
z 13.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 10. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 240/2012  - k bodu 5
Plnenie rozpočtu mesta a monitorovacia správa za 1. polrok 2012

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) Správu o plnení rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2012,
b) Monitorovaciu správu za 1. polrok 2012.

Uznesenie č. 241/2012  - k bodu 6
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

1.

Hlasovanie - za: 11       proti: 3       zdržali sa: 1       nehlasovali: 3

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 - zníženie o 379 197,- € vo vnútornom členení
takto:

                                                            Príjmy           Výdavky        Prebytok +,  schodok -
Pôvodný rozpočet                         31 583 435,-    31 583 435,-               0
Bežný rozpočet 3. zmena                  - 58 853,-      - 302 504,-      + 243 651,-
Kapitálový rozpočet 3. zmena        - 326 344,-        -  76 693,-      - 249 651,-
Finančné operácie 3. zmena              + 6 000,-                    0           +  6 000,-
Upravený rozpočet po 3. zmene  31 204 238,-     31 204 238,-               0

b) 3. zmenu rozpočtov organizácií v školstve na rok 2012 podľa predloženého návrhu,
c) zmenu plánu investícií na rok 2012 v EMKOBEL, a. s.



z 13.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 10. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 242/2012  - k bodu 7
Správa o konsolidácii za rok 2011

1.

Hlasovanie - za: 11       proti: 0       zdržali sa: 7       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o konsolidácii Mesta Spišská Nová Ves za rok 2011.

Uznesenie č. 243/2012  - k bodu 8
Zmena zástupcu mesta Spišská Nová Ves v Predstavenstve Oblastnej organizácie cestovného
ruchu SPIŠ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

odvoláva:
Ing. Zuzanu Záborskú z Predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ;

2.

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

vymenuváva
PhDr. Jána Volného, PhD., do Predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu
SPIŠ.

Uznesenie č. 244/2012  - k bodu 9
Vyradenie majetku mesta v správe Domova dôchodcov

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
dôvodovú správu k vyradeniu majetku mesta so stavom k 31. 7. 2012;

2.

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

schvaľuje:
vyradenie majetku v správe Domova dôchodcov,  Brezová 32,  Spišská Nová Ves podľa
predloženého návrhu v celkovej hodnote 13 153,24 €.



z 13.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 10. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 245/2012  - k bodu 10
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 3       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 246/2012  - k bodu 11
Podpora investície alternatívneho spôsobu vykurovania - UZNESENIE NEBOLO
SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
zámer využitia alternatívneho zdroja tepla pre účely nadobudnutia energetickej
nezávislosti tepelno-energetického komplexu mesta Spišská Nová Ves od zemného plynu
navrhovaného spoločnosťou  R GES, s. r. o., Francisciho 11, Prešov;

2. poveruje:
primátora mesta a komisiu menovanú uznesením MsZ č. 239/2012 dohodnúť podmienky
a pripraviť návrh zmluvných vzťahov na využívanie alternatívneho zdroja tepla pre
tepelno-energetický komplex mesta Spišská Nová Ves navrhovaného spoločnosťou
R GES, s. r. o., Francisciho 11, Prešov;

3.

Hlasovanie - za: 8       proti: 0       zdržali sa: 8       nehlasovali: 2

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

predložiť návrh zmluvných podmienok na rokovanie MsZ.

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 247/2012  - k bodu 12/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti MUDr. Janky Polomskej, Školská 10, 052 01 Sp. Nová Ves;



z 13.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 10. 2012
Uznesenia

2. schvaľuje:
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona
o majetku obcí v platnom znení – par. č. KN-C 8141 (zast. pl.) o výmere 193 m2
a par. č. KN-C 8142/1 (záhrada) o výmere 825 m2 (obidve v podiele po 1/3), k. ú.
Sp. Nová Ves, podľa GP č. 19/2011 zo dňa 30. 5. 2012, ktorý vyhotovil Ing. Viliam
Ondáš, Lipová 6/8, Sp. Nová Ves, MUDr. Janke Polomskej, Školská 10, 052 01 Sp.
Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 5 228,46 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 248/2012  - k bodu 12/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosti Ľubomíra Filkora, Topoľová 11/3, 052 01 Spišská Nová Ves, Viliama
Drgonca s Františkou Markovou, Nám. SNP č. 5, Sp. Nová Ves a Michala Jevoša
s manž., Ul. J. Wolkera č. 24, Sp. Nová Ves, o odkúpenie pozemku v k. ú. Spišská
Nová Ves - par. č. KN-C 9717(trvalý trávny porast) o výmere 754 m2;

2.

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

neschvaľuje:
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - par. č. KN-C 9717 (trvalý trávny porast)
o výmere 754 m2.

Uznesenie č. 249/2002  - k bodu 12/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Heleny Korbovej, Filinského cesta 3077/9, Spišská Nová Ves, o odkúpenie
pozemku par. č. KN-E 73771/105 (ost. pl.). o výmere 2 m2, podľa GP č. 71/2012 dňa
18. 9. 2012 vypracovaného spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, Sp.
Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves;
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2. schvaľuje:
predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení, a
to par. č. KN-E 73771/105 (ost. pl.). o výmere 2 m2 (podľa GP č. 71/2012 dňa 18. 9.
2012 vypracovaného spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, Sp. Nová
Ves), k. ú. Spišská Nová Ves, Helene Korbovej, Filinského cesta 3077/9, Spišská
Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 119,41 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 250/2012  - k bodu 12/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadostiach Michala Dutku, Strojnícka 2674/3, Spišská Nová Ves,
Jána Pavlíka a manž., Tkáčska 3/12, Spišská Nová Ves a Ing. Tomáša Pavlíka,
Tkáčska 3/12, Spišská Nová Ves, na odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 1344/31
(zast. pl.) o výmere 17 m2, KN-C 1344/32 (zast. pl.) o výmere 18 m2 a KN-C 1344/33
(zast. pl.) o výmere 18 m2, k. ú. Sp. Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov par. č. KN-C 1344/31 (zast. pl.). o výmere 27 m2 a KN-C 1344/32
(zast. pl.) o výmere cca 26 m2 (jednotlivo), podľa GP č. 78/2012 vypracovaného dňa
20. 8. 2012 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Spišská Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a zákona o majetku obcí
v platnom znení, za cenu – v prípade parcely KN-C 1344/31 aspoň 1286,43 €,
v prípade parcely KN-C 1344/32 aspoň 1241,90 €, záujemcom, ktorí ponúknu
najvyššiu kúpnu cenu;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2013



z 13.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 10. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 251/2012  - k bodu 12/5
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jozefa Vysokaia s manž., Za Hornádom 7/24 Sp. Nová Ves, na
odkúpenie pozemku - par. č. KN-C 7897/41 (trvalý tr. porast) o výmere 190 m2;

2. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 7897/41 (trvalý trávny porast) o výmere 190 m2,
zapísaný v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a
ods. 1 písm. a zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 898,53 €,
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a 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.

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 252/2012  - k bodu 12/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Valtera Rettera, Inovecká 16, Sp. Nová Ves, na prevod
vlastníctva časti pozemkov mesta Spišská Nová Ves zastavaných stavbou žiadateľa;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení,
a to par. č. KN-C 2130/3 (zast. pl.) o výmere 23 m2 a par. č. KN-C 2130/4 (zast. pl.)
o výmere 3 m2, podľa GP č. 702/2010 zo dňa 4. 08. 2010, ktorý vyhotovil
AGROGEOREAL, Chrapčiakova č. 5, Sp. Nová Ves, v prospech Valtera Rettera,
Inovecká 16, Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 365,00 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2013



z 13.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 11. 10. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 253/2012  - k bodu 12/7
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Štefana Školníka s manž., Hutnícka 3/10, Spišská Nová Ves, na
prevod vlastníctva časti pozemku mesta Spišská Nová Ves zastavaných stavbou
žiadateľa v k. ú. Hnilec;

2. schvaľuje:
predaj časti pozemku v k. ú. Hnilec podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí
v platnom znení – par. č. KN-E 96630 (zast. pl.) - diel 3 o výmere 55 m2 a diel 4
o výmere 97 m2, podľa GP č. 38/2012 vypracovaného dňa 31. 5. 2012 spoločnosťou
GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Spišská Nová Ves, v prospech Štefana
Školníka s manž., Hutnícka 3/10, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
1 011,78 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 254/2012  - k bodu 12/8
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti VSK MINERAL, s. r. o., Južná trieda 125, 040 01 Košice,
o prevod vlastníctva pozemkov mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v areáli
a dobývacom priestore Lomu Gretľa v Sp. Novej Vsi;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona
o majetku obcí v platnom znení – KN-C 9645/9 (ost. pl.) o výmere 8607 m2, KNC
9683/1 (lesný pozemok) o výmere 95825 m2, KN-C 9683/2 (ost. pl.) o výmere
3062 m2 a KN-C 9683/3 (ost. pl.) o výmere 6315 m2, zapísané v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, spoločnosti VSK MINERAL, s. r. o., Južná trieda 125,
050 01 Košice, za cenu vo výške hodnoty určenej znaleckým posudkom č. 31/2012
dňa 20. 7. 2012 vypracovaným Ing. Ing. Ľudmilou Jurovou, Košice a znaleckým
posudkom č. 2/2012 dňa 6. 7. 2012 vypracovaným Ing. Petrom Butkovičom,
Košice, t. j. celkom za 65 746,00 €;
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľa vlastníctva
podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 255/2012  - k bodu 12/9
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o doterajšom priebehu realizácie zámeru predaja domu B. Nemcovej č. 5
v k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
zámer predaja domu súpis. čísla 495 vybudovaného na parcele KN-C 1961
o výmere 538 m2, orientačné označenie B. Němcovej č. 5 (spoločne s pozemkom parc.č.
KN-C 1961 o výmere 538 m2) v k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou
súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu
aspoň 27 tis. €, záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 256/2012  - k bodu 12/10
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o doterajšom priebehu realizácie zámeru predaja domu Zimná č. 72 v k. ú.
Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
zámer predaja domu Zimná č. 72, súpis. č. 208 na parcele KN-C 2614 (zast.
plocha) 712 m2 v k. ú. Spišská Nová Ves (spoločne s pozemkom parc. č. KN-C 2614
o výmere 712 m2), obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a zákona o
majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 152 tis. €, záujemcovi, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 257/2012  - k bodu 12/11
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

171.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku OVS na prevod vlastníctva časti parcely KN-C 4243
(zast. pl.) na výstavbu 6-tich garážových boxov v k. ú. Spišská Nová Ves,
realizovanú podľa uznesenia MsZ č. 215/2012.

Uznesenie č. 258/2012  - k bodu 12/12
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Ľubora Rapáča, Hollého 18, Sp. Nová Ves, ako investora stavby,
o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová Ves
nachádzajúcich sa v lokalite Telep v Sp. Novej Vsi;

2. schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemok mesta Spišská Nová Ves v k. ú.
Spišská Nová Ves - par. č. KN-E 50543 (zastavaná plocha), zapísaná v LV č. 4342,
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 66/2012 vypracovaným dňa 20. 8.
2012 geodetom Ing. Ivanom Tóthom, Ul. Rovná 4242/5, 058 01 Poprad, spočívajúce
v práve uložiť do nehnuteľnosti plynárenské zariadenie zrealizované v rámci stavby
„Preložka STL plynovodu DN 150 distribučnej siete“, strpieť jeho prevádzku a
údržbu, strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného za účelom
údržby a opravy uvedeného plynárenského zariadenia, pričom toto oprávnenie sa
v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť, v prospech STL
plynovodu DN 150 realizovaného stavbou „Preložka STL plynovodu DN 150
distribučnej siete“ vlastníka (oprávneného) SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy
44b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739;
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa schváleného uznesenia.

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 259/2012  - k bodu 12/13
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Bratislava,
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves
nachádzajúcich sa v lokalite sídliska Mier v Sp. Novej Vsi;

2. schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemky mesta Spišská Nová Ves v k. ú.
Sp. Nová Ves, zapísané na LV č. 1:
- par. č. KN-C 6134/1 (zastavaná plocha) o výmere 12 076 m2,
- par. č. KN-C 6144 (zastavaná plocha) o výmere 5720 m2,
- par. č. KN-C 6147 (ostatné plochy) o výmere 5920 m2,
- par. č. KN-C 6151 (zastavaná plocha) o výmere 6853 m2,
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 437/2011 vyhotoveným dňa 19. 9.
2011 Júliusom Köszagom, Barčianska 68, 040 17 Košice, spočívajúce v práve uložiť
do nehnuteľností NN prípojku s príslušenstvom pre garáže zrealizovanú v rámci
stavby „Spišská Nová Ves, Ul. J.  Wolkera – NN prípojka pre garáže“, strpieť jej
prevádzku a údržbu, strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného
za účelom údržby a opravy uvedenej prípojky, v prospech NN prípojky
s príslušenstvom, zrealizovanej stavbou „Spišská Nová Ves, Ul. J. Wolkera – NN
prípojka pre garáže“, vlastníka (oprávneného) Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská 31, 042 91 Bratislava;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2013
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Uznesenie č. 260/2012  - k bodu 12/14
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Bratislava,
o zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho
sa na Koceľovej ulici v Sp. N. Vsi;

2. schvaľuje:
budúce bezplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť (pozemok) par. č. KNC
366/1 (ost. plocha) o výmere 2846 m2, zapísaná v LV č. 1, k. ú. Sp. N. Ves,
v prospech budúceho oprávneného Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31,
042 91 Bratislava;

3.

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

ukladá:
zabezpečiť uzavretie zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena podľa tohto
uznesenia.
Termín: 30. 11. 2012

Uznesenie č. 261/2012  - k bodu 12/15
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Maroša Makulu, Lesná 3422/23, Spišská Nová Ves, o prenájom
pozemku mesta Spišská Nová Ves, na umiestnenie predajného stánku o výmere 16 m2;

2. schvaľuje:
a) zámer využitia pozemku - časť par. č. KN-C 6566/1 (ost. pl.) - na umiestnenie
predajného stánku,
b) zámer nájmu pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - časť par. č. KN-C 6566/1 (ost. pl.) -
o výmere 16 m2 s cenou nájmu najmenej 3,50 €/m2/rok, realizovaný obchodnou verejnou
súťažou podľa  § 9a ods. 9  a  §  9a ods. 1  písm. a zákona o majetku obcí v platnom znení;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) zrealizovať obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa §§ 281 až 288
Obchodného zákonníka v platnom znení,
b) vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže predložiť na rokovanie MsZ.

Termín: 15. 12. 2012
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Uznesenie č. 262/2012  - k bodu 12/16
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o stave riešenia žiadosti Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č.
41 a Okresnej rady SZTP v Spišskej Novej Vsi o výpožičku nebytového priestoru;

2. ruší:
uznesenie MsZ č. 225/2012 zo dňa 7. 6. 2012;

3.  vyhlasuje:
že činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 41 a Okresnej rady
SZTP v Spišskej Novej Vsi považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na
základe čoho:

4. schvaľuje:
zámer výpožičky nebytového priestoru o podlahovej ploche 27,50 m2 na prízemí
objektu Šafárikovo nám č. 3 (súp. č. 2351 na parcele KN-C 5812), k. ú. Spišská Nová
Ves, na dobu neurčitú, v prospech Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO
č. 41 a Okresnej rady SZTP;

5.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zámer výpožičky zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení
a následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Termín: 30. 11. 2012

Uznesenie č. 263/2012  - k bodu 12/17
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová
Ves, o výpožičku nebytového priestoru;

2.  vyhlasuje:
že činnosť neziskovej Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová
Ves, v prospech rozvoja cestovného ruchu v meste a priľahlom regióne považuje za
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho:
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3. schvaľuje:
zámer výpožičky nebytového priestoru o podlahovej ploche 43,12 m2 s príslušenstvom
na prízemí v objekte Multifunkčného energetického a baníckeho centra
(„MULTICENTRUM“), Nábrežie Hornádu č. 14, súpis. č. 3456, na dobu neurčitú
v prospech Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zámer výpožičky zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení
a následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Termín: 30. 11. 2012

Uznesenie č. 264/2012  - k bodu 13
Splnomocnenie primátora mesta na určenie výšky nájmu v Priemyselnej zóne Podskala

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zámere spoplatnenia nájmu pozemkov v Priemyselnej zóne Spišská Nová
Ves – Podskala;

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;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 12. 2014
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Uznesenie č. 265/2012  - k bodu 14
Zrušenie funkcií dvoch konateľov spoločnosti Lesy mesta SNV, s. r. o.

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
a) so zrušením funkcie konateľa vykonávanej p. Ing. Milanom Sakmárym a s odvolaním
Ing. Milana Sakmáryho z funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská
Nová Ves,  s. r. o., s účinnosťou od 11. 10. 2012;

b) so zrušením funkcie konateľa vykonávanej p. Jánom Slivenským a s odvolaním  Jána
Slivenského z funkcie konateľa v obchodnej spoločnosti  Lesy mesta Spišská Nová Ves,
s. r. o., s účinnosťou od 11. 10. 2012.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


