
z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 31/2019  - k bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

určuje:
za overovateľov zápisnice MUDr. Ivetu Fulkovú a PaedDr. Dávida Demečka, PhD.

1.

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

 zriaďuje:
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ing. Igor Geletka, Mgr. Peter Bednár a Mgr. Jozef
Kačenga.

2.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 32/2019  - k bodu 4
Návrh na schválenie programu rokovania

Hlasovanie - za: 9       proti: 5       zdržali sa: 1       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh programu 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zverejnený
na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 17. 4. 2019.

1.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 33/2019  - k bodu 4
Návrh na schválenie programu rokovania

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
uznesenie MsZ č. 32/2019, ktorým bol schválený návrh programu 4. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zverejnený na úradnej tabuli mesta a na
webovom sídle mesta dňa 17. 4. 2019.

1.

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

schvaľuje:
zmenu návrhu programu 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,
ktorou sa do programu rokovania dopĺňa bod 17 a bod 18 a mení sa poradie bodov
programu rokovania podľa predloženého návrhu.

2.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 34/2019  - k bodu 6
Návrh VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti
mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní
sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške
úhrady za sociálne služby.

1.

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. Júlia  JančurováZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č.
1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o
spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na úradnej tabuli,

b) zverejnit‘ vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves
 č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves
a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 25. 4. 2019

2.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 35/2019  - k bodu 7
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o určení výšky
príspevkov v školách a školských zariadeniach.

1.

uznáša sa na:
Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o určení výšky príspevkov
v školách a školských zariadeniach.

2.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing.  Dane Mrnkovej, vedúcej oddelenia školstva MsÚ
a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta   č.
4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach na úradnej tabuli.

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 29. 4. 2019

b) zverejniť Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017  o určení výšky
príspevkov v školách a  školských zariadeniach spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 9. 5. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 36/2019  - k bodu 8
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a)  Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2018,
b)  celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2018 bez výhrad,
c) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia mesta Spišská Nová Ves za rok 2018
vo výške pred úpravou 561 728,09 eur znížený o nevyčerpané finančné prostriedky
účelovo určené 123 751,68 eur, nevyčerpaný fond opráv tvorený z nájomného 10 410 eur,
nevyčerpané cudzie prostriedky na účtoch 68 308,70 eur, celkom prebytok 359 257,71 eur,
d) prídel z prebytku hospodárenia do Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 10 940
eur,
e) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
348 317,71 eur,
f) celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2018 bez výhrad.

1.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

berie na vedomie:
a) vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov zapojených do finančných operácií vo
výške  760 953,49 eur do rezervného fondu,
b) celoročné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2018,
c) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu mesta za rok 2018,
d) účtovný hospodársky výsledok mesta za rok 2018 - zisk, ktorý vznikol ako rozdiel
výnosov a nákladov vo výške 539 528,04 eur a jeho preúčtovanie na účet 428
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

2.

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

ukladá:

prednosta mestského  úraduZodpovední:
riaditelia prísp. organizácií

usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:
Mestské kultúrne centrum – zisk vo výške 8 745,86 eur použiť na tvorbu rezervného
fondu,
Zoologická záhrada – zisk vo výške 6 441,82 eur použiť na tvorbu rezervného fondu,
Správa telovýchovných zariadení – zisk vo výške 10 091,93 eur použiť na tvorbu
rezervného fondu.

Termín: 30. 6. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 37/2019  - k bodu 9
Správa o hospodárení dcérskych spoločností za rok 2018

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o hospodárení spoločnosti EMKOBEL, a. s.,  za rok 2018;
Správu o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.,  za rok 2018;
Správu o hospodárení spoločnosti BIC, s. r. o., za rok 2018.

1.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 38/2019  - k bodu 10
Návrh 1. zmeny  rozpočtu mesta v roku 2019

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:

 a) použitie rezervného fondu v sume 868 000 eur takto:

-  realizácia MK, parkovísk, chodníkov: 145 000 eur
 -  rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov: 185 000 eur

-  projektová dokumentácia: 25 000 eur
-  realizačná projektová dokumentácia: 20 000 eur
-  plynofikácia budovy Radnice: 70 000 eur
- plynová prípojka Multicentrum: 3 000 eur
-  výstavba kotercov v stanici pre odchyt túlavých zvierat: 5 000 eur

 - realizácia detského ihriska v Novoveskej Hute: 15 000 eur
- nákup pozemkov: 25 000 eur
- nákup kamier: 9 000 eur
- nákup vozidla: 14 279 eur
- projekt „Ekologicky a bezpečne“: 20 000 eur
- projekt „Cyklistická radiála“: 10 500 eur
- rekonštrukcia tepelných rozvodov: 163 000 eur
- investície školstvo: 34 000 eur
- kapitálový príspevok STEZ: 90 201 eur
- kapitálový príspevok ZOO: 34 020 eur

b) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 10 410 eur podľa predloženého
návrhu,
 

c) 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou sa zvyšujú príjmy a
výdavky o 1 031 028 eur takto:
Bežné príjmy zvýšenie o 152 618 eur
Bežné výdavky zvýšenie o 323 479 eur
Kapitálové príjmy sú bez zmeny
Kapitálové výdavky zvýšenie o 702 549 eur
Príjmové finančné operácie zvýšenie o 878 410 eur
Výdavkové finančné operácie zvýšenie o 5 000 eur

d) 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2019 v rozpočtových organizáciách
a v príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu.

 

1.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

prednosta mestského  úraduZodpovední:
riaditelia rozp. a prísp. organizácií

upraviť schválený rozpočet príjmov a výdavkov v informačných  systémoch mesta,
v rozpočtových a príspevkových organizáciách, v zmysle schválenej zmeny.

Termín: 20. 5. 2019

2.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 39/2019  - k bodu 11
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Materskej školy sv. Maximiliána
Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
so zaradením Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho ako organizačnej zložky
Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová ll, Spišská Nová Ves do siete
škôl a školských zariadení.

1.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

písomne oboznámiť zriaďovateľa Spišskú katolícku charitu, Slovenská 30, Spišská Nová
Ves so súhlasom.

Termín: 30. 4. 2019

2.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 40/2019  - k bodu 12
Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves – Správy
telovýchovných zariadení

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Spišská Nová Ves -
Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves, IČO: 35514035,
predložený Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta.

1.

menuje:
Ing. Vladimíra Hovaňáka do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Spišská
Nová Ves - Správa telovýchovných zariadení.

2.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

  primátor mestaZodpovedný:

uzavrieť s Ing. Vladimírom Hovaňákom pracovno-právny vzťah v súlade s platnými
pracovno-právnymi predpismi.

Termín: 31. 5. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 41/2019  - k bodu 13
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., a schválenie zástupcov mesta
Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným MEPOS SNV,  s. r. o., so
sídlom Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves;

1.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 42/2019  - k bodu 13
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., a schválenie zástupcov mesta
Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
majetkovú účasť mesta Spišská Nová Ves v obchodnej spoločnosti MEPOS SNV,  s. r. o.,
vo výške 100 % .

1.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 43/2019  - k bodu 13
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., a schválenie zástupcov mesta
Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
peňažný vklad vo výške 5 000,- eur do majetku – základného imania obchodnej
spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o.

1.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 44/2019  - k bodu 13
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., a schválenie zástupcov mesta
Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh na schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu a
kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti MEPOS SNV,  s. r. o., predložený Ing. Pavlom
Bečarikom, primátorom mesta.

1.

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

schvaľuje:
zástupcov mesta Spišská Nová Ves do orgánov obchodnej spoločnosti MEPOS SNV,  s. r.
o., nasledovne:

štatutárny orgán – konateľ:
• Ing. Pavol Bečarik

kontrolný orgán – dozorná rada:
• Mgr. Tomáš Cehlár
• MUDr. Iveta Fulková
• MUDr. Peter Zelený, MPH

2.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 45/2019  - k bodu 13
Návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV, s. r. o., a schválenie zástupcov mesta
Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti s ručením obmedzeným MEPOS SNV,
s. r. o.

1.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 46/2019  - k bodu 14
Správa o výsledkoch kontroly

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a interných
riadiaco - organizačných noriem pri realizácii procesov verejného obstarávania v meste
Spišská Nová Ves v kontrolovanom období.

1.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 47/2019  - k bodu 15
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2018

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o inventarizácii majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2018.

1.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 48/2019  - k bodu 16/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Ing. Vladimíra Vojtu a manž. RNDr. Edity Vojtovej, Lidické nám. č. 11, 040 22
Košice, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 956 (TTP) s výmerou 590 m2, kat. ú.
Mlynky, zapísaného v LV 1122,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parc. č. KN-C 956 (TTP) s
výmerou 590 m2, kat. ú. Mlynky, zapísaného v LV 1122, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Ing. Vladimíra Vojtu a manž. RNDr. Edity Vojtovej, Lidické
nám. č. 11, 040 22 Košice, za kúpnu cenu 3 177,70 €, pričom za dôvod hodný osobitného
zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý významným spôsobom ovplyvňuje
bezpečnostnú situáciu priľahlých stavieb vo vlastníctve budúcich kupujúcich.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 49/2019  - k bodu 16/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Luciána Timka a manž. Lýdie Timkovej, Gorazdova 1721/13,
052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 254 (zast. pl.) s
výmerou 19 m2, kat. územie Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 254 (zast.
pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Ing. Luciána Timka a manž. Lýdie Timkovej, Gorazdova 1721/13, 052 01
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1095,88 €.

2.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 50/2019  - k bodu 16/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Petra Mihuca a manž. Ing. Slavomíry Mihucovej, Vojtovce 32,
091 01 Stropkov, o odkúpenie pozemku mesta nachádzajúceho sa v kat. území Mlynky
pod garážou v ich výlučnom vlastníctve.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 656/7 (zast.
Pl.) s výmerou 33 m2, k. ú. Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb.
zákona o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing.
Petra Mihuca a manž. Ing. Slavomíry Mihucovej, Vojtovce 32, 091 01 Stropkov, za
celkovú kúpnu cenu 339,11 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 51/2019  - k bodu 16/4/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1, 053
42 Krompachy, o odkúpenie pozemkov pod stavbami v ich bezpodielovom
spoluvlastníctve, nachádzajúcich sa v kat.  území Mlynky.

1.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemkov, KN-C 1663/6 (zast. pl.)
s výmerou 12 m2 a KN-C 1663/7 (zast. pl.) s výmerou 21 m2 novovytvorených
geometrickým plánom č. 22/2017 (číslo úradného overenia 204/17, vyhotovený Štefanom
Gondom, IČO 40359298) z parcely KN-C 1663/2, zapísanej v LV 559, kat. územie
Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v
platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Rudolfa Pustaya a
manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1, 053 42 Krompachy, za celkovú kúpnu cenu 186,78 €
a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva týchto pozemkov.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 52/2019  - k bodu 16/4/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti MUDr. Rudolfa Pustaya a manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1, 053
42 Krompachy, o odkúpenie pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Mlynky
tvoriacich časť dvora a priľahlú plochu pri dome súp. č. 129 v bezpodielovom
spoluvlastníctve žiadateľov.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER predaja geometrickým plánom č.
22/2017 (číslo úradného overenia 204/17, vyhotovený Štefanom Gondom, IČO 40359298)
novovytvorených parciel č. KN-C 1663/4 (zast. pl.) s výmerou 88 m2 a parc. č. KN-C
1663/5 (zast. pl.) s výmerou 6 m2 z parcely KN-C 1663/2, zapísanej v LV 559, kat.
územie Mlynky, pozemok podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Rudolfa
Pustaya a manž. Karin Pustayovej, Hlavná č. 1, 053 42 Krompachy, za celkovú kúpnu
cenu 532,04 € a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto
pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že sú to
pozemky tvoriace časť dvora a priľahlú plochu domu, pričom takto sú reálne užívané v
súvislosti s užívaním rodinného domu žiadateľov, súp. č. 129, k. ú. Mlynky.

2.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 53/2019  - k bodu 16/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Mareka Skalského, Nová 778/19, Dobšiná,  o odkúpenie pozemku
par. č. KN-E 97218/100 (TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer predaja pozemku podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to par. č. KN-E
97218/100 (TTP) s výmerou 215 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky, do výlučného
vlastníctva Mareka Skalského, Nová 778/19, 04925 Dobšiná, za kúpnu cenu 1 455,88 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé využívanie predmetného
pozemku ako súčasť dvora rodinného domu súp. č. 127, k. ú. Mlynky.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 54/2019  - k bodu 16/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Magdalény Bdžochovej, Iliašovce 226, 053 11 Iliašovce, o
odkúpenie pozemkov par. č. KN-C 8738/1 (zast. pl.) s výmerou 343 m2 a KN-C 8738/5
(zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer predaja pozemkov par. č. KN-C
8738/1 (zast. pl.) s výmerou 343 m2 a KN-C 8738/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2,
zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Magdalény
Bdžochovej, Iliašovce 226, 053 11 Iliašovce, za kúpnu cenu 6 305,60 €, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie citovaných pozemkov ako dvor,
bezprostredne spojené s užívaním rodinného domu súp. č. 9177, k. ú. Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 55/2019  - k bodu 16/7/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) žiadosť Zuzany Horváthovej, Hornádska 1462/12, Smižany, o odkúpenie pozemku
nachádzajúceho sa v k. ú. Smižany,
b) skutočnosť, že žiadaný pozemok je vedený na LV rozpočtovej organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves Domov dôchodcov Spišská Nová
Ves, Brezová 32, Spišská Nová Ves.

1.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku par. č. KN-E 1697/5 (orná
pôda) s výmerou 581 m2, zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, obchodnou verejnou
súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení)
realizovanou na základe schválených súťažných podmienok, s kúpnou cenou aspoň

1 900,00 €.

2.

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

ukladá:

riaditeľ Domova dôchodcovZodpovedný:

zrealizovať 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. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 56/2019  - k bodu 16/7/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Zuzany Horváthovej, Hornádska 1462/12, Smižany, o odkúpenie pozemku par. č.
KN-E 1697/5 (orná pôda) s výmerou 581 m2, zapísaného v LV 354, nachádzajúceho sa v
k. ú. Smižany.

1.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
V súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže
(OVS) na prevod vlastníctva pozemku par. č. KN-E 1697/5 (orná pôda) s výmerou 581
m2, zapísaného v LV 354, k. ú. Smižany, tak, že:
- predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku,
- minimálna akceptovaná celková kúpna cena pozemku je 1 900,00 €,
- účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na
odkúpenie pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 1 900,00 €, alebo
ju presiahne,
- kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na stovky
eur,
- kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
- víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude účastník OVS, ktorý podá
súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou pozemku (v prípade dvoch alebo
viacerých rovnakých najvyšších súťažných návrhov kúpnych cien dôjde k zopakovaniu
OVS), za dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných podmienok;
- nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude len tá osoba, ktorá vo vzťahu k
vyhlasovateľovi súťaže k termínu uzávierky OVS nebude mať žiadne záväzky po dátume
splatnosti,
- návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy výlučne
v písomnej (chápať v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, doručených v
lehote určenej týmito súťažnými podmienkami  výlučne do podateľne Mestského úradu
Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, pričom
obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,
- účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných
údajov, udelený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
- lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní,
- ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzavretej kúpnej zmluvy, mesto si
vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške
zloženej účastníckej zábezpeky,
- účastník OVS môže podať iba jeden súťažný návrh, pričom následné jeho zmeny, opravy
alebo doplnky sú vylúčené,
- otváranie obálok sa uskutoční do 15 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných
návrhov, na ktorom sa účasť umožní účastníkom OVS, ktorí na svoju súťažnú obálku
uvedú „odosielateľa“ súťažnej ponuky (meno a adresu účastníka OVS),
- výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní
od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov,
- mesto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, OVS zrušiť,
zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na predkladanie
súťažných návrhov, či predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS,
- súťažiaci sa OVS zúčastnia výlučne na vlastné náklady,

2.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

riaditeľ Domova dôchodcovZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 55./2019 z 25. 4. 2019) zrealizovať
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 57/2019  - k bodu 16/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, v ktorých sa nachádzajú/budú
nachádzať stavby vo vlastníctve mesta.

1.

schvaľuje:
odkúpenie pozemkov:
a) par. č. KN-E 4321 (orná pôda) s výmerou 50 m2,  zapísaného v LV 1498, k. ú. Spišská
Nová Ves, od vlastníka pozemku Haralda Trepáča, Za Hornádom 880/8, Spišská Nová
Ves, za 774,50 €,
b) par. č. KN-E 4324/2 (orná pôda) s výmerou 133 m2, zapísaného v LV 1327, k. ú.
Spišská Nová Ves, od spoluvlastníkov pozemku:
• Heleny Vojtkovskej, Čsl. armády 419/18, Spišská Nová Ves – podiel 1/2  za 1 030,09 €,
• Ing. Márii Pribylincovej, Gorazdova 1718/3, Spišská Nová Ves – podiel 1/4 za 515,04 €,
• Jána Novotného, Dunajská 2754/28, Spišská Nová Ves – podiel 1/4  za 515,04 €,
c) par. č. KN-E 54234/1 (orná pôda) s výmerou 216 m2, zapísaného v LV 6210, k. ú.
Spišská Nová Ves, od vlastníka pozemku Anny Havrillovej, Hutnícka 2679/7, Spišská
Nová Ves, za 3 345,84 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 58/2019  - k bodu 16/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o zriadenie
vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúcich sa v k. ú.
Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadenie
vecného bremena – zápisy v LV č. 1 a LV 4 342 - časť “C - Ťarchy“ v zneniach:
"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie stavby
„Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01 – Ul. I.
Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-C 2827/3 (zast. pl.), KN-C 2828/1 (zast.
pl.), v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018, úradne overenom 14. 2.
2018 pod č. 76/18",
"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie stavby
„Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01 – Ul. I.
Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-E 51245 (zast. pl.), KN-E 51649/94 (orná
pôda), KN-E 51649/70 (orná pôda), KN-E 51649/2 (zast. pl.), KN-E 51649/95 (orná
pôda), v  rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018, úradne overeného 14. 2.
2018 pod č. 76/18 a geometrickým plánom č. 1930/2018, úradne overenom 19. 4. 2018
pod č. 196/18,
za jednorazovú odplatu vo výške 9 159,00 €,

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 59/2019  - k bodu 16/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
podanej v zastúpení Dušanom Hanesom, Drevárska 280/4c, Sp. Nová Ves, o uzavretie
zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena.

1.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uzavretie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe ktorej mesto
Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie podzemného
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v časti pozemku par. č. KN-E 55851
(zast. pl.), zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  PD
stavby: „Spišská Nová Ves, Ul. Slnečná – NN rozvody pre IBV 6RD a 10 b. j.“, v
prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO 36599361, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po
doručení „geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena“ vyhotoveného
po ukončení stavby,

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 60/2019  - k bodu 16/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Hraničná 662/17, Poprad, o zriadenie
vecného bremena v časti pozemku mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa v k. ú.
Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadenie
vecného bremena – zápis v LV č. 1 - časť “C - Ťarchy“ v znení:
"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, Poprad, IČO 36485250, strpieť umiestnenie vodnej
stavby „Rozšírenie vodovodu a vodovodná prípojka k parcele č. KN 9394/64, Spišská
Nová Ves, Modrý vrch“ na pozemku par. č. KN-C 9394/68 (zast. pl.), v  rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č. 80/2018, úradne overeného 7. 12. 2018 pod č.
699/18",  za jednorazovú odplatu vo výške 470,88 €.

2.



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 61/2019  - k bodu 17
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti
Lesy mesta Spišská Nová Ves,  s. r. o.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) odvolanie zástupcu mesta Spišská Nová Ves – Ing. Ernesta Jakubča z kontrolného
orgánu (dozornej rady) obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., IČO:
31 666 205,

b) návrh na schválenie zástupcov mesta do kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., IČO: 31 666 205, predložený Ing. Pavlom
Bečarikom, primátorom mesta.

1.

schvaľuje:
zástupcov mesta Spišská Nová Ves do kontrolného orgánu (dozornej rady) obchodnej
spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., nasledovne:
• Oliver Búza
• Valter Retter
• Ing. Zuzana Záborská

2.

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

berie na vedomie:
že členmi kontrolného orgánu (päťčlennej dozornej rady) sú zástupcovia mesta Adnan
Akram, schválený uznesením MsZ č. 96/2015  zo dňa 30. 9. 2015, Mgr. Michal Demečko
schválený uznesením MsZ č. 397/2017  zo dňa 14. 12. 2017 a týmto uznesením schválený
Oliver Búza, Valter Retter a Ing. Zuzana Záborská.

3.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 4.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 25. 4. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 62/2019  - k bodu 18
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu
obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a. s.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) odvolanie zástupcov mesta zo štatutárneho orgánu a kontrolného orgánu obchodnej
spoločnosti EMKOBEL, a. s., IČO: 31 736 785, na základe rozhodnutia valného
zhromaždenia spoločnosti,

b) návrh na schválenie zástupcov mesta do štatutárneho orgánu a kontrolného orgánu
obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a. s., IČO: 31 736 785, predložený Ing. Pavlom
Bečarikom, primátorom mesta.

1.

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

schvaľuje:
zástupcov mesta Spišská Nová Ves do orgánov obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a. s.,
na funkčné obdobie 5 rokov v súlade so stanovami spoločnosti, nasledovne:

štatutárny orgán – predstavenstvo:
• Ing. Pavol Bečarik
• Ing. Ľubomír Pastiran
• Mgr. Jozef Kačenga ml.
• Mgr. Lea Grečková
• Mgr. Peter Bednár

kontrolný orgán – dozorná rada:
• Mgr. Andrej Cpin
• Mgr. Ing. Igor Geletka
• MUDr. Alena Pekarčíková
• Ľubomír Vaic
• Ing. Ernest Jakubčo

2.

podpísané dňa 30. 4. 2019 Ing.  Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Za správnosť: 


