
z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 28. 2. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 301/2013  - k bodu 5
Prezentácia propagačnej stratégie s dôrazom na nové a nízkonákladové formy marketingu

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prezentáciu propagačnej stratégie s dôrazom na nové a nízkonákladové formy marketingu.

Uznesenie č. 302/2013  - k bodu 6
Dodatok č. 3 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 3 Zásad odmeňovania poslancov, členov MsV a členov komisií MsZ.

Uznesenie č. 303/2013  - k bodu 7
Návrh na zmenu v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

odvoláva:
a) Ing. Michala Beharku z Dozornej rady BIC, s. r. o., SNV a z Dozornej rady Metropol,
a. s., SNV;
b) Stanislava Snopka z Dozornej rady Emkobel, a. s., SNV.

2.

Hlasovanie - za: 11       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 1

schvaľuje:
Mgr. Jozefa Paru do Dozornej rady Emkobel, a. s., SNV.
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Uznesenia

Uznesenie č. 304/2013  - k bodu 8
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2012

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2012 Jozefovi Surgentovi.

2.

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

ukladá:

Ing. Andrea JančíkováZodpovedný:

odovzdať ocenenie laureátovi.

Termín: 31. 3. 2013

Uznesenie č. 305/2013  - k bodu 9
Správa o výsledku kontrol, Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) Správu o výsledku kontrol,
b) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012.

Uznesenie č. 306/2013  - k bodu 10
Informácia  komisie pre alternatívny zdroj vykurovania

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu komisie pre alternatívny zdroj vykurovania.

Uznesenie č. 307/2013  - k bodu 11/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru zámeny nehnuteľností Spišskej katolíckej charity v Sp. N.
Vsi a Mesta Spišská Nová Ves podľa uznesenia MsZ č. 297/2012 zo dňa 17. 12.  2012;
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Uznesenia

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:
zámenu nehnuteľností podľa predchádzajúceho odseku tohto uznesenia;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 308/2013  - k bodu 11/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

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, katastrálne územie Spišská Nová
Ves;
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2. schvaľuje:
predaj pozemkov par. č. KN-C 9717/2 (TTP) o výmere 267 m2, KN-C 9717/3 (TTP) o
výmere 168 m2 a KN-C 9717/4 (TTP) o výmere 105 m2 (každý samostatne), katastrálne
územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 93/2012 vyhotoveného dňa 10. 12. 2012 Ing.
Mariánom Mackovjakom, Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s cenami:
- v prípade par. č. KN-C 9717/2 (TTP) aspoň 2 282,84 €,
- v prípade par. č. KN-C 9717/3 (TTP) aspoň 1 467,60 €,
- v prípade par. č. KN-C 9717/4 (TTP) aspoň 948,82 €,
záujemcom, ktorí ponúknu najvyššie kúpne ceny;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zrealizovať obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v
platnom znení a v súlade s § 281 až § 288a Obchodného zákonníka v platnom znení na
predaj pozemkov podľa tohto uznesenia,
b) zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľov
vlastníctva podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2013

Uznesenie č. 309/2013  - k bodu 11/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o doterajšom priebehu obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu Zimná č.
72, súpis. č. 208, k. ú. Spišská Nová Ves,  realizovanej podľa uznesenia MsZ č. 288/2012
zo 17. 12. 2012, a predaj objektu B. Němcovej č. 5, súpis. č. 495, k. ú. Spišská Nová Ves,
realizovanej podľa uznesenia MsZ č. 287/2012 zo 17. 12. 2012;

2. schvaľuje:
a) stanovenie uzávierky na podávanie súťažných návrhov na odkúpenie  nehnuteľnosti
Zimná č. 72, súpis. č. 208, na parcele KN-C 2614 o výmere 712 m2 (spoločne s citovaným
pozemkom), k. ú. Spišská Nová Ves, a to na 13.00 hod. dňa 3. 4. 2013,
b) stanovenie uzávierky na podávanie súťažných návrhov na odkúpenie  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), k. ú.
Spišská Nová Ves, a to na 13.00 hod. dňa 3. 4. 2013;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť stanovenie uzávierky na podávanie súťažných návrhov podľa tohto uznesenia
v súlade s § 283  Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 15. 3. 2013
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Uznesenie č. 310/2013  - k bodu 11/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Igora Svobodu, Jamník 20, 053 22 Odorín, na odkúpenie
nehnuteľnosti - budovy súp. č. 59, vybudovanej na pozemku par. č. KN-C 123 o výmere
711 m2, orientačné označenie Letná ul. č. 52 (spoločne s pozemkom par. č. KN-C 123 o
výmere 711 m2), k. ú. Spišská Nová Ves, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV 1;

2. schvaľuje:
zámer predaja budovy súp. č. 59 vybudovanej na pozemku par. č. KN-C 123
o výmere 711 m2, orientačné označenie Letná ul. č. 52 (spoločne s pozemkom par. č.
KN-C 123 o výmere 711 m2), k. ú. Spišská Nová Ves, ktorých vlastníctvo je zapísané
v LV 1, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí
v platnom znení, za cenu aspoň 150 194,- €;

3.

Hlasovanie - za: 9       proti: 5       zdržali sa: 2       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zrealizovať obchodnú verejnú súťaž na 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,
b) vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže predložiť na rokovanie MsZ.

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 311/2013  - k bodu 11/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Rastislava Mikloša o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2761 (zastavané plochy a
nádvoria) s výmerou 21 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 – par. č. KN-C 2761 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 21
m2, Rastislavovi Miklošovi, r. Mikloš, Danišovce č. 127, 053 22 Danišovce, za celkovú
kúpnu cenu 1169,56 €;
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3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 312/2013  - k bodu 11/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
predloženú informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže na využitie časti pozemkov
Madaras parku, realizovanej podľa uznesenia č. 300/2012 MsZ konaného 17. 12. 2012 a
uvedené odporúčanie hodnotiacej komisie;

2. hodnotí:
v súlade s § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení ako najvhodnejší z
predložených súťažných návrh navrhovateľa Občianske združenie Tarzan, Letná č. 37,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO 42 320 488 na realizáciu projektu Lanového parku
Madaras Spišská Nová Ves, a na uvedenom základe

3. schvaľuje:
uzavretie „Zmluvy o využití nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves“ tvoriacej
súťažný návrh opísaný v predloženom materiáli a uvedený v tomto uznesení;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 313/2013  - k bodu 11/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Občianskeho združenia Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská č. 3,
Spišská Nová Ves, na dlhodobú výpožičku priestorov mesta Sp. Nová Ves v objekte Letná
ul. č. 49 v Sp. Novej Vsi, občanmi s mentálnym a zdravotným postihnutím;

2. ruší:
svoje uznesenie č. 286/2012 zo dňa 17. 12. 2012;
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3.  vyhlasuje:
že uplatnenie občanov s mentálnym a zdravotným postihnutím v rámci činnosti
Občianskeho združenia Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská 3, Spišská Nová Ves,
realizovanej v objekte Letná ul. č. 49 (zapísaný v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves), považuje
za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho

4. schvaľuje:
zámer výpožičky nebytových priestorov: dielňa - 43,73 m2, denná miestnosť - 9,18 m2,
chodba - 3,74 m2,WC a umyváreň - 3,37 m2, sklad - 56,80 m2, sklad - 21,70 m2 v objekte
Letná ul. č. 49 (súp. č. 56, zapísaný v LV-1), k. ú. Spišská Nová Ves, na dobu 15-tich
rokov, Občianskemu združeniu Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská č. 3, Sp. Nová Ves;

5.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 314/2013  - k bodu 11/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti OKNO FINAL, spol. s r. o., Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová
Ves, o uzavretie dodatku k Nájomnej zmluve na prenájom časti pozemku KN-C 3605/1 v
Priemyselnej zóne  Podskala uzavretej 11. 9. 2012;

2. schvaľuje:
uzavretie dodatku k citovanej zmluve o predĺžení doby nájmu predmetného pozemku na
20 rokov, s nájomným podľa uznesenia MsZ Sp. Novej Vsi č. 80/2011 zo dňa 16. 6. 2011;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie dodatku k nájomnej zmluve podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013
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Uznesenie č. 315/2013  - k bodu 11/9
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 Západ v Sp. Novej Vsi;

2. schvaľuje:
zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 1 v časti “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.
10110-12//2010 na parc. C KN č. 1419/183", za jednorazovú odplatu 2833,06 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 316/2013  - k bodu 11/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r. o., Starosaská č. 15, 052 01 Spišská
Nová Ves o zrušenie vecného bremena uplatneného na nehnuteľnosť Starosaská ul. č. 15
(s. č. 539) v Spišskej Novej Vsi;

2. schvaľuje:
zrušenie vecného bremena uvaleného na nehnuteľnosť Starosaská ul. č. 15 (s. č. 539, na
parc. KN-C 2220/1) v Spišskej Novej Vsi, zapísaného v LV-9249, k. ú. Spišská Nová Ves,
spočívajúceho v  práve prednostného prevodu vlastníctva v prospech Mesta Sp. Nová Ves
za rovnakých cenových podmienok, za akých sa prevod dojednal v prospech hore
uvedenej spoločnosti v prospech Mesta Spišská Nová Ves;
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3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zrušenie vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 317/2013  - k bodu 11/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj predmetného rozsahu stavby, zvislého úsekového vypínača UV 444-S27, PDS
Východoslovenskej distribučnej, a. s., ktorý sa nachádza v Priemyselnej zóne
PODSKALA v Spišskej Novej Vsi, za celkovú kúpnu cenu vo výške 2.642,41 € (bez
DPH);

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný odpredaj vlastníctva (zvislého úsekového vypínača UV 444-S27) v
prospech nadobúdateľa vlastníctva podľa Zmluvy o pripojení žiadateľa č. 100758138 ZoP
a schváleného uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 318/2013  - k bodu 11/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj predmetného rozsahu stavby, zvislého úsekového vypínača UV 201-L5, PDS
Východoslovenskej distribučnej, a. s., ktorý sa nachádza na Kúdelníku: Skládka BRO
v Spišskej Novej Vsi, za celkovú kúpnu cenu vo výške 3.594,72 €;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný odpredaj vlastníctva (zvislého úsekového vypínača UV 201-L5)
v prospech nadobúdateľa vlastníctva podľa Zmluvy o pripojení žiadateľa č. ZoP/2012/071
a schváleného uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013

PhDr. Ján Volný, PhD. Ing. Jela Bednárová



Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


