
z 16.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 10. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 358/2017  - k bodu 5
Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2017 a Monitorovacia správa o
plnení programového rozpočtu za 1. polrok 2017

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) Správu o hospodárení mesta Spišská Nová Ves, hospodárenie rozpočtových a
príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za 1. polrok 2017;
b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za 1.
polrok 2017.



z 16.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 10. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 359/2017  - k bodu 6
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) zmenu použitia rezervného fondu vo výške 10 000 eur takto:
- z kapitálového príspevku pre STEZ na rekonštrukciu severnej časti ochozov na
futbalovom štadióne sa presúva 10 000 eur na kapitálový príspevok pre STEZ na

 rekonštrukciu soc. zariadení a šatní pod tribúnou futbalového štadióna;

b) zmenu použitia fondu prevádzky, údržby a opráv podľa predloženého návrhu, bez
zmeny výšky čerpania finančných prostriedkov;

c) tretiu zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa zvýšia príjmy  a
výdavky o čiastku 111 403 eur vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov zvýšenie o sumu 61 403 eur
rozpočet bežných výdavkov zvýšenie o sumu 49 903 eur
rozpočet kapitálových príjmov zvýšenie o sumu 50 000 eur
rozpočet kapitálových výdavkov zvýšenie o sumu 61 500 eur
rozpočet príjmových finančných operácií bez zmeny
rozpočet výdavkových finančných operácií bez zmeny;

d) tretiu zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových a príspevkových organizáciách
mesta podľa predloženého návrhu.

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií
T: do 31. 10. 2017

b) zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu a fondu prevádzky,
údržby a opráv vo výške skutočne použitých finančných prostriedkov.

Termín: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 360/2017  - k bodu 7
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a
školských zariadeniach.
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2. uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach.

3.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing.  Jele Bednárovej, prednostke MsÚ
a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach na úradnej tabuli;

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 20. 10. 2017

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 6. 11. 2017

Uznesenie č. 361/2017  - k bodu 8
VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby - Dodatok č. 1

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012 o
poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
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2.

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

ukladá:

Ing. Júlia  JančurováZodpovedný:

predkladateľovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ

a) vyvesiť vydané znenie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská
Nová Ves č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby na úradnej tabuli;

Z: Ing. Júlia Jančurová, vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ
T: 20. 10. 2017

b) zverejniť dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č.
1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 20. 10. 2017

Uznesenie č. 362/2017  - k bodu 9
Všeobecne záväzné nariadenie o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta
Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 3/2017 o prevode vlastníctva bytov a nebytových
priestorov mesta Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. Štefan PohlyZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová  Ves na úradnej tabuli;

Z: Ing. Štefan Pohly, vedúci odd. vnútornej správy
T: do 20. 10. 2017

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o prevode vlastníctva bytov a
nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 6. 11. 2017
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Uznesenie č. 363/2017  - k bodu 10
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
protest prokurátora Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, sp. zn. Pd 143/17/8810-3
proti všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania zo dňa 6. 3. 2003 v znení dodatku č. 1 zo
dňa 19. 2. 2009.

2. uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

3.

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. arch. Teodor ŠtubňaZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na úradnej tabuli;

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia územného plánovania
a stavebného poriadku
T: do 20. 10. 2017

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 20. 10. 2017

Uznesenie č. 364/2017  - k bodu 11
Úplné znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves a Materskej
školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
úplné znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves a
Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves.

2. schvaľuje:
úplné znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska 2, Spišská Nová Ves a
Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves.
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3.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

doručiť jedno vyhotovenie úplného znenia zriaďovacích listín Materskej školy, Stolárska
2, Spišská Nová Ves a Materskej školy, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves riaditeľom.

Termín: 31. 10. 2017

Uznesenie č. 365/2017  - k bodu 12
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Správy školských zariadení, Štefánikovo námestie 1,
Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 5 k Zriaďovacej listine Správy školských zariadení, Štefánikovo námestie 1,
Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 366/2017  - k bodu 13
Nájom časti nebytových priestorov administratívnej budovy Futbalového štadióna, Ul. Ing.
Kožucha 10, Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
nájom časti nebytových priestorov administratívnej budovy Futbalového štadióna, Ul. Ing.
O. Kožucha 10, 052 01 Spišská Nová Ves - dvoch miestností o podlahovej ploche 49,5 m2
a 11 m2 vo výške 1 €/mes./miestnosť Slovenskému skautingu, 75. Zbor o. b. Jána
Vojtaššáka, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

2.

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

súhlasí:
s uzavretím Zmluvy o nájme nebytových priestorov so Slovenským skautingom, 75. Zbor
o. b. Jána Vojtaššáka, Škultétyho 1, 052 01 Spišská Nová Ves.
Zodpovedný: Ján Magdoško
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Uznesenie č. 367/2017  - k bodu 14
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe STEZ SNV - mantinelové
ohradenie Zimný štadión, Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v správe STEZ Spišská Nová Ves -
mantinelové ohradenie zo Zimného štadióna, Spišská Nová Ves.

2.

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

súhlasí:
s odpredajom uvedeného majetku.
Zodpovedný: Ján Magdoško

Uznesenie č. 368/2017  - k bodu 15
Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie majetku Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi.

2.

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

ukladá:

Ing. Štefan ŠiškaZodpovedný:

vyradený majetok podľa návrhu zlikvidovať.

Termín: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 369/2017  - k bodu 16
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha 11,
Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Ing. O.
Kožucha 11, Spišská Nová Ves v hodnote 4 568,17 €.

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 12. 2017
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Uznesenie č. 370/2017  - k bodu 17
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Hutnícka 16, Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Hutnícka
16, Spišská Nová Ves v hodnote 9 280,76 €.

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 371/2017  - k bodu 18
Návrh na odpis nedaňových pohľadávok mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na odpis nedaňových pohľadávok mesta Spišská Nová Ves v celkovej
výške 85120, 58 eur.

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

odpísať nedaňové pohľadávky vo výške 85 120,58 eur podľa predloženého zoznamu.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 372/2017  - k bodu 19
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na I. polrok
2018.
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Uznesenie č. 373/2017  - k bodu 20
Správa o výsledku kontrol

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledku kontrol hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 374/2017  - k bodu 21
Prehľad realizovaných a pripravovaných projektov v programovom období 2014 - 2020
mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prehľad realizovaných a pripravovaných projektov v programovom období 2014 - 2020
mesta Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

predložiť monitorovaciu správu plnenia Rozvojového plánu mesta 2015 - 2020 vrátane
Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2021 a návrh Akčného plánu na
roky 2018 - 2020 v súlade s implementačným mechanizmom rozvojového plánu.

Termín: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 375/2017  - k bodu 22
Informácia o výsledku kontroly NKÚ o nakladaní územnej samosprávy s majetkovými
účasťami v obchodných spoločnostiach

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku kontroly NKÚ o nakladaní subjektov územnej samosprávy s
majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach.

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

splniť prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a doklady
preukazujúce ich splnenie predložiť Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej
republiky.

Termín: 31. 12. 2017
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Uznesenie č. 376/2017  - k bodu 23/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Jozefa Kalinaya s manž., Hutnícka 2679/1, 052 01 Sp. N. Ves, o odkúpenie
pozemku parc. č. KN-C 1344/56 (zast. pl.) s výmerou 6 m2, kat. územie Sp. Nová Ves.

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1344/56 (zast. pl.) s výmerou 6 m2, kat. územie Sp. N.
Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení Jozefovi
Kalinayovi s manž., Hutnícka 2679/1, 052 01 Sp. N. Ves, za celkovú kúp. cenu 205,88 €.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2018

Uznesenie č. 377/2017  - k bodu 23/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Petra Husa, Strojnícka 2675/6, 052 01 Spišská Nová Ves, Jolany
Husovej, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves, a Viery Vojtašovej, Ul. J.
Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 76065/39
(záhrada) s výmerou 24 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.

2. vyhlasuje:
že dlhodobé užívanie pozemku ako súčasť záhrady a dvora rodinného domu súp. č. 2053,
k. ú. Spišská Nová Ves, pričom ide o pozemok, ktorý nie je iným subjektom využiteľný
kvôli jeho situovaniu, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a 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.

3. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-E 76065/39 (záhrada) s výmerou 24 m2, zapísaného v LV
4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom
znení, do podielového spoluvlastníctva:
- Petra Husa, Strojnícka 2675/6, 052 01 Spišská Nová Ves - veľkosť podielu 1/4,
- Jolany Husovej, rodená Štrauchová, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves –
veľkosť podielu 1/2,
- Viery Vojtašovej, rodená Husová, Ul. J. Borodáča 2053/6, 052 01 Spišská Nová Ves –
veľkosť podielu 1/4, za celkovú kúpnu cenu 641,88 €.
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4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2018

Uznesenie č. 378/2017  - k bodu 23/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti RNDr. Jána Gregoroviča s manž. o odkúpenie pozemku parc. č.
KNC 8873/2 (záhrada) s výmerou 121 m2 zapísaného v LV 1 a geometrickým plánom č.
43/2017 (vyhotovený 16. 6. 2017 GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvoreného
pozemku parc. č. KN-C 8874/1 (zast. pl.) s výmerou 226 m2 z parcely parc. č. KN-C 8874
(zast. pl.) zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.

2. vyhlasuje:
že skutočnosti, že ide o pozemky priľahlé k nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbe) v
bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov, sú nimi dlhodobo užívané ako dvor a záhrada
a pre vlastníka (mesto SNV) sú nevyužiteľné a komunikačne nedostupné, považuje za
skutočnosti hodné osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. zák. o majetku obcí v platnom znení.

3. schvaľuje:
predaj pozemku parc. č. KN-C 8873/2 (záhrada) s výmerou 121 m2 zapísaného v LV 1 a
geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 16. 06. 2017 GEOKAN, s. r. o., IČO
36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8874/1 (zast. pl.) s výmerou 226 m2
z parcely parc. č. KN-C 8874 (zast. pl.) zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov RNDr. Jána Gregoroviča a manž. Anny Gregorovičovej, rod.
Černická, Rybničná 9214/22, 053 31 Sp. Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 6 015,28 €.

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2018



z 16.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 10. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 379/2017  - k bodu 23/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Mareka Šupola a Ing. Štefánie Šupolovej, Horská 9152/32, 053 31
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta a nachádzajúcich sa pod stavbou v ich
vlastníctve, a zároveň pozemkov funkčne spojených s predmetnou stavbou.

2. vyhlasuje:
že dlhoročné užívanie pozemkov par. č. KN-C 8757 (zast. pl.), KN-C 8758 (záhrada) s
výmerou 264 m2 a KN-C 8756/2 (zast. pl.) s výmerou 17 m2 v súvislosti s užívaním
domu súp. č. 9152, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorý je vo vlastníctve jedného zo žiadateľov,
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

3. schvaľuje:
predaj geometrickým plánom č. 49/2017 (vyhotovený 11. 09. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou,
IČO 43248454) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 8757 (zast. pl.) s výmerou 596
m2 (diel 1), KN-C 8758 (záhrada) s výmerou 264 m2 (diel 2) a KN-C 8756/2 (zast. pl.) s
výmerou 17 m2 (diel 5) z pozemkov KN-E 55960/2 zapísanom v LV 4342, a KN-C 8756
zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, v prospech Mareka
Šupola a Ing. Štefánie Šupolovej, Horská 9152/32, 053 31 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu vo výške 15 177,34 €.

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2018

Uznesenie č. 380/2017  - k bodu 23/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Michala Vojtka, Hnilčík 265, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie pozemku
par. č. KN-E 97394/2 (TTP) s výmerou 675 m2, zapísaného v LV 665, k. ú. Hnilčík.

2. vyhlasuje:
že využívanie a udržiavanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného domu vo
vlastníctve žiadateľa, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v
platnom znení.
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3. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-E 97394/2 (TTP) s výmerou 675 m2, zapísaného v LV 665, k.
ú. Hnilčík, do výlučného vlastníctva Michala Vojtka, Hnilčík č. 265, 053 32 Hnilčík, za
celkovú kúpnu cenu 2529,72 €.

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2018

Uznesenie č. 381/2017  - k bodu 23/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti PaedDr. Matúša Grznára a Ing. Lucii Grznár Kormošovej, Koceľova
1680/17, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta a nachádzajúcich sa
pod stavbami v ich vlastníctve, a zároveň pozemkov funkčne spojených s predmetnými
stavbami v k. ú. Hnilčík.

2. vyhlasuje:
že usporiadanie vlastníckych práv k pozemkom funkčne spojených so stavbami vo
vlastníctve žiadateľov, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho.

3. schvaľuje:
a) nadpolovičnou väčšinou poslancov predaj geometrickým plánom č. 34/2017
(vyhotovený 8. 6. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených
pozemkov par. č. KN-C 1633/1 (zast. pl.) s výmerou 68 m2 (diel 4), KN-C 1633/2 (zast.
pl.) s výmerou 70 m2 (5), z pozemku KN-E 96354, zapísaného v LV 1034, k. ú. Hnilčík,
podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení;
b) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 34/2017
(vyhotovený 8. 6. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) novovytvorených
pozemkov par. č. KN-C 1633/5 (zast. pl.) s výmerou 49 m2 (diel 6), KN-C 1633/6 (zast.
pl.) s výmerou 8 m2 (diel 7), KN-C 1633/7 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 (diel 8) a KN-C
1636/2 (zast. pl.) s výmerou 47 m2 (diel 1), z pozemkov KN-E 96337/15 a KN-E 96354,
zapísaných v LV 1034, k. ú. Hnilčík, podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb.
zákona o majetku obcí v platnom znení,
do podielového spoluvlastníctva PaedDr. Matúša Grznára a Ing. Lucie Grznár
Kormošovej, obaja Koceľova 1680/17, 052 01 Spišská Nová Ves, a to v podiele po 1/2, za
celkovú kúpnu cenu 1220,88 €.
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4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2018

Uznesenie č. 382/2017  - k bodu 23/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti PhDr. Jozefa Bučka s manž. a Ladislava Sakmáryho s manž. o
odkúpenie geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 18. 8. 2017 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C
2771/6 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v
LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

2. vyhlasuje:
že skutočnosť, že ide o pozemok slúžiaci výlučne na prístup k nehnuteľnostiam, 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) zák. č. 138/1991 Zb. zák. o majetku obcí v platnom znení.

3. schvaľuje:
predaj geometrickým plánom č. 43/2017 (vyhotovený 18. 08. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou,
IČO 43248454) novovytvorenej parcely (pozemku) parc. č. KN-C 2771/6 (zast. pl.) s
výmerou 29 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat.
územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom
znení, do podielového spoluvlastníctva nasledovne:
a) spoluvlastnícky podiel 1/2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov PhDr. Jozefa
Bučka a manž. Jany Bučkovej, Zimná 215/79, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu
694,94 €;
b) spoluvlastnícky podiel 1/2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ladislava
Sakmáryho a manž. Mileny Sakmáryovej, Ivana Krasku 11, 052 01 Spišská Nová Ves, za
kúpnu cenu 694,94 €.

4.

Hlasovanie - za: 10       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2018
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Uznesenie č. 383/2017  - k bodu 23/9
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, Smižany,
ako stavebníka a investora stavby: „SO 09 rozšírenie plynofikácie a SO 05 – plynová
prípojka“, skolaudovanej na základe kolaudačného rozhodnutia č. 20-2173-3/2015 - ZK, o
zriadenie vecného bremena na časť pozemku mesta Spišská Nová Ves.

2. schvaľuje:
odplatné zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 1 - časť “C - Ťarchy“
v znení:
"Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každého vlastníka
a/alebo spoluvlastníka nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 2395/33 (zast. pl.) a KN-C
10181 (zast. pl.) zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves natrvalo (t. j. bez časového
obmedzenia) strpieť:
- uloženie stavby: „SO 09 rozšírenie plynofikácie a SO 05 – plynová prípojka“, v
zaťažených pozemkoch, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 53/2017,
vyhotoveným 14. 8. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187 (vrátane súvisiacich
terénnych úprav, úprav pôdy a odstránenia jej porastu),
- užívanie, prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmenu stavby: „SO 09 rozšírenie
plynofikácie a SO 05 – plynová prípojka“, v zaťažených pozemkoch,
- vstup na zaťažené pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti súvisiacej s uloženými sieťami“, v prospech tretej SPP – distribúcia, a. s.,
Mlynské nivy 44/b, Bratislava, za jednorazovú odplatu 849,00 € a úhradu nákladov
súvisiacich so zriadením vecného bremena.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa schváleného uznesenia.

Termín: 31. 3. 2018
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Uznesenie č. 384/2017  - k bodu 23/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o stave užívania nehnuteľností nadobudnutých podľa § 2b ods. 1 zákona č.
138/1991 zb. o majetku obcí v platnom znení: - stavba súp. č. 2297 (budova pre školstvo,
na vzdelávanie a výskum), postavená na pozemku parc. č. KN-C 4679, zapísanej v LV 1 v
prospech mesta Spišská Nová Ves, - pozemok parc. č. KN-C 4679 (zast. pl.) s výmerou
823 m2, zapísaného v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, - geometrickým plánom
č. 60/2017 (vyhotovený 12. 9. 2017 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578)
novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 4680/2 (zast. pl.) s výmerou 2988 m2 z parciel
parc. č. KN-C 4680 (ost. pl.) a KN-C 4681 (ost. pl.) zapísaných v LV 1, v prospech mesta
Spišská Nová Ves.

2. vyhlasuje:
že vyššie citovaný majetok mesta v zmysle očakávaného demografického vývoja a
budúcich priestorových potrieb mesta považuje za prebytočný majetok.

3. schvaľuje:
jeho ďalšie využitie podľa platných Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta
Spišská Nová Ves.

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť využitie predmetných nehnuteľností podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 385/2017  - k bodu 23/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO 45515727, na odkúpenie nehnuteľností – budovy a pozemkov na
Javorovej ulici (sídlisko Tarča) v Spišskej Novej Vsi.
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2. schvaľuje:
predaj nehnuteľností:
- stavba súp. č. 2297 (budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum), postavená na
pozemku parc. č. KN-C 4679, zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, -
pozemok parc. č. KN-C 4679 (zast. pl.) s výmerou 823 m2, zapísaného v LV 1 v prospech
mesta Spišská Nová Ves, - geometrickým plánom č. 60/2017 (vyhotovený 12. 09. 2017
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorený pozemok parc. č. KN-C
4680/2 (zast. pl.) s výmerou 2988 m2 z parciel parc. č. KN-C 4680 (ost. pl.) a KN-C 4681
(ost. pl.) zapísaných v LV 1, v prospech mesta Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou
súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, s cenou aspoň
179 335,03 €, záujemcovi, ktorý podá návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a 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.

Termín: 31. 3. 2018

Uznesenie č. 386/2017  - k bodu 23/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe doplnenia uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 302/2017 zo 16. 3.
2017.
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2. schvaľuje:
doplnenie uznesenia č. 302/2017 zo 16. 3. 2017, ods. 4/ o text v časti písm. a)
rozširujúci rozsah inžinierskych sietí o vzdušné NN-vedenie a v časti písm. b)
o parcelu KN-C 4788 (ost. pl.), čím sa celková plocha plánovaného rozsahu
vecného bremena zväčší na 320 m2, na základe čoho príslušné časti uznesenia
v plnom znení sú:
a) nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 4789
(ost. pl), KN-C 4788 (ost. pl), KN-C 4741/1 (zast. pl), zapísaných v LV 1, a par. č. KN-E
51147 (orná pôda), KN-E 51145 (záhrada), KN-E 51144/1 (vodná plocha), KN-E 51142/1
(záhrada), KN-E 51142/2 (záhrada), KN-E 51143/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 4342, k. ú.
Sp. N. Ves, v plánovanom rozsahu 114 m2, určeného na výstavbu inžinierskych sietí
(kanalizačná splašková, vodovodná, plynová prípojka), vjazdu na budúce parkovisko,
úpravu prechodu pre chodcov na Miczkiewiczovej ulici, a preložku existujúcich
inžinierskych sietí (vzdušné NN vedenie, metalický a optický kábel UPC), v rámci
stavby: „Market FRESH, ul. Stojan 2, Sp. Nová Ves“, s cenou roč. nájmu 3,50 €/m2;
b) zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie, prevádzku a údržbu
podzemného elektrického vedenia a prekládku VN vedenia a jeho príslušenstva do
pozemkov par. č. KN-C 4789 (ost. pl), KN-C 4788 (ost. pl.) zapísaných v LV 1, par. č.
KN-E 51147 (orná pôda) zapísanom v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves, v plánovanom
rozsahu 320 m2, polohovo určeného projektovou dokumentáciou stavby „Market FRESH,
ul. Stojan 2, Spišská Nová Ves“, medzi mestom Spišská Nová Ves, ako budúcim
povinným z vecného bremena, Východoslovenskou distribučnou, a. s., ako budúcim
oprávneným z vecného bremena, a spoločnosťou Labaš, s. r. o., ako investorom stavby, za
jednorazovú odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom vyhotoveným na základe
porealizačného zamerania zrealizovanej stavby.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvné vzťahy k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa takto doplneného
uznesenia MsZ SNV č. 302/2017 zo 16. 3. 2017.

Termín: 31. 3. 2018

Uznesenie č. 387/2017  - k bodu 23/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o vlastníctve pozemku SR v správe Slovenského pozemkového fondu,
Bratislava, spĺňajúceho podmienky bezplatného prevodu v prospech mesta Spišská Nová
Ves.
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2. schvaľuje:
bezodplatný prevod:
a) výlučného vlastníckeho práva k pozemkom par. č. KN-E 54231 (orná pôda) s výmerou
137 m2, KN-E 54232/2 (orná pôda) s výmerou 406 m2, zapísaných v LV 448, k. ú.
Spišská Nová Ves;
b) spoluvlastníckeho práva k pozemku par. č. KN-E 54235/1 (orná pôda) s výmerou 842
m2, zapísanom v LV 10894, k. ú. Spišská Nová Ves, v podiele 4/5. podľa § 2d ods. 1
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, do výlučného
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta, podpísané 24. 10. 2017

Ing. Jela Bednárová, v. r.

prednostka MsÚ


