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Uznesenie č. 266/2012  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
49/2011, 73/2011, 80/2011, 103/2011, 104/2011, 107/2011, 110/2011, 120/2011,
139/2011, 140/2011, 142/2011, 143/2011, 144/2011, 145/2011, 146/2011, 147/2011,
148/2011, 149/2011, 150/2011, 151/2011, 152/2011, 154/2011, 155/2011, 167/2012,
169/2012, 170/2012, 171/2012, 172/2012, 173/2012, 174/2012, 175/2012, 176/2012,
178/2012, 189/2012, 195/2012, 196/2012, 197/2012, 200/2012, 201/2012, 204/2012,
206/2012, 207/2012, 215/2012, 216/2012, 217/2012, 218/2012, 224/2012, 227/2012,
232/2012, 233/2012, 234/2012, 260/2012, 262/2012, 263/2012;

2. schvaľuje:
predĺženie termínu uznesení MsZ č.:
475/2008 do 30. 11. 2013,
693/2010 do 30. 11. 2013;

3.

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

ruší:
uznesenia MsZ č.:
24/2011, 62/2011, 236/2012, 769/2010.

Uznesenie č. 267/2012  - k bodu 6
VZN mesta Spišská Nová Ves č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 4/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
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2. uznáša sa na vydaní:
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 4/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou
od 1. 1. 2013;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyvesenie vydaného znenia  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves
č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na úradnej tabuli MsÚ,
b) zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 4/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2013

Uznesenie č. 268/2012  - k bodu 7
Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

1.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 7       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 - zvýšenie 920 529,- € vo vnútornom členení
takto:
                                                           Príjmy               Výdavky          Prebytok +,
                                                                                                             schodok -

Pôvodný rozpočet                           31204 238,-     31 204 238,-                 0,-
Bežný rozpočet - 4. zmena                 132 975,-           227 928,-    1 341 051,-
Kapitálový rozpočet - 4. zmena          787 554,-          562 601,-   -1 059 804,-
Finančné operácie - 4. zmena                        0,-          130 000,-      -281 247,-
Upravený rozpočet po  4. zmene   32 124 767,-     32 124 767,-                  0,-

b) 4. zmenu rozpočtov organizácií v školstve a domove dôchodcov na rok 2012 podľa
predloženého návrhu,
c) 4. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie ZOO na rok 2012 podľa predloženého
návrhu.
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Uznesenie č. 269/2012  - k bodu 8
Návrh rozpočtu mesta  Spišská Nová Ves na roky 2013 - 2015

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 v členení:

Bežné príjmy                           23 137 476,- €
Bežné výdavky                        22 478 876,- €
Prebytok (+)/schodok (-)             658 600,- €
Kapitálové príjmy                        384 000,- €
Kapitálové výdavky                     287 000,- €
Prebytok (+)/schodok (-)               97 000,- €
Finančné príjmy                                      0,- €
Finančné výdavky                        755 600,- €
Prebytok (+)/schodok (-)           - 755 600,- €
Spolu príjmy a výdavky            3 521 476,- €

b) programový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2013 podľa predloženého
návrhu,
c) rozpočty rozpočtových organizácií a rozpočty nákladov a výnosov príspevkových
organizácií mesta na rok 2013 podľa predloženého návrhu,
d) plán investícií na tepelné hospodárstvo podľa návrhu predloženého spoločnosťou
Emkobel, a. s.;

2.

Hlasovanie - za: 12       proti: 5       zdržali sa: 2       nehlasovali: 0

berie na vedomie:
a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2014, 2015 vrátane
rozpočtových a príspevkových organizácií,
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2013.

Uznesenie č. 270/2012  - k bodu 9
Dodatok č. 1 k Zásadám o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012
v znení Dodatku č. 1/2012.
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Uznesenie č. 271/2012  - k bodu 10
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ, Nad Medzou 1, SNV

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ, Nad Medzou 1, SNV;

2.

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

ukladá:
zlikvidovať v zmysle príslušnej smernice.

Uznesenie č. 272/2012  - k bodu 11
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, SNV

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka16, SNV;

2.

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

ukladá:
zlikvidovať v zmysle príslušnej smernice.

Uznesenie č. 273/2012  - k bodu 12
Návrh VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských  zariadení
na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2013;

2.

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

ukladá:
zverejniť na úradnej tabuli v zmysle zákona o obecnom zriadení.
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Uznesenie č. 274/2012  - k bodu 13
Návrh na zmenu delegovaných zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poslanca Ing. Ondreja Majerníka za člena Rady školy pri ZŠ, Nad Medzou 1, SNV,
poslanca Mgr. Jozefa Kačengu za člena Rady školy pri ZŠ, Ing. O. Kožucha, SNV;

2.

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

ukladá:
informovať príslušné školy o zmene delegovaného zástupcu mesta.

Uznesenie č. 275/2012  - k bodu 14
Návrh zmluvy o pričlenení obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh zmluvy o pričlenení obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:
zverejniť zmluvu v zmysle platnej legislatívy a zaslať na KŠÚ Košice.

Uznesenie č. 276/2012  - k bodu 15
Návrh na vyradenie majetku STEZ Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie majetku STEZ Spišská Nová Ves.
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Uznesenie č. 277/2012  - k bodu 16
Vyradenie dlhodobého hmotného a dlhodobého drobného majetku MKC

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
vyradenie dlhodobého hmotného a dlhodobého drobného majetku MKC podľa
predloženého návrhu.

Uznesenie č. 278/2012  - k bodu 17
Návrh na zrušenie VZN č. 4/1994 o chove zvierat

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
VZN č. 4/1994 o chove zvierat, ktoré bolo Mestským zastupiteľstvom Spišská Nová Ves
schválené uznesením  č. 402/1994 dňa 28. 4. 1994 ako celok bez náhrady iným VZN o
chove zvierat.

Uznesenie č. 279/2012  - k bodu 18
Zrušenie členstva mesta v niektorých záujmových združeniach

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zrušenie členstva Mesta Spišská Nová Ves v záujmových združeniach:
Čistý Ružín
Idea Spiš
Fond „Tvoj Spiš“
Asociácia zdravých miest
s platnosťou od 1. 1. 2013.

Uznesenie č. 280/2012  - k bodu 19
Podpora investičného zámeru alternatívneho spôsobu vykurovania

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) zámer využitia alternatívneho zdroja tepla na drevoštiepku pre účely nadobudnutia
energetickej nezávislosti tepelno-energetického komplexu mesta Spišská Nová Ves,
b) rozšírenie komisie o členov Ing. Mariána Bubeníka a Ing. Ondreja Majerníka;
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2. poveruje:
primátora mesta a komisiu menovanú uznesením MsZ č. 239/2012 dohodnúť obchodné
podmienky na využívanie alternatívneho zdroja tepla pre tepelno-energetický komplex
mesta Spišská Nová Ves do 31. 1. 2013;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

predložiť návrh zmluvy na rokovanie MsZ

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 281/2012  - k bodu 20
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

Uznesenie č. 282/2012  - k bodu 21
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves na 1. polrok
2013.

Uznesenie č. 283/2012  - k bodu 22
Prehľad poskytnutých dotácií za rok 2012

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prehľad poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom v zmysle
 VZN 8/2008 od 1. 1. 2012 do 10. 12. 2012.
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Uznesenie č. 284/2012  - k bodu 23
Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2013

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2013.

Uznesenie č. 285/2012  - k bodu 24/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
s umiestnením kancelárie Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová
Ves v objekte Multifunkčného energetického a baníckeho centra („MULTI -
CENTRUM“), Nábrežie Hornádu č. 14, súpisné č. 3456, Spišská Nová Ves;

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:

3. schvaľuje:
výpožičku nebytového priestoru o podlahovej ploche 43,12 m2 s príslušenstvom na
prízemí v objekte Multifunkčného energetického a baníckeho centra („MULTI -
CENTRUM“), Nábrežie Hornádu č. 14, súpisné č. 3456, Spišská Nová Ves, na dobu
neurčitú v prospech Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 286/2012  - k bodu 24/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
s umiestnením Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 41 a OR SZTP v objekte
Šafárikovo námestie č. 3 („zdravotné stredisko“ na sídlisku Mier) Spišská Nová Ves;
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2.  vyhlasuje:
že činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 41 a Okresnej rady SZTP v
Spišskej Novej Vsi v prospech zdravotne postihnutých občanov považuje za skutočnosť
hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho:

3. schvaľuje:
výpožičku nebytového priestoru o podlahovej ploche 27,50 m2 na prízemí objektu
Šafárikovo nám. č. 3, súpisné č. 2351, umiestnenom 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;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 287/2012  - k bodu 24/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj objektu B. Němcovej č. 5,
súpis. č. 495, k. ú. Spišská Nová Ves, realizovanej podľa uznesenia MsZ 225
z 11. 10. 2012;

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
25 tis. €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť na dobu neurčitú obchodnú verejnú súťaž na 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,
b) predložiť MsZ informáciu o doručených ponukách na odkúpenie nehnuteľností
podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2013
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Uznesenie č. 288/2012  - k bodu 24/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj objektu Zimná č. 72,
súpis. č. 208, k. ú. Spišská Nová Ves, realizovanej podľa uznesenia MsZ č. 256
z 11. 10. 2012;

2. schvaľuje:
zámer predaja domu súpis. čísla 208 vybudovaného na parcele KN-C 2614
o výmere 712 m2 (spoločne s citovaným pozemkom), orientačné označenie Zimná ul.
č. 72 v k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm.
a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu 150 tis. €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť na dobu neurčitú obchodnú verejnú súťaž na 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,
b) predložiť MsZ informáciu o doručených ponukách na odkúpenie nehnuteľností
podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2013

Uznesenie č. 289/2012  - k bodu 24/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku KN-C
6566/1 (ost. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 290/2012  - k bodu 24/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Ľubora Rapáča s manž., Hollého 18, Spišská Nová Ves,
na prevod vlastníctva časti pozemku mesta Spišská Nová Ves zastavaného stavbou
žiadateľa v k. ú. Spišská Nová Ves;
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2. súhlasí:
so skutočne realizovaným rozsahom chodníka;

3. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 9239/26 (orná pôda) – diel 1 o výmere 33 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves, podľa GP č. 98/2012 vypracovaného dňa 25. 10. 2012
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Spišská Nová Ves,
v prospech Ing. Ľubora Rapáča s manž., Hollého 18, Spišská Nová Ves,
za celkovú kúpnu cenu 1 830,00 €;

4.

Hlasovanie - za: 14       proti: 1       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 291/2012  - k bodu 24/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na kúpu akcií Hotela Metropol, a. s., bez stanovenia
minimálnej ceny za akcie;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž.

Termín: 28. 2. 2013

Uznesenie č. 292/2012  - k bodu 24/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Štefana Sýkoru s manželkou o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 4780
(zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 29 m2, katastrálne územie Spišská
Nová Ves;



z 14.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 12. 2012
Uznesenia

2. 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 4780 (zastavané plochy
a nádvoria) s výmerou 29 m2, Štefanovi Sýkorovi r. Sýkorovi a Anne Sýkorovej,
Podzámková 28, 053 04 Spišské Podhradie, za celkovú kúpnu cenu 1 083,78 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 293/2012  - k bodu 24/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ladislava Mišendu s manželkou o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
8575/6 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 17 m2, katastrálne územie
Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona
o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C 8575/6 (zastavané plochy a
nádvoria) s výmerou 17 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves,
Ladislavovi Mišendovi a Helene Mišendovej, r. Podolinskej, Tichá 9265/26,
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 360,56 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 294/2012  - k bodu 24/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mgr. Romana Sakmáryho, I. Krásku 11, Sp. Nová Ves, o odkúpenie
pozemku parc. č. KN-C 164/14 (zast. pl.) o výmere 25 m2, v k. ú. Spišská Nová
Ves;



z 14.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 12. 2012
Uznesenia

2. súhlasí:
s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 164/14 (zast. pl.) o výmere 25 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves, podľa GP č. 29/2011 zo dňa 20. 11. 2012, ktorý vyhotovil Ing.
Viliam Ondáš, Lipová 6/8, Sp. Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa
§9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň
1114,56 €, záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;

3.

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

ukladá:

prednostka 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: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 295/2012  - k bodu 24/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mgr. Jána Bdžocha o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 8458/1 (orná
pôda) s výmerou 195 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov parc. č. KN-C 8458/1 (záhrada) s výmerou 704 m2 a parc. č.
KN-C 8459 (záhrada) s výmerou 681 m2 (každý samostatne), katastrálne územie
Spišská Nová Ves, podľa GP č. 104/2012 vypracovaného dňa 16. 11. 2012
spoločnosťou GEOKAN s. r. o., Markušovská cesta 1, Spišská Nová Ves, za cenu:
parc. č. KN-C 8458/1 aspoň 12 285,15 €,
parc. č. KN-C 8459 aspoň 11 885,47 €,
záujemcom, ktorí ponúknu najvyššiu kúpnu cenu;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia
v zmysle ustanovení Zákona o majetku obcí v platnom znení podľa §9a ods. 1 písm.
a v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení § 281 až § 288 a
zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľov
vlastníctva podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013



z 14.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 12. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 296/2012  - k bodu 24/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jozefa Moncmana a manž., Kollárova 2557/6/32, Spišská
Nová Ves, na odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 2796/1 (zast. pl.) v rozsahu
105 m2, k. ú. Sp. Nová Ves;

2.

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

neschvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 2796/1 (zast. pl.).

Uznesenie č. 297/2012  - k bodu 24/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu Spišskej katolíckej charity v Sp. N. Vsi na zámenu nehnuteľností,

2.  vyhlasuje:
že zámenu objektu súp. č. 1921 (budova pre školstvo) postaveného na parcele KNC
7212, spolu s pozemkom KN-C 7212, zapísaných v LV-1, k. ú. Sp. N. Ves,
vyžadujúceho rozsiahlu rekonštrukciu so zámerom zachovania jeho využitia pre
školské účely zdravotne postihnutých detí, v prospech Spišskej katolíckej charity
(SpKCH), Jesenského č. 5, Spišská Nová Ves
za pozemky vo vlastníctve SpKCH zapísané v LV 5849, k. ú. Spišská Nová Ves:
- KN-C 8180 (ostatné plochy) o výmere 5802 m2,
- KN-C 8256 (ostatné plochy) o výmere 3120 m2,
a v LV 10 625, k. ú. Spišská Nová Ves:
- KN-E 55855/2 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 346 m2,
- KN-E 10542 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 241 m2,
- KN-E 55869 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 583 m2,
- KN-E 7444/1 (lesné pozemky) o výmere 1726 m2,
- KN-E 7518/1 (lesné pozemky) o výmere 3496 m2,
- KN-E 55863/15 (lesné pozemky) o výmere 1964 m2,
- KN-E 56165/1 (lesné pozemky) o výmere 1707 m2
s doplatkom 100 000,00 eur v prospech Mesta Spišská Nová Ves
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení:

3. schvaľuje:
zámer zámeny nehnuteľností podľa predchádzajúceho odseku tohto uznesenia;
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Uznesenia

4.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia
v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na najbližšie rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Termín: 28. 2. 2013

Uznesenie č. 298/2012  - k bodu 24/14
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

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 – zápis v liste vlastníctva č. 1,
časť  „C - Ťarchy“, v znení:
 „Vecné bremeno podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák.
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná,
a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení na výkon
povolenej činnosti podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov
a zariadení a v rozsahu Geometrického plánu č. 25/2012, vyhotoveného fy. Ing.
Iveta Nagyová - GEODETKA, IČO 43248454, na parc. KN-C č. 6134/1, 6134/13,
6134/14, 5878/1";

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013



z 14.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 17. 12. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 299/2012  - k bodu 24/15
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Občianskeho združenia Agentúra pre rozvoj Spiša, Letná č. 58,
Spišská Nová Ves, na dlhodobé užívanie priestorov Mesta Sp. Nová Ves v objekte
Letná ul. č. 49 v Sp. Novej Vsi, občanmi s mentálnym a zdravotným postihnutím;

2. schvaľuje:
prenájom priestorov: dielňa - 43,73 m2, denná miestnosť - 9,18 m2, chodba - 3,74 m2,
WC a umyvárka - 3,37 m2, sklad - 56,80 m2, sklad - 21,70 m2 v objekte Letná ul. č. 49,
súp. č. 56, zapísanom v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, Občianskemu združeniu
Agentúra pre rozvoj Spiša, Letná č. 58, Spišská Nová Ves, na dobu 15-tich rokov,
s nájomným podľa platných Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta
Spišská Nová Ves;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

so žiadateľom uzavrieť príslušnú nájomnú zmluvu podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 300/2012  - k bodu 24/16
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) zámer využitia časti pozemkov Mesta Spišská Nová Ves tvoriacich súčasť Madaras
parku,
b) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na využitie územia pozostávajúceho z pozemkov
Mesta Spišská Nová Ves, zapísaných v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to k Brezovej
ulici priľahlú časť parcely KN-C 3699/1 (ostatné plochy) spolu s priľahlou časťou KN-C
3698/1 (ostatné plochy) v celkovej šírke cca 40 m a dĺžke cca 80 m a  k Brezovej ulici a
Tepličskej ceste priľahlú časť parcely KN-C 3698/1 (ostatné plochy) m2, v šírke cca 30 m
a dĺžke cca 200 m;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na využitie pozemkov podľa predchádzajúceho
odseku tohto uznesenia
b) doručené ponuky predložiť mestskému zastupiteľstvu na rozhodnutie.

Termín: 28. 2. 2013



Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


