovanej podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku
obcí v platnom znení, s Rastislavom Dzurillom, Spišská č. 6, Spišská Nová Ves,
s kúpnou cenou 1 010 €;

3.

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

súhlasí:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na prevod vlastníctva pozemkov podľa
tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012
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Uznesenia

Uznesenie č. 146/2011  - k bodu 20/8
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku par.
č. KN-C 7897/38 (TTP) o výmere 510 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová
Ves, realizovanej podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení;

2. schvaľuje:
uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku par. č. KN-C 7897/38 (TTP) o výmere
510 m2 v k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa
výsledku obchodnej verejnej súťaže realizovanej podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o
majetku obcí v platnom znení, s RSDr. Jurajom Beňom, Spišská č. 2, Spišská Nová
Ves, s kúpnou cenou 1 910 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na prevod vlastníctva pozemkov podľa
tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 147/2011  - k bodu 20/9
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku par.
č. KN-C 7897/39 (TTP) o výmere 211 m2, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová
Ves, realizovanej podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení;

2. schvaľuje:
uzavretie kúpnej zmluvy na predaj pozemku par. č. KN-C 7897/39 (TTP) o výmere
211 m2 v k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa
výsledku obchodnej verejnej súťaže realizovanej podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
o majetku obcí v platnom znení, s Gabrielou Kaščákovou, Štúrovo nábrežie 13/10,
Spišská Nová Ves, s kúpnou cenou 790 €;
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Uznesenia

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na prevod vlastníctva pozemkov podľa
tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 148/2011  - k bodu 20/10
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj pozemku par. č. KNC
2616 (záhrada) o výmere 217 m2 zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení;

2. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 2616 (záhrada) o výmere 217 m2, zapísaného v LV
1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom
znení, Ing. Vladimírovi Dobšinskému a Oliverovi Dobšinskému (v podiele po
1/2-lovici), Nám. Pajdušáka, Smižany, za celkovú kúpnu cenu 8 800,00 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na prevod vlastníctva pozemku podľa
tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 149/2011  - k bodu 20/11
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj pozemkov v k. ú.
Spišská NováVes realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v
platnom znení - par. č. KN-C 8108/6 (zast. plocha) o výmere 28 m2, KN-C 8109/6
(záhrada) o výmere 14 m2 a KN-C 8110/5 (trvalý trávny porast) o výmere 96 m2 podľa
geometrického plánu č. 59/2011 vyhotoveného dňa 2. 8. 2011 Ing. Mackovjakom, Za
Hornádom 883/2, Sp. N. Ves;
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Uznesenia

2. schvaľuje:
predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku
obcí v platnom znení - par. č. KN-C 8108/6 (zast. plocha) o výmere 28 m2, KN-C 8109/6
(záhrada) o výmere 14 m2 a KN-C 8110/5 (ttp - trvalý trávny porast) o výmere 96 m2
podľa geometrického plánu č. 59/2011 vyhotoveného dňa 2. 8. 2011 Ing. Mackovjakom,
Za Hornádom 883/2, Spišská Nová Ves, Mgr. Štefanovi Kupčíkovi, E. M. Šoltésovej
25/6, Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 310,00;

3. schvaľuje:
predaj pozemku vo vlastníctve mesta Sp. Nová Ves nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská
Nová Ves, a to parc. č. KN-C 8110/6 (TTP) o výmere 1 002 m2 podľa GP č. 85/2011
vyhotoveného 7. 12. 2011 spoločnosťou GeoKan, s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Sp.
Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a zákona o majetku obcí,
s vyvolávacou cenou 16 364,58 €  záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;

4.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľnosti podľa ods. 3 tohto
uznesenia v zmysle podľa § 9a ods. 1 písm. a zákona o majetku obcí v platnom znení.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 150/2011  - k bodu 20/12
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Daniela Školníka, E. M. Šoltésovej č. 2760/11, Sp. Nová Ves, o odkúpenie
pozemku par. č. KN-C 1189 (zast. pl.) o výmere 182 m2 v k. ú. Mlynky;

2. schvaľuje:
zámer predaja pozemku par. č. KN-C 1189 (zast. pl.) o výmere 182 m2 v k. ú.
Mlynky podľa geometrického plánu č. 58/2011 vypracovaného dňa 20. 10. 2011 Ing.
Vladimírom Kandríkom, E. M. Šoltésovej 2760/11, Sp. Nová Ves, a to predajom podľa
§ 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu najmenej vo výške
1 027,34 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa ods. 2 tohto uznesenia v súlade
so zákonom o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti), resp. cenové ponuky
predložiť na rokovanie MsZ.

Termín: 30. 6. 2012
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Uznesenie č. 151/2011  - k bodu 20/13
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosti Mariána Zajaca s manž., Kvetná 6, Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, a Evy
Kopperovej, Kvetná 7, Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku par.
č. KN-C 8754/1 (orná pôda) o výmere 170 m2 podľa GP č. 37/2011;

2. schvaľuje:
zámer predaja pozemku KN-C 8754/1 (orná pôda) o výmere 170 m2 podľa GP č. 37/2011
vypracovaného dňa 17. 9. 2011 Ing. Ivetou Nagyovou, E. M. Šoltésovej 19/16, Spišská
Nová Ves, predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení, za
cenu najmenej vo výške 2 580,28 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa ods. 2 tohto uznesenia v súlade
so zákonom o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti), resp. cenové ponuky
predložiť na rokovanie MsZ.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 152/2011  - k bodu 20/14
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti REALIT, s. r. o., Sadová č. 14A, 052 01 Spišská Nová Ves, o
odkúpenie parcely KN-C 2680/31 (zast. plocha) o výmere 218 m2 podľa GP č. 136/2011
zo dňa 21. 11. 2011;

2. schvaľuje:
zámer predaja pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom podľa § 9a ods. 1
písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení - par. č. KN-C 2680/31 (zast. plocha) o
výmere 218 m2 podľa GP č. 136/2011 vypracovaného dňa 21. 11. 2011  Ing. Pavlom
Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, za cenu najmenej
11 018,42 €;
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa ods. 2 tohto uznesenia
v súlade so zákonom o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti), resp.
cenové ponuky predložiť na rokovanie MsZ.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 153/2011  - k bodu 20/15
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na par. č. KN-E 55690/4 (ttp) a par. č. KN-C
7897/29 (ttp), zapísané v LV č. 4342, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
79/2011 vyhotoveným dňa 11. 11. 2011 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská
cesta č. 1, Sp. Nová Ves, v prospech nehnuteľnosti v k. ú. Spišská Nová Ves - KN-C
7897/25 zapísanej v LV č. 8929 vlastníka Rastislava Dzurillu s manž., Muráňska č. 62,
Sp. Nová Ves;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 154/2011  - k bodu 20/16
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru výpožičky časti pozemku KN-C 3304/3 a časti
pozemku KN-C 3304/4 v rozsahu v rozsahu 90 m2 a 23 m2 na dobu neurčitú pre
Andreu Lorko, Medza 10/11, Spišská Nová Ves;

2.  vyhlasuje:
že výstavbu voľne verejne dostupnej parkovacej plochy s chodníkom v oblasti pri
Priemyselnom parku v Spišskej Novej Vsi bez nároku na prostriedky z rozpočtu mesta
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho;
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3. schvaľuje:
zámer výpožičky časti pozemku KN-C 3304/3 a časti pozemku KN-C 3304/4 v rozsahu v
rozsahu 90 m2 a 23 m2 na dobu neurčitú na výstavbu parkovacej plochy s príjazdom podľa
výkresu „Situácia – dopravné napojenie“ projektu stavby „Obchodné stredisko“ investora
Andrea Lorko, Medza 10, Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvu o výpožičke pozemkov mesta podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 155/2011  - k bodu 20/17
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti IOF, s. r. o., Hlavná č. 57, 080 01 Prešov, o zriadenie vecných
bremien na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v lokalite
pri Moste Matuškova v Sp. Novej Vsi;
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2. schvaľuje:
zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves v k.
ú. Spišská Nová Ves:
a) vecné bremeno na parcely mesta KN-C 2391/1 a KN-C 2390/1 pre uloženie,
užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny dažďovej kanalizácie
v prospech vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/35, KN-C 2391/36, KN-C
2391/64, KN-C 2391/37, KN-C 2391/24, KN-C 2391/28, KN-C 2391/59, KN-C
2391/56, KN-C 2391/60, KN-C 2376/1, KN-C 2376/3, KN-C 2376/4, KN-C
2391/50, KN-C 2391/51, KN-C 2391/52, KN-C 2391/53, KN-C 2391/54, KN-C
2391/41, KN-C 2391/42, KN-C 2391/43, KN-C 2391/44, KN-C 2391/45, KN-C
2391/46, KN-C 2391/47, KN-C 2391/48, KN-C 2391/49, KN-C 2391/57, KN-C
2391/58, KN-C 2391/38, KN-C 2391/39, KN-C 2391/40, KN-C 2391/25, KN-C
2391/27, KN-C 2391/26, KN-C 2391/29, KN-C 2391/32 a KN-C 2391/34,

b) vecné bremeno na parcelu mesta KN-C 2391/55 pre uloženie, užívanie,
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny VN prípojky a VN vedenia
v prospech vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/35, KN-C 2391/36, KN-C
2391/64, KN-C 2391/37, KN-C 2391/24, KN-C 2391/28, KN-C 2391/59, KN-C
2391/56, KN-C 2391/60, KN-C 2376/1, KN-C 2376/3, KN-C 2376/4,

c) vecné bremeno na parcely mesta KN-C 2379/14 a KN-C 2379/15 pre
uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny tlakovej
kanalizácie v prospech vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/35, KN-C 2391/36,
KN-C 2391/64, KN-C 2391/37, KN-C 2391/24, KN-C 2391/28, KN-C 2391/59,
KN-C 2391/56, KN-C 2391/60, KN-C 2376/1, KN-C 2376/3, KN-C 2376/4,

d) vecné bremeno na parcely mesta KN-C 10172/1, KN-C 2391/1 a KN-C
2391/17 pre uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny
vodovodu, STL plynovodu, a NN prípojky a NN vedenia v prospech
vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 2391/30 a KN-C 2391/31,

e) vecné bremeno na parcely mesta KN-C 2391/11 a KN-C 2395/3 pre uloženie,
užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny NN prípojky a NN vedenia
v prospech vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/30 a KN-C 2391/31,

f) vecné bremeno na parcely mesta KN-C 2391/1 pre uloženie, užívanie,
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny vodovodu, STL plynovodu, a NN
prípojky a NN vedenia v prospech vlastníka(kov) pozemku KN-C 2391/41,
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 144/2011 vyhotoveným dňa 12. 12. 2011
Ing. Pavolom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Spišská Nová Ves, a to za jednorazovú
odplatu vo výške 1,00 € za každé jedno z vecných bremien;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zriadenie vecných bremien podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012
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Uznesenie č. 156/2011  - k bodu 20/18
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
vyhlásenie verejnej ponuky na podávanie návrhov na investičné využitie územia
pozostávajúceho z pozemkov mesta Spišská Nová Ves, a to KN-C 1492/10 (ostatné
plochy) o výmere 5 149 m2, KN-C 1492/16 (ostatné plochy)   o výmere 843 m2, KN-C
2388/1 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 14 322 m2, KN-C 2388/4 (zastavané
plochy a nádvoria) o výmere 1 119 m2, KN-C 2388/5 (zastavané plochy a nádvoria) o
výmere 4 881 m2, KN-C 2391/15 (orná pôda) o výmere 8481 m2, KN-C 1492/14 (ostatné
plochy) o výmere 330 m2, KN-C 1942/13 (ostatné plochy) o výmere 498 m2, KN-C
2390/1 (zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 1151 m2, KN-E 3106 (ostatné plochy) o výmere 3106 m2;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu ponukového konania na podávanie
návrhov na investičné využitie územia pozostávajúceho z pozemkov mesta Spišská Nová
Ves podľa predchádzajúceho odseku tohto uznesenia,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu Spišskej Novej Vsi doručené ponuky na
rozhodnutie.

Termín: 31. 3. 2012

Uznesenie č. 157/2011  - k bodu 21
Návrh na zmeny o orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

odvoláva:
Jaroslava Ogurčáka  z Dozornej rady Emkobel, a. s.,
Mgr. Leu Grečkovú z Dozornej rady Lesy mesta SNV, s. r. o.,
JUDr. Jozefa Biroša z Valného zhromaždenia Lesy mesta SNV, s. r. o.;

2.

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

schvaľuje:
Tomáša Hamráčka  do Dozornej rady  BIC SNV, s. r. o.,
MUDr. Slavomíra Hrebenára do Dozornej rady SVT, s. r. o.,
Dušana Šilona do Dozornej rady  Emkobel, a. s.,
Mgr. Leu Grečkovú do Valného zhromaždenia Lesy mesta SNV, s. r. o.,
JUDr. Jozefa Biroša do Dozornej rady Lesy mesta SNV, s. r. o.,
MUDr. Jána Mokriša do Dozornej rady Lesy mesta SNV, s. r. o.
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Uznesenie č. 158/2011  - k bodu 22
Zmena rokovacieho poriadku MsZ

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Rokovací poriadok MsZ v Spišskej Novej Vsi podľa predloženého návrhu s príslušnými
zmenami.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Marián Kellner

prednosta MsÚ


