
z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 28. 6. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 340/2013  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
66/2011, 75/2011, 190/2012, 191/2012, 193/2012, 194/2012, 198/2012, 199/2012,
221/2012, 226/2012, 230/2012, 247/2012, 249/2012, 250/2012, 251/2012, 252/2012,
253/2012, 254/2012, 258/2012, 259/2012, 261/2012, 267/2012, 280/2012, 285/2012,
290/2012, 291/2012, 292/2012, 293/2012, 295/2012, 297/2012, 298/2012, 300/2012,
304/2013, 307/2013, 309/2013, 310/2013, 312/2013, 313/2013, 314/2013, 315/2013,
316/2013, 317/2013, 318/2013, 320/2013, 321/2013, 328/2013, 332/2013, 335/2013,
338/2013;

2. schvaľuje:
a) predlženie termínu uznesení MsZ č. 311/2013 do 31. 12. 2013,
b) opravu ods. 2 uznesenia č. 313/2012 tak, že sa v ňom číslo 286 nahrádza číslom 299;

3.

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

ruší:
uznesenia MsZ č.:
192/2012, 255/2012, 256/2012, 299/2012.



z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 28. 6. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 341/2013  - k bodu 6
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) druhú zmenu rozpočtu mesta v roku 2013, ktorá zvýši príjmy a výdavky rozpočtu o
čiastku 890 317 EUR vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov zvýšenie o sumu                            202 482 EUR
rozpočet bežných výdavkov zvýšenie o sumu                         405 707 EUR
rozpočet kapitálových príjmov zvýšenie o sumu                     160 335 EUR
rozpočet kapitálových výdavkov zvýšenie o sumu                  440 510 EUR
rozpočet príjmových finančných operácií zvýšenie o sumu       527 500 EUR
rozpočet výdavkových finančných operácií zvýšenie o sumu      44 100 EUR
b) druhú zmenu rozpočtu v roku 2013 v rozpočtových organizáciách školstva podľa
predloženého návrhu,
c) prevod z účtu rezervného fondu v sume 27 500 EUR na financovanie kapitálových
výdavkov, ktoré budú použité na riešenie havarijného stavu v budove Materskej školy
E. M. Šoltésovej na rekonštrukciu kanalizácie a vodovodu,
d) transformáciu (v zmysle úverovej zmluvy č. 18/060/10 zo dňa 8. 9. 2010) krátkodobého
úveru vo výške 1 396 242,68 EUR, ktorý bol použitý na spolufinancovanie projektov
financovaných z operačných programov, na dlhodobý a to podľa podmienok banky so
splatnosťou 8 rokov,
e) čerpanie dlhodobého úveru max. do výšky 1 000 000 EUR na investičné akcie mesta –
rekonštrukciu miestnych komunikácií podľa podmienok banky a v závislosti od potreby
financovania kapitálových výdavkov;

2. schvaľuje:
prijatie úveru zo zdrojov Munseff maximálne do výšky 700 000,- Eur na rekonštrukciu
materských škôl a zároveň schvaľuje zvýšenie 2. zmeny rozpočtu mesta o túto sumu;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovední:
riaditelia RO

upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky v zmysle schválenej zmeny v rozpočte
mesta a v rozpočtoch rozpočtových organizácií.

Termín: 15. 7. 2013



z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 28. 6. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 342/2013  - k bodu 7
Návrh na zrušenie VZN č. 3/2009 o podmienkach predaja, podávania a požívania
alkoholických nápojov na území mesta SNV

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
VZN č. 3/2009 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na
území mesta Spišská Nová Ves, ktoré bolo Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej
Vsi schválené uznesením č. 585/2009, ako celok bez náhrady.

Uznesenie č. 343/2013  - k bodu 8
Návrh na zrušenie VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
VZN č. 4/2009 o niektorých podmienkach držania psov, ktoré bolo Mestským
zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi schválené uznesením č. 584/2009, ako celok bez
náhrady.

Uznesenie č. 344/2013  - k bodu 9
Návrh na zrušenie VZN č. 1/1997 v znení doplnku č. 1/1997 o polícii mesta Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
VZN č. 1/1997 v znení doplnku č. 1/97 o polícii mesta Spišská Nová Ves, ktoré bolo
Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi schválené uznesením č. 197/1997, ako
celok bez náhrady.



z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 28. 6. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 345/2013  - k bodu 10
Návrh na zrušenie VZN č. 7/2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta SNV

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
VZN č. 7/2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Spišská Nová Ves,
ktoré bolo Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi schválené uznesením č.
93/2003, ako celok bez náhrady.

Uznesenie č. 346/2013  - k bodu 11
Informácia o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach kontroly vykonanej NKÚ
od 11. 2. 2013 do 26. 4. 2013

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
výsledky kontroly NKÚ SR č. 296/01 a súhlasí s prijatými opatreniami.

Uznesenie č. 347/2013  - k bodu 12
Súhlas s uzatvorením Zmluvy o nájme plynovodu – Priemyselná zóna Podskala

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe vysporiadania plynovodu v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves -
Podskala, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves, pred samotným napustením
tohto zariadenia;

2. schvaľuje:
vysporiadanie plynárenského zariadenia a uzatvorenie Zmluvy o nájme spoločnosťou SPP,
a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava na plynovod v Priemyselnej zóne Spišská Nová
Ves - Podskala, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská Nová, v cene 1 EUR/rok na dobu
neurčitú;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzatvorenie Zmluvy o nájme podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 8. 2013



z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 28. 6. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 348/2013  - k bodu 13
Návrh na odsúhlasenie spolufinancovania elektronizácie verejnej správy

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
a) s realizáciou projektu:
Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ kód : OPIS-2013/1.2/05
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,
b) so spolufinancovaním projektu vo výške maximálne 80 000 eur z vlastných
finančných zdrojov.

Uznesenie č. 349/2013  - k bodu 14
Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku v ZŠ, Levočská 11

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ,
Levočská 11;

2.

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

ukladá:
vyradený majetok zlikvidovať v zmysle návrhu.

Uznesenie č. 350/2013  - k bodu 15
Návrh na vyradenie  neupotrebiteľného majetku mesta v správe SŠZ

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v Správe školských zariadení v celkovej
hodnote 14 773,81 €.



z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 28. 6. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 351/2013  - k bodu 16
Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN 8/2008

1.

Hlasovanie - za: 17       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 v jeho znení dodatku od 1. 1. do 20. 6. 2013.

Uznesenie č. 352/2013  - k bodu 17
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves na 2. polrok
2013.

Uznesenie č. 353/2013  - k bodu 18
Plán zasadnutí MsZ na 2. polrok 2013

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2013.

Uznesenie č. 354/2013  - k bodu 19/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru prevodu pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.)
s výmerou 13 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves podľa uznesenia MsZ
č. 335/2013 zo dňa 24. 4. 2013;



z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 28. 6. 2013
Uznesenia

2. vyhlasuje:
že prevod pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2 (zapísaný
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves), slúžiaceho výlučne na prístup a príjazd
k nehnuteľnostiam Ing. Radoslava Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová
Ves a zároveň k nehnuteľnostiam Jána Barona, Slnečná 9144/23, Spišská Nová
Ves, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

3. schvaľuje:
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prevod pozemku podľa
predchádzajúceho odseku tohto uznesenia do podielového spoluvlastníctva Ing.
Radoslava Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová Ves a Jána Barona,
Slnečná 9144/23, Spišská Nová Ves (každému v podiele po 1/2–vici), za celkovú
kúpnu cenu 274,56 €;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2013

Uznesenie č. 355/2013  - k bodu 19/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru zámeny nehnuteľností NIVON, s. r. o., Spišská Nová
Ves a mesta Spišská Nová Ves podľa uznesenia MsZ č. 338/2013 zo dňa 24. 4. 2013;

2. vyhlasuje:
že zámenu:
- pozemku mesta Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 3275/81 (zastavané plochy
a nádvoria) s výmerou 118 m2, zapísaného v LV-1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa GP č. 71/2009 vypracovaného 4. 12. 2009 Ing. Vladimírom Kandríkom, E. M.
Šoltésovej 2760/11, 052 01 Spišská Nová Ves, v prospech NIVON, s. r. o.,
Fr. Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 17077249,
- za pozemok, v ktorom sa nachádzajú inžinierske siete mesta Spišská Nová Ves,
a to parc. č. KN-C 3275/93 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 497 m2, kat.
územie Spišská Nová Ves, vo vlastníctve NIVON, s. r. o., Fr. Kráľa 2, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO: 17077249, s doplatkom 6 878,85 €, podľa GP č. 19/2013
vypracovaného 4. 4. 2013 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Sp. Nová
Ves, v prospech Mesta Spišská Nová Ves, považuje za skutočnosť hodnú
osobitného zreteľa, na základe čoho v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov:
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Uznesenia

3. schvaľuje:
zámenu nehnuteľností podľa predchádzajúceho odseku tohto uznesenia;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2013

Uznesenie č. 356/2013  - k bodu 19/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
predložené stanovisko hodnotiacej komisie k súťažnému návrhu Zuzany
Šteinerovej, rod. Dorčíkovej, Strojnícka č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves,
podanému mestu Spišská Nová Ves v rámci obchodnej verejnej súťaže
realizovanej podľa uznesenia MsZ č. 332/2013 zo dňa 24. 4. 2013;

2. hodnotí:
súťažný návrh Zuzany Šteinerovej, rod. Dorčíkovej, Strojnícka č. 2, 052 01
Spišská Nová Ves, podaný mestu Spišská Nová Ves v rámci obchodnej verejnej
súťaže realizovanej podľa uznesenia MsZ č. 332/2013 zo dňa 24. 4. 2013, za
nevyhovujúci, na základe čoho túto súťaž končí ako neúspešnú;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

splniť administratívne úkony vo vzťahu k účastníčke obchodnej verejnej súťaže
vyplývajúce z tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2013

Uznesenie č. 357/2013  - k bodu 19/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jozefa Bendžalu a Ing. Ľudmily Bendžalovej, Tomášovská 12,
053 11 Smižany, na prevod vlastníctva pozemkov mesta Spišská Nová Ves
zastavaných stavbou žiadateľov vrátane priľahlých plôch v k. ú. Spišská Nová Ves;
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2. schvaľuje:
predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení – par. č. KN-E 55942 (TTP), KN-E
55943 (zast. pl.), KN-E 55944/1 (zast. pl.), KN-E 55944/2 (zast. pl.), KN-E 55945/9
(orná pôda), zapísaných v LV 4342 a časti pozemku par. č. KN-C 8851 (orná pôda)
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č.
43/2012 dňa 27. 9. 2012 vyhotoveného Ing. Vladimírom Kandríkom, E. M.
Šoltésovej 2760/11, 052 01 Spišská Nová Ves, v prospech Jozefa Bendžalu a Ing.
Ľudmily Bendžalovej, Tomášovská 12, 053 11 Smižany, za celkovú kúpnu cenu
13 260,00 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2013

Uznesenie č. 358/2013  - k bodu 19/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ján Fedora a manželky Zdenky Fedorovej, V. Nezvala 2213/1,
052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 1932/7 (zast. pl.)
o výmere 150 m2, k. ú. Hnilčík, podľa GP č. 9/2013, ktorý dňa 31. 1. 2012 vyhotovila
spoločnosť GEOKAN, s. r. o., Sp. Nová Ves, IČO: 36595578;

2. schvaľuje:
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení – KN-C 1932/7 (zast. pl.) o výmere
150 m2, k. ú. Hnilčík, ako geometrickým plánom č. 9/2013 vyhotoveným 31. 1. 2013
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Sp. Nová Ves, IČO: 36595578, novovytvorenú
parcelu z parcely KN-E 1932/1 (lesné pozemky) do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Jána Fedora a manželky Zdenky Fedorovej, V. Nezvala 2213/1, 052 01
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1500 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2013
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Uznesenia

Uznesenie č. 359/2013  - k bodu 19/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Štefana Oltmana a manž. Ing. Beaty Oltmanovej, Drevárska 487/4A
Spišská Nová Ves, Františka Kažmíra a manž. Mgr. Silvii Kažmírovej, Kollárova
25557/8, Spišská Nová Ves, Dušana Hanesa, Jilemnického 19, Spišská Nová Ves a
Jána Tureka, Zvonárska 1162/20, Spišská Nová Ves, o uzavretie nájomnej zmluvy
na pozemok par. č. KN-C 3275/24 (ost. pl.) o výmere 543 m2, zapísaný v LV-1,
k. ú. Spišská Nová Ves, pre účely výstavby miestnej komunikácie;

2. schvaľuje:
a) využitie pozemku par. č. KN-C 3275/24 (ost. pl.) o výmere 543 m2, zapísaný
v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, na stavebné účely,
b) nájom pozemku par. č. KN-C 3275/24 (ost. pl.) o výmere 543 m2, zapísaného
v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s cenou ročného
nájmu 10 € záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a nájom nehnuteľnosti podľa tohto
uznesenia v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení a podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 11. 2013

Uznesenie č. 360/2013  - k bodu 19/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mgr. Mariany Sivákovej, Ul. Československej armády č. 419, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 3119/2 (zast.pl.) zapísaného
v LV-1, kat. územie Spišská Nová Ves, o výmere 5 m2;

2. súhlasí:
s odpredajom časti pozemku par. č. KN-C 3119/2 (zast.pl.) zapísanom v LV-1, kat.
územie Spišská Nová Ves, a to geometrickým plánom č. 16/2013 novovytvorenú
parcelu č. KN-C 3119/25 (zast. pl.) o výmere 5 m2, vyhotoveným 22. 3. 2013 Ing.
Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Sp. Nová Ves, obchodnou verejnou
súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, za cenu aspoň 271,61 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto
najvhodnejší návrh zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy;
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3.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia v
zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a podľa  § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 11. 2013

Uznesenie č. 361/2013  - k bodu 19/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Eleny Valasovej o odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 6847
(záhrady) s výmerou 35 m2, KN-C 6845/3 (zast. pl.) s výmerou 4 m2,
KN-C 6845/2 (zast. pl.) s výmerou 17 m2  a novovytvorenej parcely
KN-C 6833/2 (zast. pl.) s výmerou 97 m2, zapísaných v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves KN-C 6847 (záhrady) s výmerou 35 m2,
KN-C 6845/3 (zast. pl.) s výmerou 4 m2 a KN-C 6845/2 (zast. pl.) s výmerou 17 m2
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v
prospech Ing. Eleny Valasovej, Ul. F. Urbánka č. 48, 052 01 Spišská Nová Ves, za
celkovú kúpnu cenu 1 557,64 €;

3. neschvaľuje:
prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 4/2013 (vyhotovený dňa 5. 2. 2013
Jozefom Chovancom, Klčov č. 91) novovytvorenej parcely KN-C 6833/2 (zast.
pl.) o výmere 97 m2 z pozemku KN-C 6833 (ost. pl.) o výmere 2765 m2, zapísaná
v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľa
vlastníctva podľa ods. 2. tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2013
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Uznesenie č. 362/2013  - k bodu 19/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh predaja budovy Hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, postavenej na pozemku
parc. č. KN-C 1721/1, s príslušnými nehnuteľnosťami spolu v Spišskej Novej Vsi,
zapísaných v LV-1;

2. súhlasí:
a) s odňatím nižšie uvedených nehnuteľností zo správy Centra voľného času,
Levočská 14, Spišská Nová Ves, IČO: 00188000,
b) s odpredajom budovy Hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, postavenej na pozemku
parc. č. KN-C 1721/1, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaná v LV-1, spolu s:
 - garážou súp. č. 6200, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaná v LV-1, postavenou na
pozemku parc. č. KN-C 1721/2,
-  pozemkami parc. č. KN-C 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, parc. č. KN-C
1721/2 (zast. pl.) s výmerou 28 m2 (všetky v k. ú. Spišská Nová Ves, zapísané
v LV-1) a pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 1722/1 (zast. pl.)
s výmerou 669 m2 - podľa GP č. 13/2013 vyhotoveného 29. 1. 2013
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Sp. Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 113 527,00 € záujemcovi, ktorý
podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy,
c) s odpredajom pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 1722/3 (zast. pl.)
s výmerou 94 m2 - podľa GP č. 13/2013 vyhotoveného 29. 1. 2013 spoločnosťou
GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Sp. Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 3 122,00 € záujemcovi, ktorý
podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy;

3.

Hlasovanie - za: 14       proti: 3       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností podľa tohto uznesenia
v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 11. 2013

Uznesenie č. 363/2013  - k bodu 19/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe doriešiť vlastníctvo pozemku zastavaného komunikáciu mesta
Spišská Nová Ves v priemyselnom parku;
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2. súhlasí:
s odkúpením pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves par. č. KN-C 3272/37 (zast. pl.)
s výmerou 65 m2, vytvoreného odčlenením od parcely KN-C 3272/11 (zast. pl.)
s výmerou 964 m2 geometrickým plánom č. 29/2013 vyhotoveným 19. 6. 2013 Ing.
Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, Spišská Nová Ves, za cenu 1180,00 € od
spoločnosti S Slovensko, spol. s r. o., Tomášikova 17, 821 02 Bratislava;

3.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2013

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


