
z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 390/2013  - k bodu 5/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zámere prevodu vlastníctva pozemkov zapísaných v LV 10971, k. ú.
Spišská Nová Ves a nachádzajúcich sa v areáli Autobusovej stanice Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odkúpenie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C
1584/18 (zast. pl.) s výmerou 176 m2, KN-C 1584/19 (zast. pl.) s výmerou 66 m2 a KN-C
1584/20 (zast. pl.) s výmerou 304 m2, od Slovenskej republiky prostredníctvom
správcu - Drevona, š. p. v likvidácii, Banská Bystrica, Majerská cesta 98, 974 01
Banská Bystrica, za celkovú kúpnu cenu do 13 500,00 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľností podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2014
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Uznesenia

Uznesenie č. 391/2013  - k bodu 5/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
odpredaj nehnuteľností zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a to:
- pozemku par. č. KN-C 4730/3 (zast. pl.) s výmerou 99 m2,
- pozemku parc. č. KN-C 4730/5 (zast. pl.) s výmerou 486 m2, ako geometrickým
plánom č. 46/2013, vyhotoveným 11. 11. 2013 Ing. Vladimírom Kandrikom, IČO
41688635, novovytvorenú parcelu z pozemkov parc. č. KN-C 4730/1 (zast. pl.) a KN-C
4730/2 (ostatné plochy).

Uznesenie č. 392/2013  - k bodu 5/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová
Ves, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 4668/2 (ost. pl.) s výmerou 30 m2 ako
geometrickým plánom č. 96/2013 (vyhotoviteľ GEOKAN, s. r. o., Spišská Nová Ves,
IČO 36595578), novovytvorený pozemok z pozemku par. č. KN-C 4668 (ostatná pl.)
s výmerou 532 m2, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. súhlasí:
s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 4668/2 (ost. pl.) s výmerou 30 m2 ako
geometrickým plánom č. 96/2013 (vyhotoviteľ GEOKAN, s. r. o., Spišská Nová Ves,
IČO 36595578) novovytvorený pozemok z pozemku par. č. KN-C 4668 (ostatná pl.)
s výmerou 532 m2, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
o majetku obcí v platnom znení, na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, s cenou aspoň 931,56 € záujemcovi, ktorý podá
návrh s najvyššou kúpnou cenou;

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. 2014



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 393/2013  - k bodu 5/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Viliama Králika, Pri Vyšnej hati 3879, 052 01 Spišská Nová Ves, na
prevod vlastníctva pozemkov mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v lokalite „Pri
Fľúdri“;

2. schvaľuje:
predaj pozemku parc. č. KN-C 1492/7 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 zapísaný v LV-1, k. ú.
Spišská Nová Ves, a pozemkov KN-C 1492/8 (ost. pl.) s výmerou 112 m2, KN-C 1492/9
(ost. pl.) s výmerou 23 m2, KN-C 1492/17 (ost. pl.) s výmerou 220 m2 a KN-C 1492/19
(ost. pl.) s výmerou 38 m2, všetky podľa GP č. 82/2013 zo dňa 30. 10. 2013, ktorý
vyhotovila spoločnosť GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO 36 595 578, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku
obcí v platnom znení, v prospech Viliama Králika, Pri Vyšnej hati 3879, 052 01 Spišská
Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 12 087,18 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2014

Uznesenie č. 394/2013  - k bodu 5/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Kataríny Kockovej, Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice, na
odkúpenie nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 1231 (TTP) s výmerou 874 m2, KN-C
1232 (zast. pl.) s výmerou 444 m2 a KN-C 1233 (záhrady) s výmerou 840 m2,
zapísaných v LV 21, k. ú. Hnilec;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov par. č. KN-C 1231 (TTP) s výmerou 874 m2, KN-C 1232 (zast. pl.)
s výmerou 444 m2 a KN-C 1233 (záhrady) s výmerou 840 m2, zapísaných v LV 21,
k. ú. Hnilec, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku
obcí v platnom znení, s cenou aspoň 9 857,68 € záujemcovi, ktorý podá návrh
kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou;
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Uznesenia

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov 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. 2014

Uznesenie č. 395/2013  - k bodu 5/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spol. SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11
Smižany,  o nadobudnutie zmluvného vzťahu k časti pozemku par. č. KN-C 2398 (orná
pôda) pre účely výstavby prístupovej komunikácie a odstavných plôch k plánovanej stavbe
bytového domu Villa Nova C;

2. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 2398/2 (orná pôda) o výmere 402 m2, ako geometrickým
plánom č. 61/2013 (vyhotovený 10. 12. 2013 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 35320656)
novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 2398 (orná pôda) s výmerou 896 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zák. o majetku obcí v
pl. znení, za cenu aspoň 11 815,00 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto najvhodnejší návrh
kúpnej zmluvy;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj 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. 6. 2014

Uznesenie č. 396/2013  - k bodu 5/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves na
prenájom priemyselného areálu Sadová č. 13 v Spišskej Novej Vsi;
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Uznesenia

2. vyhlasuje:
že uzavreté dve dlhodobo platné zmluvy, ktoré súvisia s užívaním priemyselného
areálu Sadová č. 13, a to:
- zmluvu č. 276/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
v meste Spišská Nová Ves, ktorá bola uzavretá 15. 12. 2006 a je platná
do 31. 12. 2022,
- zmluvu č. 469/2008 o zabezpečovaní verejnoprospešných prác a služieb v meste
Spišská Nová Ves, ktorá bola uzavretá 12. 5. 2008 a je platná do 31. 12. 2022,
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa na to, aby uvedený priemyselný
areál bol prenajatý spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Spišská Nová Ves, 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 nájom priemyselného areálu Sadová
č. 13 v Spišskej Novej Vsi spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Sadová č. 13,
052 01 Spišská Nová Ves, s nájomným:
- 28,00 €/m2/rok za nájom kancelárií,
- 8,40 €/m2/rok za nájom ostatných priestorov,
- 8,00 €/m2/rok za nájom garáží,
- 0,10 €/m2/rok za nájom dvora,
s uplatnením koeficientu inflácie ekonomiky SR na dobu od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2022,

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný vzťah na nájom nehnuteľností podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 1. 2014



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 397/2013  - k bodu 6
Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) štvrtú zmenu rozpočtu mesta v roku 2013, ktorá  zvyšuje  príjmy  a výdavky o sumu
155 936 € vo  vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov                                  zvýšenie o sumu           222 936 €
rozpočet bežných výdavkov                               zvýšenie o sumu           164 248 €
rozpočet kapitálových príjmov                           bez zmeny
rozpočet kapitálových výdavkov                        zníženie o sumu               8 312 €
rozpočet príjmových finančných operácií          zníženie o sumu              67 000 €
rozpočet výdavkových finančných operácií       bez zmeny

b) štvrtú zmenu rozpočtu v roku 2013 v rozpočtových organizáciách školstva,
v rozpočtovej organizácii Domov dôchodcov a v príspevkovej organizácii ZOO podľa
predloženého návrhu.  Zmenu plánu nákladov a výnosov v príspevkovej organizácii
ZOO  podľa predloženého návrhu.

c) zníženie prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu o čiastku 67 000 €.
Finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 498 939 € budú použité na financovanie
kapitálových výdavkov takto:

- nákup multicaru so zdvíhacím zariadením                                           25 000 €
- kapitálový príspevok pre STEZ na rekonštrukciu bazéna                    20 000 €
- kapitálový príspevok pre STEZ na nákup tribúny                                10 000 €
- rekonštrukcia budovy MŠ E. M. Šoltésovej, transfer pre SŠZ             27 500 €
- rekonštrukcia miestnych komunikácií                                                377 396 €
- rekonštrukcia domova dôchodcov                                                        39 043 €

d) zmenu plánu tvorby a čerpania rezervného fondu podľa predloženého návrhu;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovední:
riaditelia PO
riaditelia RO

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

Termín: 31. 12. 2013



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 398/2013  - k bodu 7
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
90231/2007, 308/2013, 319/2013, 329/2013, 330/2013, 331/2013, 333/2013, 334/2013,
336/2013, 339/2013, 341/2013, 354/2013, 355/2013, 356/2013, 357/2013, 358/2013,
359/2013, 360/2013, 361/2013, 363/2013, 366/2013, 368/2013, 369/2013, 375/2013,
388/2013;

2. schvaľuje:
predĺženie termínu uznesení MsZ č.:
347/2013 do 31. 12. 2013
362/2013 do 30.   6. 2014
364/2013 do 30. 11. 2014
475/2008 do 30. 11. 2014;

3.

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

ruší:
uznesenia MsZ č.:
693/2010, 732/2010, 733/2010.

Uznesenie č. 399/2013  - k bodu 8
Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2013 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. 2/2013 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

2. uznáša sa na:
vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2013 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s účinnosťou od 1. 1.  2014;
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3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

prednostke MsÚ:
- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č.
2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na úradnej tabuli MsÚ,
T: 13. 12. 2013

- zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2013 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2014

Uznesenie č. 400/2013  - k bodu 9
Návrh VZN č. 3/2013, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 3/2013, ktorým sa určujú pravidlá času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves;

2. uznáša sa na:
VZN mesta Spišská Nová Ves č. 3/2013, ktorým sa určujú pravidlá  času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou
od 1. 1. 2014;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

predkladateľovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ:
a) vyvesiť vydané znenie VZN mesta Spišská Nová Ves č. 3/2013, ktorým sa určujú
pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová
Ves na úradnej tabuli,
T: 13. 12. 2013

b) zverejniť VZN mesta Spišská Nová Ves č. 3/2013, ktorým sa určujú pravidlá času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves spôsobom
v meste  obvyklým.

Termín: 2. 1. 2014
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Uznesenie č. 401/2013  - k bodu 10
Návrh VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves
na rok 2014;

2. uznáša sa na:
VZN mesta Spišská Nová Ves č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2014
s účinnosťou od 1. 1. 2014;

3.

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

ukladá:

Ing. Iveta TopoliováZodpovedný:

predkladateľovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ:
a) vyvesiť vydané znenie VZN  mesta Spišská Nová Ves č. 4/2013 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová
Ves na rok 2014 na úradnej tabuli,
T: 13. 12. 2013

b) zverejniť VZN mesta Spišská Nová Ves č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok
2014 spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2014

Uznesenie č. 402/2013  - k bodu 11
Návrh VZN č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských
zariadeniach

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských
jasliach, školách a školských zariadeniach;

2. uznáša sa na:
VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach,
školách a školských zariadeniach;
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3.

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

ukladá:

Mgr. Dana KováčováZodpovedný:

predkladateľovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ:
a) vyvesiť vydané znenie VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky
príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach na úradnej tabuli,
T: 13. 12. 2013

b) zverejniť VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v
detských jasliach, školách a školských zariadeniach spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2014

Uznesenie č. 403/2013  - k bodu 12
Návrh VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 6/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves;

2. uznáša sa na:
vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 6/2013 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 1. 2014;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

prednostke MsÚ:
- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č.
6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli MsÚ,
T: 13. 12. 2013

- zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 6/2013 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2014



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 404/2013  - k bodu 13
Návrh na zrušenie VZN č. 3/2012 – Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:

prednostka úraduZodpovedný:

VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk, ktoré bolo Mestským
zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi schválené dňa 7. 6. 2012 ako celok bez náhrady.

Termín: 12. 12. 2013

Uznesenie č. 405/2013  - k bodu 14
Návrh na vyradenie majetku MKC

1.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 4

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie majetku MKC.

Uznesenie č. 406/2013  - k bodu 15
Návrh na zmenu delegovaného zástupcu mesta do rady školy

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na delegovanie zástupcu mesta - Ing. Markéty Ďuríkovej do Rady školy pri ZŠ
Levočská 11, Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:
informovať Radu školy pri ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves o zmene delegovaného
zástupcu mesta.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 407/2013  - k bodu 16
Zrušenie členstva mesta v Združení miest a obcí Spiša

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zrušenie členstva Mesta Spišská Nová Ves v regionálnom Združení miest a obcí Spiša.

Uznesenie č. 408/2013  - k bodu 17
Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 - 2016

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014 v členení:
Bežné príjmy                                         24 477 966 €
Bežné výdavky                                      23 625 670 €
Prebytok                                                  + 852 296 €

Kapitálové príjmy                                      166 116 €
Kapitálové výdavky                                1 298 200 €
Schodok                                                - 1 132 084 €

Finančné príjmy                                      1 100 000 €
Finančné výdavky                                      820 212 €
Prebytok                                                  + 279 788 €

Spolu príjmy a výdavky                          25 744 082 €

b) programový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2014 podľa predloženého návrhu,
c) rozpočty rozpočtových organizácií a rozpočty nákladov a výnosov príspevkových
organizácií mesta na rok 2014 podľa predloženého návrhu,
d) plán investícií do zariadení tepelného hospodárstva na rok 2014 podľa návrhu
predloženého spoločnosťou  Emkobel, a. s.;

2.

Hlasovanie - za: 11       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 2

berie na vedomie:
a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2015, 2016 vrátane
rozpočtových a príspevkových organizácií,
b) stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2014.



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 409/2013  - k bodu 18
Prehľad poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom podľa VZN
8/2008 v roku 2013

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prehľad poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom v zmysle
VZN č. 8/2008 a jeho dodatku v roku 2013.

Uznesenie č. 410/2013  - k bodu 19
Voľba prísediacich Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:

prednostka úraduZodpovedný:

podľa § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolenie
-  Františka ŠAFRÁNA, bytom J. Wolkera č. 18/6, 052 01 Spišská Nová Ves,
-  Ing. Evy BREZOVSKEJ, bytom Za Hornádom č. 2/4, 052 01 Sp. Nová Ves,
-  Viliama ANDRÁŠA, bytom Hrnčiarska 2684/2, 052 01 Spišská Nová Ves,
do funkcie prísediacich Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi.

Termín: 12. 12. 2013

Uznesenie č. 411/2013  - k bodu 20
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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



z 20.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 412/2013  - k bodu 21
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2014

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves na 1. polrok
2014.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


