
z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 22. 2. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 159/2012  - k bodu 5
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2011

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2011 PaedDr. Františkovi Puklušovi
a Ing. Pavlovi Martonovi.

2.

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

ukladá:

Ing. Andrea JančíkováZodpovedný:

odovzdať ocenenie laureátom.

Termín: 31. 3. 2012

Uznesenie č. 160/2012  - k bodu 6
Dodatok č. 2 VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území
mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 2 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: 14       proti: 1       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Dodatok č. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2010 vrátane jeho úplného znenia
vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 23. 2. 2012
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Uznesenie č. 161/2012  - k bodu 7
Založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle zákona 386/2011 Z. z. - novela
zákona č. 91/2010 Z. z.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
so vznikom Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ na základe zákona NR SR č.
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v zmysle § 13;

2. schvaľuje:
2.1  členstvo mesta Spišská Nová Ves ako zakladajúceho člena v Oblastnej organizácii
       cestovného ruchu SPIŠ,
2.2  členstvo mesta Spišská Nová Ves ako zakladajúceho  člena v Oblastnej organizácii
       CR  SLOVENSKÝ RAJ - SPIŠ, ak do ustanovujúcej schôdze sa  vyrokuje
       podmienka:
        - názov, kde sa objaví názov SPIŠ,
        - sídlo  bude v meste Spišská Nová Ves,
2.3  nomináciu zástupcov mesta Spišská Nová Ves pre voľbu do orgánov Oblastnej
       organizácie cestovného ruchu SPIŠ,
2.4  členský príspevok mesta Spišská Nová Ves do Oblastnej organizácie cestovného ruchu
       SPIŠ na rok 2012 vo výške 3 000 EUR.
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3.

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

poveruje:
primátora mesta Spišská Nová Ves:
3.1 zvolať ustanovujúce valné zhromaždenie a predložiť ustanovujúcemu valnému
       zhromaždeniu návrh stanov a zloženia orgánov Oblastnej organizácie cestovného ruchu
       SPIŠ,
       T: do 2. 3. 2012

3.2 založiť Oblastnú organizáciu cestovného ruchu  SPIŠ na základe zákona č. 91/2010
       Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v zmysle § 13,
       T: do 9. 3. 2012

3.3 nominovať zástupcov mesta Spišská Nová Ves pre voľbu do orgánov Oblastnej
      organizácie cestovného ruchu SPIŠ:
      a) Do predstavenstva: Ing. Zuzana Záborská, vedúca ÚRMaCR MsÚ,
      b) Do dozornej rady: Ing. Pavol Bečarik, poslanec MsZ, predseda komisie pre CR,
      T: do 2. 3. 2012

3.4 zahrnúť do najbližšej zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2012 členský
       príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ  pre rok 2012 podľa bodu
       2.3,
       T: apríl 2012

3.5 predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi po prvom roku činnosti
       Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ výročnú správu  o jej činnosti a vývoji
       cestovného ruchu v oblasti jej pôsobenia,
       T: 28. 2. 2013

3.6 predložiť návrh výšky členského príspevku mesta Spišská Nová Ves do Oblastnej
      organizácie cestovného ruchu SPIŠ na nasledujúci rozpočtový  rok 2013
       na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi.
      T: 31. 10. 2012

Uznesenie č. 162/2012  - k bodu 8
Projekt na zníženie energetickej náročnosti MŠ, Ul. S. Tomášika 5, Spišská Nová Ves -
program EKOFOND

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
podmienky pre udelenie finančného príspevku pre program  -  Zlepšenie energetickej
hospodárnosti budov - s možnosťou max. dotácie pre projekt  72 600,- €;

2. schvaľuje:
prípravu, podanie a realizáciu projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti MŠ,
Ul. S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi“ v súlade s Rozvojovým plánom mesta 2011 – 2020
podľa navrhovaného rozpočtu;
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3.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

finančné prostriedky na dopracovanie projektovej dokumentácie zaradiť pri najbližšej
zmene rozpočtu a finančné prostriedky na realizáciu prác zaradiť do rozpočtu v závislosti
od podmienok poskytnutej dotácie.

Uznesenie č. 163/2012  - k bodu 9
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

Uznesenie č. 164/2012  - k bodu 10
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves za rok 2011.

Uznesenie č. 165/2012  - k bodu 11
Návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti s účasťou mesta a zmenu predsedu MsV
č. 2

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

odvoláva:
Mgr. Jozefa Kačengu z Dozornej rady Šport, s. r. o.,
RSDr. Juraja Beňu z funkcie predsedu MsV č. 2;

2.

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

schvaľuje:
Ing. Ondreja Majerníka do Dozornej rady Šport, s. r. o.,
MUDr. Jána Mokriša za predsedu MsV č. 2;
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Uznesenie č. 166/2012  - k bodu 12
Návrh na financovanie europrojektov zo zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe finančných prostriedkov na ukončenie europrojektov podľa
predloženého návrhu;

2. schvaľuje:
návrh na použitie zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 395 871 €
na financovanie europrojektov:  na Regeneráciu námestia 275 243 €
a Regionálnu skládku BRO 120 628 €;

3.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:
navrhované akcie z europrojektov zahrnúť do najbližšej zmeny rozpočtu na rok 2012.

Uznesenie č. 167/2012  - k bodu 13/1
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 – par. č. KN-C 2051 (zast. pl.) o výmere 19 m2,
JUDr. Martinovi Okálymu s manželkou, Maša 36, Smižany, za celkovú kúpnu
cenu 1 044,88 €;

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 168/2012  - k bodu 13/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť o pozemok - časť par. č. KN-C 7678/148 (zast. pl.) o výmere cca 7 m2 Jozefa
Mroska, Dunajská 2791/21, Sp. Nová Ves;
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2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

neschvaľuje:
predaj pozemku KN-C 7678/148, nakoľko nie je určený (ani žiadna jeho časť) na
predaj.

Uznesenie č. 169/2012  - k bodu 13/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mgr. Romana Sakmáryho, I. Krasku 11, Sp. Nová Ves, o odkúpenie
pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - par. č. KN 164/10 (zast. pl.) o výmere 37 m2;

2. súhlasí:
s odpredajom pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - par. č. KN 164/10 (zast. pl.)
o výmere 37 m2 podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení,
t. j. priamym predajom s cenou najmenej 1658,88 €;

3.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

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. 170/2012  - k bodu 134
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 8632 (záhrada) o výmere 201 m2 a par. č. KN-C 8631/1 (záhrada) o
výmere 186 m2 (spolu 387 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 8632 (záhrada)
o výmere 201 m2 a par. č. KN-C 8631/1 (záhrada) o výmere 186 m2 (spolu 387
m2)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 Ing. Michailom Gribkovom, Tichá ul. č. 9250/2,
Spišská Nová Ves, s kúpnou cenou 6750,00 €;
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3.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 171/2012  - k bodu 135
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemky mesta Spišská Nová Ves v k. ú.
Spišská Nová Ves - par. č. KN-E 50098 (zast. plocha), par. č. KN-E 70048 (zast.
plocha) a KN-E 70049/1 (zast. plocha) zapísané v LV č. 4342, a KN-C 22/6 (zastavaná
plocha) zapísaná v LV č. 1, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 82/2011
vyhotoveným 19. 1. 2012 Ing. Janou Zentkovou, Partizánska 51, Poprad,
v prospech STL plynovodu realizovaného stavbou „Rekonštrukcia križovatky ciest
III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica, SO 05.2 - Preložka STL
plynovodu trasa č. 2 Markušovská cesta - Mlynská ul.“ vlastníka SPP- distribúcia,
a. s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739;

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 172/2012  - k bodu 13/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu na výpožičku časti pozemkov par. č. KN-C 10132 a KN-C
10172/1 v k. ú. Spišská Nová Ves na výstavbu časti cyklistického chodníka
plánovaného v rámci stavby „Rozšírenie OC KAUFLAND Spišská Nová Ves“
investora Immo-Log-SK Alpha, s. r. o., Trnavská cesta 41/A, 031 01 Bratislava;

2. 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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3.  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:

4. schvaľuje:
zámer výpožičky časti pozemkov par. č. KN-C 10132 a KN-C 10172/1 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;

5.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 173/2012  - k bodu 13/7
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zámer predaja domu B. Němcovej č. 5, súpis. čísla 495, vybudovaného na parcele KN-C
1961 (spoločne s pozemkom parc. č.  KN-C 1961 o výmere 538 m2) v k. ú. Spišská Nová
Ves, obchodnou verejnou súťažou s kúpnou cenou, ktorá presiahne sumu 30 000,00 €;

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

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 s tým, že budú primerane uplatnené podmienky súťaže
prerokované Mestským zastupiteľstvom Spišskej Novej Vsi dňa 29. 9. 2011,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu Spišskej Novej Vsi návrh na rozhodnutie o
nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa ods. 1 tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012
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Uznesenie č. 174/2012  - k bodu 13/8
Vysporiadanie vlastnícvta nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zámer predaja domu Zimná č. 72, súpis. č. 208,  vybudovaného na parcele KN-C 2614,
s pozemkom KN-C 2614 (zast. plocha) 712 m2 v k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou
verejnou súťažou s kúpnou cenou, ktorá presiahne sumu 175 000,00 €;

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

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 s tým, že budú primerane uplatnené podmienky súťaže
prerokované Mestským zastupiteľstvom Spišskej Novej Vsi dňa 29. 9. 2011,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu Spišskej Novej Vsi návrh na rozhodnutie o
nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa ods. 1 tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 175/2012  - k bodu 13/9
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na
umiestnenie, prevádzku a údržbu dvoch blokových trafostaníc s príslušenstvom
a elektrického podzemného vedenia s príslušenstvom na pozemkoch mesta Spišská
Nová Ves - par. č. KN-C 2453, KN-C 2455/1, KN-C 2575/18, KN-C 10106, KN-C
2178, KN-C 2179 a KN-C 2181/1, zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, par. č.
KN-E 51052, KN-E 51053/2, KN-E 52497/2 a KN-E 52497/3, zapísané v LV 4342,
k. ú. Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena
podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012
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Uznesenie č. 176/2012  - k bodu 13/10
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;

2. schvaľuje:
A) Doplnenie uznesenia MsZ SNV č. 155/2011 z 15. 12. 2011 o zriadenie vecných
bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves v k. ú. Spišská Nová Ves:
a) vecné bremeno in rem na parcelu mesta KN-C 2379/7 pre uloženie, užívanie,
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny splaškovej kanalizácie v prospech vlastníkov
pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 2391/30, KN-C 2391/31,
b) vecné bremeno in rem na parcelu mesta KN-C 2398, 2390/3, 2391/11 a KN-E
52494/2  pre uloženie, užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny dažďovej
kanalizácie v prospech vlastníkov pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 2391/30, KN-C
2391/31,
c) vecné bremeno in rem na parcely mesta KN-C 2391/17 pre uloženie, užívanie,
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmeny elektrickej NN-prípojky v prospech vlastníkov
pozemkov: KN-C 2391/29, KN-C 2391/30, KN-C 2391/31,
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 144/2011 vyhotoveným  10. 2. 2012 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,
B) Zmenu dátumu vypracovania GP citovaného v uznesení MsZ SNV č. 155/2011 z 15.
12. 2011, a to na 10. 2. 2012,
C) Predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku
obcí v platnom znení –  KN-C 10172/5 (zastavaná plocha) o výmere 29 m2 a KN-C
2391/70 (orná pôda) o výmere 169 m2, podľa geometrického plánu č. 144/2011
vypracovaného 10. 2. 2012 Ing. Pavolom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Spišská Nová
Ves, spoločnosti ALEA INVEST, s. r. o., Jána Hollého 7, 071 01 Michalovce, za cenu vo
výške hodnoty určenej znaleckým posudkom č. 6/2012   22. 2. 2012 vypracovaným Ing.
Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves, t. j. celkom za 7 289,00 €;

3.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zriadenie vecných bremien a prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 10. 2012

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Marián Kellner

prednosta MsÚ



Za správnosť:


