
z 13.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 21. 4. 2017
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Uznesenie č. 311/2017  - k bodu 5
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2016

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a)  záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2016,

b)  celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 bez výhrad,

c) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 vo
výške 952 016,20 eur a jeho nasledovné usporiadanie:
• vyčlenenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z prebytku bežného a
kapitálového hospodárenia za rok 2016 podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
sume 13 287,46 eur,
• vyčlenenie účelových cudzích finančných prostriedkov (zábezpeky 10 032 eur, zbierka
3 025,20 eur), nečerpaného Fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2016 (9 900 eur) a
finančných operácií RO (26 728,70 eur), spolu vo výške 49 685,90 eur,
• prídel z prebytku hospodárenia do Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 9 900 eur
v zmysle § 18 ods. 2 Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o
sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
• zostatok prebytku, po vyčlenení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov,
cudzích finančných prostriedkov na účtoch a prídelu do fondu prevádzky, údržby a opráv,
prideliť do rezervného fondu vo výške 879 142,84 eur,

d)   celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2016 bez výhrad;
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2. berie na vedomie:
a) vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov zapojených do finančných operácií vo
výške 438 242,71 eur do rezervného fondu,

b) celoročné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2016,

c)  odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016,

d) účtovný hospodársky výsledok mesta za rok 2016 - zisk, ktorý vznikol ako rozdiel
výnosov a nákladov vo výške 822 103,25 eur a jeho preúčtovanie na účet 428
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov;

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovední:
riaditelia PO

usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:
• Mestské kultúrne centrum – zisk vo výške 355,58 eur previesť do rezervného fondu,
• Zoologická záhrada – zisk vo výške 14 221,25 eur previesť do rezervného fondu,
• Správa telovýchovných zariadení – stratu vo výške 78 544,96 eur vykryť z rezervného
fondu organizácie.

Termín: 30. 6. 2017

Uznesenie č. 312/2017  - k bodu 6
Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu vo výške 450 000 eur na:
• Výstavbu detského ihriska a workoutového ihriska:  70 000 eur
• Nákup pozemkov, futbalové ihrisko:  250 000 eur
• Splátku istiny úveru č. 060/18/2010:  130 000 eur

b) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv  na financovanie údržby a opráv v bytovom
dome Medza 6:  14 500 eur

c) prvú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa zvýšia príjmy a
výdavky o čiastku 643 246 eur vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov:  zvýšenie o sumu:  136 958 eur
rozpočet bežných výdavkov:  zvýšenie o sumu:  273 056 eur
rozpočet kapitálových príjmov:  zvýšenie o sumu:  28 500 eur
rozpočet kapitálových výdavkov:  zvýšenie o sumu:  370 190 eur
rozpočet príjmových finančných operácií:  zvýšenie o sumu:  477 788 eur
rozpočet výdavkových finančných operácií:  bez zmeny

d) prvú zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových organizáciách podľa predloženého
návrhu;
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2.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií
T: do 30. 04. 2017

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

Termín: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 313/2017  - k bodu 7
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe STEZ Spišská Nová Ves za
rok 2016

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v správe STEZ Spišská Nová Ves za rok
2016;

2.

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

ukladá:

Ján MagdoškoZodpovedný:

zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku do 31. 5. 2017.

Termín: 31. 5. 2017

Uznesenie č. 314/2017  - k bodu 8
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2016

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o inventarizácii majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2016.
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Uznesenie č. 315/2017  - k bodu 9
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

Uznesenie č. 316/2017  - k bodu 10
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017

1.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na II.
polrok 2017.

Uznesenie č. 317/2017  - k bodu 11/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Milana Novysedláka s manž. o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku)
parc. č. KN-C 8449 (záhrada) s výmerou 643 m2, zapísaného LV 1 v prospech mesta
Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa v kat. území Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využívanie predmetného pozemku ako dvor so záhradou pri rodinnom dome
súp. č. 9090 v kat. území. 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 č.
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení;

3. schvaľuje:
zámer predaja nehnuteľnosti (pozemku) KN-C 8449 (záhrada) s výmerou 643 m2, kat.
územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1 (Spišská Nová Ves), Milanovi
Novysedlákovi s manž., Slnečná 9090/5, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za
cenu celkom 12 103,60 €;
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4.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

a. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b. následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 318/2017  - k bodu 11/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mareka Želinského, Tichá ul. č. 9257/18, 053 31 Spišská Nová Ves, o odkúpenie
pozemkov parc. č. KN-C 8613 (TTP) s výmerou 228 m2 a KN-C 8614 (orná pôda) s
výmerou 544 m2, v Sp. Novej Vsi;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov parc. č. KN-C 8613 (TTP) s výmerou 228 m2 a KN-C 8614 (orná pôda)
s výmerou 544 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa
§9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 12 367,83 €
záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh s najvyššou kúpnou cenou;

3.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov 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. 9. 2017

Uznesenie č. 319/2017  - k bodu 11/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe zmeny znenia časti uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 242/2016;
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2. schvaľuje:
a) zmenu uznesenia č. 242/2016 z 20. 9. 2016 tak, že z neho vyníma predaj pozemku par.
č. KN-C 8502 (orná pôda) s výmerou 700 m2,
b) predaj geometrickým plánom č. 23/2017 (vyhotovený 30. 3. 2017 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 8502/1 (orná pôda) s
výmerou 648 m2 obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o
majetku obcí v platnom znení, s minimálnou vyvolávacou cenou 9 690,36 € v prospech
záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov 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. 2017

Uznesenie č. 320/2017  - k bodu 11/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042
91 Košice, o odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 2167/2 (zast. pl.) s výmerou 47 m2, k.
ú. Spišská Nová Ves, na ktorom je umiestnená distribučná trafostanica vo vlastníctve
žiadateľa;

2. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 2167/2 (zast. pl.) s výmerou 47 m2, k. ú. Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, v prospech
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, za celkovú kúpnu cenu
3 057,82 €;

3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 9. 2017
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Uznesenie č. 321/2017  - k bodu 11/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Sp. N. Ves,
o odkúpenie častí pozemkov mesta v areáli Priemyselného parku na Drevárskej ulici;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov parc. č. KN-C 3275/2 (zast. pl.) s výmerou 4097 m2 a KN-C 3275/7
(zast. pl.) s výmerou 979 m2, ako geometrickým plánom č. 17/2017 vyhotoveným dňa 23.
2. 2017 Ing. Jurajom Fabianom, GK-FABIAN, 053 02 Klčov 137, IČO 45956898,
novovytvorené parcely z parciel parc. č. KN-C 3275/17, KN-C 3275/18, KN-C 3275/50,
KN-C 3275/2, KN-C 3275/7 a KN-C 3275/43, kat. územie Spišská Nové Ves, formou
verejnej obchodnej súťaže podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom
znení, za cenu aspoň: - pre parc. č. KN-C 3275/2  71 176,01 €, - pre parc. č. KN-C 3275/7
20 413,07 €, záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou
cenou;

3.

Hlasovanie - za: 10       proti: 4       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov 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. 2017

Uznesenie č. 322/2017  - k bodu 11/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská
Nová Ves, na nájom častí pozemkov mesta Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová
Ves;

2. vyhlasuje:
že rozšírenie siete vnútroareálových komunikácií so spevnenými plochami (SO.06) v
priemyselnom parku, Drevárska 2, a sprístupnenie zostávajúcej časti pozemkov
priemyselného parku pre investičné účely považuje za skutočnosť hodnú osobitného
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9 písm. e zákona o majetku
obcí v platnom znení;
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3. schvaľuje:
nájom častí pozemkov mesta Spišská Nová Ves parc. č. KN-C 3275/95, KN-C 3275/32,
KN-C 3275/28, KN-C 3275/51, KN-C 3275/104, KN-C 3275/43, KN-C 3275/17, KN-C
3275/50, KN-C 3275/2, KN-C 3275/44, všetko zast. plochy, nachádzajúce sa v kat. území
Spišská Nová Ves, v celkovom rozsahu 4050 m2, na stavebné využitie, vymedzených
priloženou grafickou prílohou, spoločnosti Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01
Spišská Nová Ves, na dobu neurčitú s ročným nájomným 405,00 €;

4.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať nájom častí pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 323/2017  - k bodu 11/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Pavla Babika, Tatranská 3410/8, Spišská Nová Ves, ako stavebníka a
investora stavby: “IBV 23 RD Spišská Nová Ves – Malé pole – rozšírenie inžinierskych
sietí“, časti: Zmena – úprava trasy distribučnej siete STL plynovodu a Rozšírenie
distribučnej siete STL plynovodu, skolaudovanej na základe Kolaudačného rozhodnutia č.
20-0140-3/2017-JS z dňa 31. 1. 2017, 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 nehnuteľnosti - pozemku par. č. KN-C 10111, zapísanom v LV 1,
k. ú. Spišská Nová Ves natrvalo (t.j. bez časového obmedzenia) strpieť: - uloženie stavby:
“IBV 23 RD Spišská Nová Ves – Malé pole – rozšírenie inžinierskych sietí“, časti:
Zmena – úprava trasy distribučnej siete STL plynovodu a Rozšírenie distribučnej siete
STL plynovodu, v pozemku par. č. KN-C 10111, v rozsahu vyznačenom geometrickým
plánom č. 14/2017, vyhotoveným 13. 3. 2017 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187
(vrátane súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a odstránenia jej porastu), - užívanie,
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmenu stavby: “IBV 23 RD Spišská Nová Ves – Malé
pole – rozšírenie inžinierskych sietí“, časti: Zmena – úprava trasy distribučnej siete STL
plynovodu a Rozšírenie distribučnej siete STL plynovodu, v pozemku par. č. KN-C
10111, - vstup na pozemok par. č. KN-C 10111 v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na
výkon povolenej činnosti súvisiacej s uloženými sieťami“, za jednorazovú odplatu 299,39
€, spolu s nákladmi súvisiacimi so zriadením vecného bremena;
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3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť zriadenie vecného bremena podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 324/2017  - k bodu 11/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe doplnenia uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č. 306/2017;

2. schvaľuje:
doplnenia uznesenia č. 306/2017 zo 16. 03. 2017, ods. 2/ o text: ... s tým, že na mesto
Spišská Nová Ves prejdú aj vecné bremená vedené v liste vlastníctva č. 9057;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:
zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa takto doplneného uznesenia MsZ SNV č.
306/2017 zo 16. 03. 2017.
Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 325/2017  - k bodu 11/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o stave riešenia vlastníckych a užívateľských vzťahov k pozemkom hracej
plochy ihriska Futbalového štadióna Spišskej Novej Vsi;

2. súhlasí:
s uzavretím dohody o ukončení vedenia súdnych konaní o vlastníctvo a odplatu za
užívanie pozemkov („bezdôvodné obohatenie“) vedených v LV 8868, k. ú. Spišská Nová
Ves, ako vlastníctvo spoločnosti REAL VT, s. r. o., Dr. Cyrila Daxnera 86, Vranov nad
Topľou, IČO: 36 477 591;
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3. schvaľuje:
odkúpenie pozemkov vedených v LV 8868, k. ú. Spišská Nová Ves:
- parcela KN-C 2575/1, výmera 13 421 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
- parcela KN-C 2575/10, výmera 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie,
- parcela KN-C 2575/20, výmera 458 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
- parcela KN-C 2576/20, výmera 7 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
- parcela KN-C 2576/21, výmera 397 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
- parcela KN-C 10107, výmera 20 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
- parcela KN-C 10108, výmera 167 m2, druh pozemku: ostatná plocha,
t. j. celkom 14 572 m2, od spoločnosti REAL VT, s. r. o., Dr. Cyrila Daxnera 86, Vranov
nad Topľou, IČO: 36 477 591, za celkovú kúpnu cenu 249 533,86 €;

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech mesta Spišská Nová Ves
podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 326/2017  - k bodu 12
Poskytnutie dotácií športovým klubom

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnutie dotácie na bežné výdavky vo výške 110 000,- eur pre športové kluby takto:
ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 10 000,- eur,
Floorball club Young Arrows 7 000,- eur,
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves (mládež) 7 000,- eur,
Hockey club 3 000,- eur,
Športový klub basketbalu dievčat 3 000,- eur,
BK 97 Stova (volejbal) 7 000,- eur,
Karate club Iglow 3 000,- eur,
Futbalový klub Spišská Nová Ves 35 000,- eur,
Hokejový klub Spišská Nová Ves 35 000,- eur;

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zahrnúť výdavky na dotáciu do najbližšej zmeny rozpočtu v roku 2017.

Termín: 31. 7. 2017
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Uznesenie č. 327/2017  - k bodu 13
Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy
verejného osvetlenia II. etapa

1.

Hlasovanie - za: 14       proti: 1       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra ku Koncesnej zmluve I. etapy verejného osvetlenia v meste
Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 328/2017  - k bodu 13
Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy
verejného osvetlenia II. etapa

1.

Hlasovanie - za: 12       proti: 3       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

Koncesnú zmluvu o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia
medzi mestom Spišská Nová Ves a víťazným uchádzačom spoločnosťou FIN.M.O.S. , a.
s. Bratislava IČO: 35925094, ktorej obsahom je rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia II. etapa - rozšírenie a doplnenie modernizovanej infraštruktúry verejného
osvetlenia.

Termín: 30. 4. 2017

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta, podpísané dňa 26. 4. 2017

Ing. Jela Bednárová, v. r.

prednostka MsÚ


