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Uznesenie č. 177/2012  - k bodu 6
Zmena Štatútu mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zmenu Štatútu mesta Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zmenu Štatútu mesta Spišská Nová Ves vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2012

Uznesenie č. 178/2012  - k bodu 7
Správa o inventarizácii majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2011

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o inventarizácii majetku Mesta Spišská Nová Ves za rok 2011,

2. schvaľuje:
a) návrh na vyradenie majetku v obstarávacej hodnote 64 232,77 €,
b) návrh na vyradenie z účtovnej evidencie projektovej dokumentácie v hodnote
129 559,49 €,
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov,
b) zabezpečiť archiváciu vyradenej projektovej dokumentácie podľa interných
predpisov.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 179/2012  - k bodu 8
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2011

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 podľa predloženého materiálu,
b) celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 bez výhrad,
c) vykrytie schodku bežného a kapitálového hospodárenia mesta v sume 2 550 888 €, ktorý
je upravený o nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 6 056 €
takto:
- z nevyčerpaných účelových prostriedkov z minulých rokov v sume 1 833 492 €,
- z dočerpania úveru na eurofondy v sume 164 213 €,
- z rezervného fondu v sume 553 183 €,
d) prevod zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov na účtoch mesta v sume
395 871,87 € na účet rezervného fondu,
e) rozpočtové hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2011 podľa predložených
materiálov,
f) hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2011 a vysporiadanie ich
výsledkov hospodárenia takto:
· MKC - zisk v sume 108 € previesť do rezervného fondu organizácie,
· STEZ - zisk v sume 20 061 € previesť do rezervného fondu organizácie,
· ZOO - stratu v sume 6 461 € vykryť z rezervného fondu organizácie,

2.

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

berie na vedomie:
a) stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2011,
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2011,
c) hospodársky výsledok mesta – zisk za rok 2011 v sume 10 368 861 € a jeho
preúčtovanie na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 4. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 180/2012  - k bodu 9
Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2012

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 – zvýšenie o 6 358 066 € vo vnútornom členení
takto:
                                                            Príjmy           Výdavky        Prebytok +,  schodok -
Pôvodný rozpočet                         24 847 862      24 847 862                  0
Bežný rozpočet 1. zmena               + 462 761        + 405 821      + 56 940
Kapitálový rozpočet 1. zmena    + 5 493 377     + 5 952 245                        - 458 868
Finančné operácie 1. zmena         + 401 928                        0  + 401 928
Upravený rozpočet po 1. zmene 31 205 928     31 205 928                 0

b) plán tvorby a čerpania účtu rezervného fondu na rok 2012,
c) 1. zmenu rozpočtov organizácií v školstve na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 181/2012  - k bodu 10
Návrh dodatku č. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2010 o pravidlách času predaja a
času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh Dodatku č. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2010 o pravidlách času predaja
a prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves a jeho úplné znenie,

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Dodatok č. 3 všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2010 vrátane jeho úplného znenia
vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 13. 4. 2012

Uznesenie č. 182/2012  - k bodu 11
Dodatok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) Dodatok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ,
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2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 2       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

schvaľuje:
b) plat primátorovi mesta v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako
súčin priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku určeného podľa
počtu obyvateľov mesta a zvýšenie základného platu o 66 %, t. j. o sumu 1 499,52 € s
účinnosťou od 1. 1. 2012. Celkový plat primátora od 1. 1. 2012 je 3 772 €,
c) mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 25 % z jej mesačného platu, určeného
podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/2004 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 1. 1. 2012,

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Dodatok č. 2 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ
vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2012

Uznesenie č. 183/2012  - k bodu 12
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2008 o poskytovaní dotácií právnickým a
fyzickým osobám - podnikateľom na území mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 1 VZN č. 8/2008,

2.

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

ukladá:

Ing. Andrea JančíkováZodpovedný:

Dodatok č. 1 VZN č. 8/2008 vrátane jeho úplného znenia vyhlásiť vyvesením na úradnej
tabuli mesta.

Termín: 13. 4. 2012

Uznesenie č. 184/2012  - k bodu 13
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012
v predloženom znení,



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 4. 2012
Uznesenia

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta vyhlásiť na úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2012

Uznesenie č. 185/2012  - k bodu 14
Štatút vyhlásenia najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová
Ves - aktualizácia

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

vyhlásiť Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta
Spišská Nová Ves na webovej stránke mesta a úradnej tabuli.

Termín: 30. 4. 2012

Uznesenie č. 186/2012  - k bodu 15
Štatút Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves - aktualizácia

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
aktualizovaný Štatút Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves,

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 2       nehlasovali: 1

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

vyhlásiť Štatút Rady športových klubov mesta Spišská Nová Ves na webovej stránke
mesta a úradnej tabuli.

Termín: 30. 4. 2012
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Uznesenie č. 187/2012  - k bodu 16
Dodatok č. 1 Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh Dodatku č. 1 Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová
Ves,

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Dodatok č. 1 Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves
vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2012

Uznesenie č. 188/2012  - k bodu 17
Zásady hospodárenia s majetkom mesta - novelizácia

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh novelizácie Zásad hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves,

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

novelu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Spišská Nová Ves vyhlásiť vyvesením na
úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2012

Uznesenie č. 189/2012  - k bodu 18/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj pozemku par. č. KN-C
9239/26 (orná pôda) o výmere 33 m2 podľa GP č. 4/2008 vypracovaného dňa 16. 1. 2008,
realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení,

2. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 9239/26 (orná pôda) o výmere 33 m2, k. ú. Spišská Nová
Ves, podľa GP č. 4/2008 vypracovaného dňa 16. 1. 2008, Ing. Ľuborovi Rapáčovi
s manž., Hollého 18, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 830,00 €,
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy na prevod
vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia a podmienok mestom Spišská Nová Ves
vyhlásených v rámci zverejnenia zámeru predaja predmetného pozemku zo dňa 31. 1.
2012.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 190/2012  - k bodu 18/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj pozemku par. č. 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, 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 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, k. ú. Spišská Nová Ves, Eve Kopperovej, Štúrovo nábrežie 19/11,
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 2 760,00 €,

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 15. 12. 2012

Uznesenie č. 191/2012  - k bodu 18/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj pozemku par. č. KN-C
1189 (zast. pl.) o výmere 182 m2 v k. ú. Mlynky, realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c
zákona o majetku obcí v platnom znení,
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2. schvaľuje:
predaj pozemku v k. ú. Mlynky par. KN-C 1189 (zast. pl.) o výmere 182 m2
zapísaného v LV 1122 Danielovi Školníkovi, E. M. Šoltésovej č. 2760/11, Sp. Nová
Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 030,00 €,

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 15. 12. 2012

Uznesenie č. 192/2012  - k bodu 18/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku ponukového konania na predaj pozemku 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,
realizovaného podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení,

2. schvaľuje:
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - 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, spoločnosti REALIT s. r. o., Sadová č. 14A,
052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 11 100,00 €,

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej
zmluvy na prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2012

Uznesenie č. 193/2012  - k bodu 18/5
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
s umiestnením časti cyklistického chodníka plánovaného na realizáciu v rámci stavby
„Rozšírenie OC KAUFLAND Spišská Nová Ves“ na časť pozemkov par. č. KN-C
10132 a par. č KN-C 10172/1 v rozsahu vyznačenom v priložených grafických
prílohách tohto materiálu,
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2.  vyhlasuje:
že výstavbu verejného cyklistického chodníka v oblasti pri OC Kaufland bez nároku
na prostriedky z rozpočtu mesta považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa,
na základe čoho,

3. schvaľuje:
výpožičku časti pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves – časť par. č. KN-C 10132 a časť
KN-C 10172/1 (obidve zapísané v LV-1) - v rozsahu vyznačenom priloženými
grafickými prílohami, na dobu neurčitú, na výstavbu cyklistického chodníka podľa
PD „Rozšírenie OC KAUFLAND Spišská Nová Ves“ investora Immo-Log-SK
Alpha, s. r. o., Trnavská cesta 41/A, 031 01 Bratislava,

4.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu k predmetným pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2012

Uznesenie č. 194/2012  - k bodu 18/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Petra Jevoša s manželkou, Mlynky č. 396, 053 76 Mlynky, o odkúpenie pozemku
v k. ú. Mlynky - par. č. KN-C 1145/1 (trvalý trávny porast) o výmere 3058 m2 podľa GP
č. 12/2012 vyhotoveného dňa 21. 3. 2012 Ing. Mariánom Mackovjakom, Za Hornádom
883/2, Sp. Nová Ves,

2. schvaľuje:
predaj pozemku v k. ú. Mlynky - par. č. KN-C 1145/1 (trvalý trávny porast) o výmere 3058
m2 podľa GP č. 12/2012 vyhotoveného dňa 21. 3. 2012 Ing. Mariánom Mackovjakom, Za
Hornádom 883/2, Sp. Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s podmienkami podľa
predloženého návrhu, záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu,

3.

Hlasovanie - za: 11       proti: 0       zdržali sa: 5       nehlasovali: 1

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: 15. 12. 2012
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Uznesenie č. 195/2012  - k bodu 18/7
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Drahoslava Trnku, Česká 5/9, Sp. Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č.
KN-C 8671/1 (zast. pl.) o výmere 41 m2, k. ú. Spišská Nová Ves,

2. schvaľuje:
zámer predaja pozemku par. č. KN-C 8671/1 (zast. pl.) o výmere 41 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení,
t. j. priamym predajom, s cenou najmenej 816,88 €,

3.

Hlasovanie - za: 17       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. 196/2012  - k bodu 18/8
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Pavla Riša (so spoločníkmi), Topoľová 13/3, Sp. Nová Ves, o prevod
vlastníctva časti parcely KN-C 4243 (zast. pl.) na výstavbu 6-tich garážových
boxov v k. ú. Spišská Nová Ves,

2. schvaľuje:
predaj pozemkov v rozsahu 144 m2 v celku ako časť parcely KN-C 4243 (zast. pl.) v k. ú.
Spišská Nová Ves, zapísanej v LV-1, určených na výstavbu 6-tich garážových boxov,
ktorých situovanie je určené grafickou prílohou tohto materiálu, podľa § 9a ods. 1 písm. a
zákona o majetku obcí v platnom znení, t. j. obchodnou verejnou súťažou s cenou
najmenej 67,66 €/m2,



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 4. 2012
Uznesenia

3.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže na predaj
pozemkov uvedených v predchádzajúcom odseku tohto uznesenia podľa ustanovení §§
281 až 288 Obchodného zákonníka s primerane aplikovanými  súťažnými podmienkami
schválenými uznesením MsZ č. 194/2011 zo dňa 12. 4. 2012,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na rozhodnutie o
nadobúdateľovi vlastníctva pozemkov podľa ods. 1 tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 197/2012  - k bodu 18/9
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti RUPKKI, s. r. o., Smižany, o prenájom lesného
pozemku na umiestnenie stavby telekomunikačného stožiara,

2. schvaľuje:
a) dočasné vyňatie pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves KN-C 9831/2 (lesný pozemok) o
výmere 9 m2 podľa GP č. 14/2012 zo dňa 22. 3. 2012, z LPF,
b) využitie pozemku KN-C 9831/2 (lesný pozemok) o výmere 9 m2 podľa GP č. 14/2012
zo dňa 22. 3. 2012 na stavebné účely,
c) nájom pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves KN-C 9831/2 (lesný pozemok) o výmere 9 m2
podľa GP č. 14/2012 zo dňa 22. 3. 2012, obchodnou verejnou súťažou s cenou nájmu
najmenej 16,60 €/m2/rok záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu,

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a 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.

Termín: 30. 6. 2012



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 4. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 198/2012  - k bodu 18/10
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť (pozemok) par. č. KN-C
3275/24 o výmere 543 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaná v LV č. 1, vedená
Správou katastra Spišská Nová Ves pre katastrálne územie Sp. Nová Ves, v prospech
stavby „Spišská Nová Ves, NN prípojka pre IBV pri NDH Nábytku – ul. Drevárska“,
oprávneného Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Bratislava,

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena podľa tohto
uznesenia.

Termín: 15. 12. 2012

Uznesenie č. 199/2012  - k bodu 18/11
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti (pozemky) par. č. KN-C 7737/1,
KN-C 7654/1 zapísané v LV 1, a KN-C 7696 zapísaná v LV 4342, v prospech stavby
„Spišská Nová Ves – Ferčekovce, obnova odľahčenia a premiestnenie odľahčovacej
komory II“ oprávneného, ktorým je Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Poprad,

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2012



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 4. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 200/2012  - k bodu 18/12
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Pavla Strmeňa, Laborecká 2840/38, Spišská Nová Ves, o uzavretie
nájomnej zmluvy na pozemok par. č. KN-C 9394/4 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves,
pre účely rozšírenia miestnej komunikácie,

2. schvaľuje:
a) využitie pozemku par. č. KN-C 9394/4 (zast. pl.) o výmere 82 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves na stavebné účely,
b) nájom pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves par. č. KN-C 9394/4 (zast. pl.) o výmere
82 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s cenou nájmu najmenej
0,033 €/m2/rok záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu,

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a 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.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 201/2012  - k bodu 19
Priemyselná zóna Podskala - potreba ukončenia inžinierskych sieti

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
vývoj situácie pri získavaní investorov do PZ Podskala,

2. súhlasí:
s realizáciou objektu: „Trafostanica, VN vedenie a NN prípojka" vo výške 25 366,- € s
možnosťou ich získania predajom objektu VSD, a. s., v roku 2013,

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) rokovať s VSD, a. s., o možnostiach odkúpenia budúcej trafostanice, VN vedenia a NN
prípojky,
b) potrebu investičných prostriedkov riešiť pri najbližšej úprave rozpočtu mesta.

Termín: 30. 6. 2012



Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Marián Kellner

prednosta MsÚ


