
z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 6. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 67/2011  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
37/2011, 38/2011, 40/2011, 41/2011, 42/2011, 44/2011, 45/2011, 327/2008, 419/2008,
462/2008, 590/2009, 678/2010, 679/2010, 680/2010, 681/2010, 682/2010, 684/2010,
689/2010, 690/2010, 691/2010, 692/2010, 695/2010, 711/2010, 712/2010, 713/2010,
714/2010, 715/2010, 716/2010, 722/2010, 723/2010, 724/2010, 727/2010,   728/2010,
729/2010,  730/2010,  731/2010, 734/2010, 750/2010, 751/2010;

2. schvaľuje:
predĺženie termínu uznesení MsZ č.:
231/2007 do 31. 12. 2012,
607/2009 do 30. 11. 2011,
693/2010 do 30. 11. 2011,
769/2010 do 30. 11. 2011;

3.

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

ruší:
uznesenia MsZ č.:
126/2007, 236/2007, 408/2008,
470/2008, 521/2009, 687/2010.
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Uznesenie č. 68/2011
Platové náležitosti primátora

1.

Hlasovanie - za: 12       proti: 6       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) plat primátorovi mesta v súlade so zákonom č. 154 zo 17. 5. 2011,  ktorým sa mení  a
dopĺňa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platobných pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov nasledovne:
- súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za  príslušný rok a
násobku určeného podľa počtu obyvateľov mesta a zvýšenie základného platu o 70 %, t. j.
zvýšenie o sumu 1 556 € s účinnosťou od 1. júna 2011. Celkový plat primátora od 1. 6.
2011 je 3 780 €.

b) plat obidvoch zástupcov primátora vo výške 70 % z platu primátora s účinnosťou od 1.
6. 2011.

Uznesenie č. 69/2011  - k bodu 7
Návrh VZN č. 4/2011 o ďalších výstrojných súčastiach rovnošaty príslušníka MsP Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
VZN č. 4/2011 o ďalších výstrojných súčastiach rovnošaty príslušníka MsP Spišská Nová
Ves.

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

VZN č. 4/2011 o ďalších výstrojných súčastiach rovnošaty príslušníka MsP Spišská Nová
Ves vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli.

Termín: 30. 6. 2011

Uznesenie č. 70/2011  - k bodu 8
Informácia o obsadenosti  a funkčnosti Priemyselného parku v Spišskej Novej Vsi

1.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o obsadenosti a funkčnosti  Priemyselného parku v Spišskej Novej Vsi k 1. 5.
2011.
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Uznesenie č. 71/2011  - k bodu 9
Rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2018 (2020) SYNERGIA

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
rozvojový plán mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 podľa predloženého návrhu;

2.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 0

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vypracovať detailný krátkodobý Akčný plán rozvoja mesta na roky 2012 – 2014
v súlade s rozvojovým plánom mesta ako základu pre   vypracovanie Programového
rozpočtu mesta na roky 2012 – 2014,

b) predložiť návrh akčného plánu v jeho vecnom, časovom a finančnom plnení na
schválenie do mestského zastupiteľstva.

Termín: 30. 9. 2011

3. berie na vedomie:
pripomienky, ktoré boli predložené v diskusii.

Uznesenie č. 72/2011  - k bodu 10
Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2011

1.

Hlasovanie - za: 11       proti: 6       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 - zvýšenie o 1009 719 € vo vnútornom členení
takto:

                                                         Príjmy                     Výdavky               Prebytok +,
schodok -
Rozpočet po 1. zmene                   31 030 497              31 030 497                                 0
Bežný rozpočet 2. zmena                 + 220 787                 + 98 450                    + 122 337
Kapitálový rozpočet 2. zmena         + 788 932                + 911 269                    - 122 337
Finančné operácie 2. zmena                           0                              0                                0
Upravený rozpočet po 2. zmene    32 040 216              32 040 216                                 0

b) 2. zmenu rozpočtov organizácií zriadených mestom na rok 2011 podľa predloženého
návrhu.
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Uznesenie č. 73/2011  - k bodu 11
Správa o stave pohľadávok mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o stave pohľadávok mesta Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

predložiť Mestskému zastupiteľstvu návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok.

Termín: 31. 10. 2011

Uznesenie č. 74/2011  - k bodu 12
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves vrátane jeho
úplného znenia vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 6. 2011

Uznesenie č. 75/2011  - k bodu 13
Rozšírenie kanalizácie IBV Malé pole Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informatívnu správu o problematike rozšírenia kanalizácie pre IBV Malé Pole Ferčekovce
Spišská Nová Ves;
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Uznesenia

2.

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

ukladá:

PhDr. Miroslav Semeš, PhD.Zodpovedný:

a/  v spolupráci s PVS preveriť technický stav existujúcej kanalizácie na Muráňskej ul. a
eliminovať možnosti rizika zatápania rodinných domov;
b/  v zmysle výsledkov preverenia technického stavu existujúcej kanalizácie na Muránskej
ul. nájsť technické riešenie na pokračovanie výstavby kanalizácie pre IBV Malé Pole;
c/  návrh technického riešenia spolu s modelom financovania predložiť na najbližšie
rokovanie MsZ.

Termín: 31. 12. 2011

Uznesenie č. 76/2011  - k bodu 14
Dodatok č. 2 VZN č. 5/2009 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2009 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

VZN v úplnom znení vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta, informovať školy a
školské zariadenia o výške príspevkov a zabezpečiť informovanosť rodičov.

Termín: 15. 7. 2011

Uznesenie č. 77/2011  - k bodu 15
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v SŠZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v SŠZ v hodnote 23 053,45 €;

2.

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

ukladá:

Mgr. Jozef BrezovskýZodpovedný:

majetok zlikvidovať v zmysle interných smerníc.

Termín: 30. 9. 2011
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Uznesenie č. 78/2011  - k bodu 16
Plán zasadnutí MsZ na II. polrok 2011

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plán zasadnutí MsZ  na II. polrok 2011.

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

organizačne zabezpečiť zasadnutia MsZ podľa schváleného plánu na II. polrok 2011.

Termín: 31. 12. 2011

Uznesenie č. 79/2011  - k bodu 17
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011

1.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.

Uznesenie č. 80/2011  - k bodu 18/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru spoplatnenia nájmu pozemkov Priemyselnej zóny
Spišská Nová Ves – Podskala symbolickým nájomným 1,00 € na dobu 5-tich rokov;

2.  vyhlasuje:
že spoplatnenie nájmu pozemkov Priemyselnej zóny Spišská Nová Ves – Podskala
symbolickým nájomným 1,00 € na dobu 5-tich rokov pre účely realizácie nových investícií
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, nakoľko v súvislosti s ich prevádzkou
dôjde k zvýšeniu zamestnanosti občanov s následným zlepšením ich sociálnej situácie;

3. schvaľuje:
spoplatnenie nájmu pozemkov Priemyselnej zóny Spišská Nová Ves – Podskala
symbolickým nájomným 1,00 € na dobu 5-tich rokov;
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4.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2012

Uznesenie č. 81/2011  - 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 spoluvlastníckeho podielu na parcele KN-C 2451/2 (zastavaná
plocha s výmerou 225 m2) o veľkosti 397/10 000-cin prislúchajúceho k bytu č. 2
v bytovom dome súpisného čísla 3389, zapísaného v LV č. 9426, k. ú. Spišská Nová Ves,
Ľubomírovi Húskovi s manž., Nábrežie Hornádu 3389/10, 052 01 Spišská Nová Ves, za
cenu určenú znaleckým posudkom, t. j. za celkom 303,00 €;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 82/2011  - k bodu 18/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Jozefa Vlčeka, Laborecká 9, 052 01 Spišská Nová Ves, o dokúpenie pozemku -
novovytvorenú parcelu KN-C 7678/207 (zast. plocha) o výmere 19 m2 podľa GP č.
30/2010;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom podľa § 9a ods. 1
písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení – novovytvorená parcela par. č. KN- C
7678/207 19 m2 podľa GP č. 30/2010 zo dňa 11. 10. 2010, vypracovaného dňa 11. 10.
2010 Ing. MilošomKršjakom, Fabiniho 23, Spišská Nová Ves, za cenu najmenej vo výške
hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom, t. j. najmenej za 455,00 €;
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v súlade so zák.
o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti) predložiť na najbl. rokovanie MsZ.

Termín: 30. 9. 2011

Uznesenie č. 83/2011  - k bodu 18/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Ľubora Rapáča s manželkou, Hollého 18, 052 01 Spišská Nová Ves,
o dokúpenie pozemku - časť par. č. KN-C 9239/26 o výmere 33 m2 na výstavbu garáže;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c
zákona o majetku obcí v platnom znení – časť par. č. KN-C 9239/26 o výmere 33 m2 na
výstavbu garáže za cenu najmenej vo výške dvojnásobku hodnoty pozemku určenej
znaleckým posudkom, t. j. najmenej celkom za 1828,00 €, s podmienkou vybudovania
rovnako širokého chodníka;

3.

Hlasovanie - za: 14       proti: 1       zdržali sa: 3       nehlasovali: 1

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v súlade so zák.
o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti) predložiť na najbl. rokovanie MsZ.

Termín: 30. 9. 2011

Uznesenie č. 84/2010  - k bodu 18/5
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mgr. Štefana Kupčíka, E. M. Šoltésovej 25/6, Sp. Nová Ves, o dokúpenie
pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves – časť Novoveská Huta;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemkov s vecným bremenom v k. ú. Sp. N. Ves: - KN-C 8109/1 o výmere cca
38 m2 (zast. pl.), KNC 8108/1 o výmere cca 29 m2 (zast. pl.), KN-C 8110/1 o výmere cca
98 m2 (zast. pl.).
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa tohto uznesenia v súlade so zák.
o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti) predložiť na najbl. rokovanie MsZ.

Termín: 30. 9. 2011

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta prednosta MsÚ


