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Uznesenie č. 280/2017  - k bodu 5
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2016

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 Mgr. Jánovi Milčákovi a Jurajovi
Beňovi;

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

odovzdať ocenenie laureátom.

Termín: 20. 4. 2017

Uznesenie č. 281/2017  - k bodu 6
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská Nová Ves;
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2.

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

ukladá predkladateľovi:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o určení názvov ulíc
v meste Spišská Nová Ves na úradnej tabuli,

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: do 17. 3. 2017

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská
Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 1. 4. 2017

Uznesenie č. 282/2017  - k bodu 7
Návrh na zavedenie miestneho poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti zaviesť všeobecne záväzným nariadením miestny poplatok za
rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z.;

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 1

neodporúča:
prijať všeobecne záväzné nariadene o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj
v meste Spišská Nová Ves

Uznesenie č. 283/2017  - k bodu 8
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – II. etapa – rozšírenie a doplnenie
modernizovanej infraštruktúry  verejného osvetlenia

1.

Hlasovanie - za: 10       proti: 4       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia - II. etapa - rozšírenie a doplnenie
modernizovanej infraštruktúry verejného osvetlenia.
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Uznesenie č. 284/2017  - k bodu 9
Informácia o príprave realizácie rekonštrukcie miestnych komunikácií v Spišskej Novej Vsi

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o príprave realizácie rekonštrukcie miestnych komunikácií v Spišskej Novej
Vsi na roky 2017 - 2018.

Uznesenie č. 285/2017  - k bodu 10
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Prístavba a stavebné úpravy na
obvodovom plášti MŠ Lipová, Spišská Nová Ves;

2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prístavba a stavebné úpravy na
obvodovom plášti MŠ Lipová, Spišská Nová Ves” realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 17 304 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 286/2017  - k bodu 11
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Zlepšením kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves k zvýšeniu záujmu o prírodovedné predmety;
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2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšením kľúčových kompetencií
žiakov ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves k zvýšeniu záujmu o prírodovedné predmety”
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 4 291 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 287/2017  - k bodu 11
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Moderná učebňa pre moderného
žiaka, ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves;

2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Moderná učebňa pre moderného
žiaka, ZŠ Hutnícka, Spišská Nová Ves” realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-
2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 2 577 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 288/2017  - k bodu 11
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Budúcnosť vo vlastných rukách,
ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves;
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2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Budúcnosť vo vlastných rukách, ZŠ
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves” realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-
2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 2 989 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 289/2017  - k bodu 11
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Kvalitné vzdelávanie v odborne
pripravenom a modernom prostredí, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves;

2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Kvalitné vzdelávanie v odborne
pripravenom a modernom prostredí, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves” realizovaného v
rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 2 681 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 290/2017  - k bodu 11
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov Základnej školy Z. Nejedlého 2 – zriadenie polytechnickej učebne;
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2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov Základnej školy Z. Nejedlého 2 – zriadenie polytechnickej učebne” realizovaného v
rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 3 739 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 291/2017  - k bodu 11
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Zriadenie nových učební pre ZŠ,
Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves;

2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zriadenie nových učební pre ZŠ, Nad
Medzou 1, Spišská Nová Ves” realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 8 633 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 292/2017  - k bodu 11
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom PPPpPPP – Perfektné Prostredie a
Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ, Komenského 2, v Spišskej Novej Vsi;
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2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „PPPpPPP – Perfektné Prostredie a
Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi”
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 3 486 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 293/2017  - k bodu 12
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej
Novej Vsi - Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu;

2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Ekologicky a bezpečne v Spišskej
Novej Vsi - Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu” realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 50 000 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 294/2017  - k bodu 12
Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na predloženie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok  na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Cyklotrasa Hornád - Pri Vyšnej
Hati - Madaras;
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2.

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

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa Hornád - Pri Vyšnej Hati
- Madaras” realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 15 000 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Uznesenie č. 295/2017  - k bodu 13
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 8 537,34 €;

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 30. 4. 2017

Uznesenie č. 296/2017  - k bodu 14
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová
Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Lipová 13,
Spišská Nová Ves v hodnote 15 262,13 €;

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 30. 4. 2017
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Uznesenie č. 297/2017  - k bodu 15
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves za rok 2016.

Uznesenie č. 298/2017  - k bodu 16
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 19       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. 299/2017  - k bodu 17/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Milana Zajaca s manž. Máriou Zajacovou o odkúpenie pozemkov
parc. č. KN-C 8463 (zast. pl.) s výmerou 204 m2, KN-C 8464/2 (záhrada) s výmerou
25 m2 a KN-C 8464/1 (záhrada) s výmerou 681 m2, zapísaných v LV 1 v prospech
mesta Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využívanie predmetných pozemkov, z ktorých jeden je zastavaný
rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, ďalšie ako súčasť dvora rodinného domu
súp. č. 2619 a záhradu 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 zákona č. 138/1991 Zb.
zákona o majetku obcí v platnom znení;

3. schvaľuje:
predaj nehnuteľností (pozemkov) parc. č. KN-C 8463 (zast. pl.) s výmerou 204 m2,
KN-C 8464/2 (záhrada) s výmerou 25 m2 a KN-C 8464/1 (záhrada) s výmerou 681 m2,
zapísaných v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a zákona o majetku obcí
v platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Zajaca s manž.
Máriou Zajacovou, rod. Teplická, Horská 19, 053 31 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 15 672,25 €;



z 12.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 3. 2017
Uznesenia

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 300/2017  - k bodu 17/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jána Želinského o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 7790/7
(zast. pl.) s výmerou 379 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č.
63/2016 (vyhotoveným dňa 12.  9. 2016 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578)
novovytvorenej parcely z parciel parc. č. KN-C 7737/1 a KN-C 7790/1, zapísaných v LV 1
v prospech mesta Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využívanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného
domu súp. č. 2619 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 zákona č. 138/1991 Zb.
zákona o majetku obcí v platnom znení;

3. schvaľuje:
predaj pozemku parc. č. KN-C 7790/7 (zast. pl.) s výmerou 379 m2, kat. územie
Spišská Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 63/2016 (vyhotoveným dňa 12. 9. 2016
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorenej parcely z parciel parc. č.
KN-C 7737/1 a KN-C 7790/1, zapísaných v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného
vlastníctva Jána Želinského, Rajecká 2619/1, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu
cenu 8 900,49 €;

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017



z 12.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 3. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 301/2017  - k bodu 17/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Jána Pásztora, Ul. 29. augusta 7, Rožňava, o prevod vlastníctva
par. č. KN-C 540/13 (ost. pl.) s výmerou 236 m2, k. ú. Dedinky, vytvorenej geometrickým
plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. r. o., IČO
36210161) a par. č. KN-C 1649/9 (ost. pl.) s výmerou 698 m2, k. ú. Mlynky, vytvoreného
geometrickým plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. r.
o., IČO 36210161), ako aj informáciu o stanovisku vlastníka chaty k predmetnej žiadosti;

2. vyhlasuje:
že využitie predmetných pozemkov na prístup a príjazd k chate s. č. 353 s pozemkami
KN-C 1649/7, KN-C 1649/6, k. ú. Mlynky, ako aj ich užívanie ako funkčného celku
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov, na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení;

3. schvaľuje:
zámer predaja nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom
znení, a to:
- pozemku par. č. KN-C 540/13 (ost. pl.) s výmerou 236 m2, k. ú. Dedinky, vytvoreného
geometrickým plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA,
s. r. o., IČO 36210161),
- pozemku par. č. KN-C 1649/9 (ost. pl.) s výmerou 698 m2, k. ú. Mlynky, vytvoreného
geometrickým plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA,
s. r. o., IČO 36210161),
v prospech Ing. Jána Pásztora, Ul. 29. augusta 7, Rožňava, za cenu stanovenú znaleckým
posudkom vyhotoveným k danému účelu;

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností 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. 6. 2017



z 12.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 3. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 302/2017  - k bodu 17/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Labaš, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, o nájom časti
pozemkov mesta a zriadenie vecného bremena na uloženie, prevádzku a údržbu
podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva do pozemku par. č. KN-C 4789
(ost. pl), zapísanom v LV1, k. ú. Sp. Nová Ves, pre budúcu stavbu „Market FRESH, ul.
Stojan 2, Sp. N. Ves“;

2. súhlasí:
s využitím žiadaných pozemkov na stavebné účely;

3. vyhlasuje:
že nevyhnutné umiestnenie stavieb do pozemkov mesta Sp. Nová Ves vyvolaných budúcou
výstavbou obchodného domu „Market FRESH“ 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;

4. schvaľuje:
usporiadanie vzťahov k pozemkom mesta formou uzatvorenia:

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 (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) zapísanom v LV 1, par. č. KN-E
51147 (orná pôda) zapísanom v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves, v plánovanom rozsahu
40 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;



z 12.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 3. 2017
Uznesenia

5.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvné vzťahy k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 303/2017  - k bodu 17/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu vzájomnej zámeny pozemkov medzi Slovenskou republikou,
a mestom Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že vzájomné majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom, na ktorých sa
nachádzajú, resp. sa budú nachádzať stavby určené na verejné užívanie, 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;

3. schvaľuje:
usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom formou uzatvorenia zámennej zmluvy,
ktorej predmetom bude zámena:
- pozemkov par. č. KN-C 2564/9 (zast. pl.) s výmerou 69 m2 (vytvorený geometrickým
plánom č. 3/2017 z 20. 1. 2017 od Ing. Petra Garneka, IČO 34803637, z pozemku par.
č. KN-C 2564/1 - zast. pl. - s výmerou 3387 m2, zapísaného v LV 6301, k. ú. Spišská
Nová Ves, a par. č. KN-C 2564/10 (zast. pl.) s výmerou 147 m2, KN-C 2564/11 (zast.
pl.) s výmerou 40 m2, KN-C 2564/12 (zast. pl.) s výmerou 43 m2, KN-C 2564/13 (zast.
pl.) s výmerou 86 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 11/2017 (vyhotovený 22.
2. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) z pozemku par. č. KN-C 2564/1 (zast.
pl.) s výmerou 3387 m2, zapísaného v LV 6301, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves,
- pozemku par. č. KN-C 2564/5 (zast. pl.) s výmerou 361 m2, zapísanom v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, v prospech Slovenskej republiky, v mene ktorej koná správca
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava,
s finančným dorovnaním rozdielu hodnôt pozemkov vo výške 879,12 € v prospech
Slovenskej republiky;

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2017



z 12.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 3. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 304/2017  - k bodu 17/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r. o., Bajkalská
19/A, 821 02 Bratislava, o nájom časti pozemkov mesta Sp. Nová Ves pre účely realizácie
časti stavby „Supermarket BILLA 515 Spišská Nová Ves“ (časti sietí, rozšírenie cesty
a cyklochodník);

2. súhlasí:
s využitím žiadaných pozemkov na stavebné účely;

3. vyhlasuje:
že usporiadanie majetkoprávneho vzťahu nájmom s investorom stavby k citovaným
pozemkom:
- umožní výstavbu obchodného objektu BILLA s príslušenstvom, čím dôjde
k skvalitneniu a rozšíreniu služieb pre občanov mesta,
- umožní realizáciu stavbou vyvolaných investícií, ktorými sa zlepšia dopravné
podmienky v oblasti križovatky ciest ulíc Elektrárenská - Rázusova,
čo považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, a teda to 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;

4. schvaľuje:
usporiadanie vlastníckych vzťahov formou uzatvorenia nájomnej zmluvy, ktorej
predmetom bude nájom časti pozemkov par. č. KN-C 10131 (zast. pl.), KN-C 2475/15
(zast. pl.), KN-C 2475/9 (zast. pl.), KN-C 2481/2 (zast. pl.), KN-C 2556 (zast. pl.),
zapísaných v LV 1, a par. č. KN-E 51380 (zast. pl.), KN-E 51278 (zast. pl.), KN-E
51279/2 (zast. pl.), KN-E 71385 (zast. pl.), KN-E 71386 (ost. pl.), KN-E 71387 (zast. pl.),
zapísaných v LV 4342, a pozemok par. č. KN-C 2564/9 (zast. pl.) vytvorený
geometrickým plánom č. 3/2017 (vyhotoveným dňa 20. 1. 2017 Ing. Petrom Garnekom,
IČO 34803637), k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou
stavby „Supermarket BILLA 515 Spišská Nová Ves“, s cenou ročného nájmu 3,50 €/m2;

5.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvné vzťahy k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017



z 12.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 3. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 305/2017  - k bodu 17/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Spišská Nová
Ves, o uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na časť
pozemkov v lokalite Nitrianskej ulice;

2. schvaľuje:
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe
ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie inžinierskych
sietí (vodovodná prípojka, splašková kanalizácia) a ich príslušenstva v pozemkoch par. č.
KNC 7678/91 (zast. pl.), KN-C 7678/148 (zast. pl.), KN-C 9716/1 (ost. pl.), zapísaných v
LV 1, a par. č. KN-E 55694 (zast. pl.), KN-E 57715 (zast. pl.) zapísaných v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii stavby:
„REKREAČNÉ DOMY SPIŠSKÁ NOVÁ VES, lokalita ul. Nitrianska, SO 03 –
Splašková kanalizácia, SO 04 – Verejný vodovod“, v prospech spoločnosti Panorama city,
s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Spišská Nová Ves, za jednorazovú odplatu určenú
znaleckým posudkom;

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena
podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 306/2017  - k bodu 17/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o ponuke Dušana Hanesa na odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) parc. č.
KN-C 3187/1 (zast. pl.) s výmerou 1616 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísanej v
LV 9057, mestom Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku - parc. č. KN-C 3187/1 (zast. pl.) s výmerou 1616 m2,
kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 9057, od Dušana Hanesa, P. Jilemnického
2539/19, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 25 856,00 €;



z 12.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 3. 2017
Uznesenia

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 307/2017  - k bodu 17/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o ponuke Heleny Ogurčákovej na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/3
na pozemku parc. č. KN-C 1939, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 8199
a predajného stánku umiestneného na tomto pozemku mestom Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/3 na pozemku parc. č. KN-C 1939 (ost. pl.)
s výmerou 132 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 8199 za kúpnu
cenu 1 012,44 €, a predajného stánku umiestneného na tomto pozemku za 1,- € od
Heleny Ogurčákovej, Chrapčiakova 34, Spišská Nová Ves;

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie podielu na pozemku a predajného stánku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 308/2017  - k bodu 18
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Základnej školy pre žiakov s
autizmom sv. Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Školského klubu detí  sv.
Maximiliána Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
a) so zaradením Základnej školy pre žiakov s autizmom sv. Maximiliána Mária Kolbeho
ako organizačnej zložky Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11,
Spišská Nová Ves do siete škôl a školských zariadení k 1. 9. 2017,
b) so zaradením Školského klubu detí sv. Maximiliána Mária Kolbeho ako organizačnej
zložky Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, Spišská Nová Ves
do siete škôl a školských zariadení k 1. 9. 2017;



z 12.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 3. 2017
Uznesenia

2.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

písomne oboznámiť zriaďovateľa Spišskú katolícku charitu, Jesenského 5, Spišská Nová
Ves so súhlasom.

Termín: 20. 3. 2017

Uznesenie č. 309/2017  - k bodu 16
Správa o výsledku kontrol

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

žiada:
hlavného kontrolóra mesta preveriť dodržiavanie zákonných postupov a povinností mesta
pri verejnom obstarávaní zákazky "Koncesia na zabezpečenie modernizácie a prevádzky
sústavy verejného osvetlenia mesta Spišská Nová Ves".

Uznesenie č. 310/2017  - k bodu 19
Zmena člena mestského výboru č. 4

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
vzdanie sa členstva Mgr. Zuzany Páleníkovej v Mestskom výbore č. 4 - sídlisko Mier;

2.

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

určuje:
Patrika Suchého za člena Mestského výboru č. 4 - sídl. Mier.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta,

Ing. Jela Bednárová, v. r.

prednostka MsÚ


