
z 18.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 1. 8. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 364/2013  - k bodu 5
Návrh na odsúhlasenie predloženia a realizácie projektu „Elektronizácia služieb mesta
Spišská Nová Ves“

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) predloženie a realizáciu projektu s názvom „Elektronizácia služieb Mesta Spišská Nová
Ves“ predkladaného v rámci výzvy OPIS-2013/1.2/05 (Operačný program Informatizácia
spoločnosti, Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb,
Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej
a regionálnej úrovni) vo výške celkových oprávnených výdavkov projektu 795 456,95
EUR;
b) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
výdavkov projektu, t.j. vo výške 39 772,85 EUR z vlastných finančných zdrojov;
c) zabezpečenie financovania trvalej udržateľnosti projektu v maximálnej výške 55 681,99
€/rok v trvaní min. 5 rokov po skončení realizácie projektu.

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

po schválení projektu zapracovať schválené vyššie uvedené čiastky v rámci 3. zmeny
rozpočtu.

Termín: 30. 11. 2013



z 18.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 1. 8. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 365/2013  - k bodu 6
Návrh na schválenie spolufinancovania projektu  „ZEBRA II“

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:

Ing. RNDr. Lívia BrovkováZodpovedný:

spolufinancovanie projektu ZEBRA II vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu, vo výške do 3 000 EUR  z vlastných zdrojov.

Termín: 31. 12. 2013

Uznesenie č. 366/2013  - k bodu 7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výmerách parciel schválených uznesením MsZ Sp. Novej Vsi č. 357/2013 zo
dňa 28. 6. 2013 na predaj Jozefovi Bendžalovi a Ing. Ľudmile Bendžalovej, Tomášovská
12, 053 11 Smižany,

2. schvaľuje:
doplnenie uznesenia č. 357/2013 o výmery jednotlivých pozemkov podľa predloženého a
prerokovaného materiálu,

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť skompletizovanie uznesenia č. 357/2013 podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 8. 2013

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


