
z 9.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 7. 2016
Uznesenia

Uznesenie č. 217/2016  - k bodu 6
INTERREG V SK-PL 2014 - 2020, Prioritná os I. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia - možnosti financovania projektu Regenerácia a obnova
Levočskej ul., CVČ (Levočská 14) a súvisiaceho okolia SNV

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Informáciu o možnosti financovania projektu Regenerácia a obnova Levočskej ulice, CVČ
(Levočská 14) a súvisiaceho okolia Spišská Nová Ves prostredníctvom programu
INTERREG V SK - PL 2014 - 2020, prioritná os I. Ochrana a rozvoj prírodného a
kultúmeho dedičstva cezhraničného územia;

2.

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

súhlasí:
a) s účasťou Mesta Spišská Nová Ves v spoločnom projekte spolu s partnermi Múzeum
Spiša a Muzeum Dwory Karwacjanów i Gladyszów w Gorlicach, predkladanom do
programu INTERREG V SK - PL 2014 - 2020 ako vedúceho partnera,
b) v prípade schválenia projektu s 5 %-ným spolufinancovaním rozpočtu na realizáciu
vlastných projektových aktivít.

Uznesenie č. 218/2016  - k bodu 7
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves;
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2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá predkladateľovi:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2015 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Spišská Nová Ves na úradnú tabuľu;

Z: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ
T: do 18. 7. 2016

b) zverejniť Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2015 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová
Ves spôsobom v meste obvyklým;

Termín: 3. 8. 2016

Uznesenie č. 219/2016  - k bodu 8/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Spišskej katolíckej charity o odkúpenie budovy súp. č. 1765
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 381/1 a pozemku parc. č. 381/1 (zast. pl.)
s výmerou 1851 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ktoré sú zapísané v LV 1,
a o zverejnení zámeru predaja predmetných nehnuteľností predpísaným spôsobom;

2. vyhlasuje:
že, využitie budovy na sociálne účely subjektom s dlhodobou praxou v tejto oblasti
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 o majetku obcí v platnom znení:

3. schvaľuje:
predaj nehnuteľností – budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia Slovenská ul. č. 30,
súp. č. 1765 a pozemku parc. č. KN-C 381/1 (zast. pl.) s výmerou 1851 m2, na ktorom je
postavená, kat. územie Spišská Nová Ves, 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 Spišskej katolíckej charity, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves,
za celkovú kúpnu cenu 1,00 €, s podmienkou dofinancovania jej obnovy a uplatnenia
predkupného práva na dobu 10 rokov od prevodu vlastníctva podľa tohto uznesenia;

4.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva nehnuteľností podľa podmienok tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016
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Uznesenie č. 220/2016  - k bodu 8/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
výzvu a žiadosti spol. Solitera, s. r. o., týkajúce sa nehnuteľností v k. ú. Sp. N. Ves
a informáciu o zverejnení zámeru zámeny nehnuteľností;

2. vyhlasuje:
že prípravu územia pre ďalšie investičné aktivity vo svojom obvode v súlade s §
9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v platnom znení považuje za skutočnosť
hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

3. schvaľuje:
zámenu stavieb:
a) spevnené plochy (komunikácie a plochy pre kontajnery na parc. č. KN-C
10181, a KN-C 10182, č. KN-C 2395/48 a KN-C 2395/49,
b) verejné osvetlenie s napojením od kruhového objazdu,
c) prívod pitnej vody od SVP po vodomerné šachty, prívodu požiarnej vody,
verejného hydrantu, čerpacieho miesta požiarnej vody a požiarneho vodovodu,
d) dažďová kanalizácia vrátane odvodnenia komunikácií s vyústením do Hornádu,
e) splašková kanalizácia od päty objektov až po Panorámu,
v kat. území Spišská Nová Ves, od spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová
Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany, IČO 36169218, s celkovou
hodnotou 278 306,78 € v prospech mesta Spišská Nová Ves,
za pozemky mesta Spišská Nová Ves par. č. KN-C 9237/14 (orná pôda) s výmerou
940 m2, KN-C 9237/17 (orná pôda) s výmerou 574 m2 a KN-C 9237/15 (orná pôda)
s výmerou 473 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves a geometrickým
plánom č. 22/2016 (vyhotovený 12. 5. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených parciel č. KN-C 9236/16 (orná pôda) s výmerou 8000 m2, KN-C
9237/20 (orná pôda) s výmerou 754 m2 a KN-C 9237/19 (orná pôda) s výmerou
326 m2, z pozemkov par. č. KN-E 52377/202 (zast. pl.), KN-E 52328 (orná pôda)
a KN-E 3389 (TTP) zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, s celkovou
hodnotou 242 588,64 € v prospech spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová
Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany;

4.

Hlasovanie - za: 12       proti: 3       zdržali sa: 1       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva nehnuteľností podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016
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Uznesenie č. 221/2016  - k bodu 8/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku par. č. KN-C 408/6 (zast. pl.)
s výmerou 287 m2, vytvoreného geometrickým plánom č. 86/2014 (GP z 16. 12. 2014
spol. GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578);

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využitie predmetného pozemku ako dvor rodinného domu s. č. 1679, k. ú.
Spišská Nová Ves, ako aj problematiku pôvodného rodinného vlastníctva 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:
predaj nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení,
a to pozemku par. č. KN-C 408/6 (zast. pl.) s výmerou 287 m2, vytvoreného
geometrickým plánom č. 86/2014 (vyhotovený 16. 12. 2014 spol. GEOKAN, s. r. o., IČO
36595578), Michalovi Sabovi, Slovenská 1679/51, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 8 544,71 €;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

realizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 222/2016  - k bodu 8/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností (pozemkov) medzi spoločnosťou RBS
Tatry, s. r. o., a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že, zámenu pozemkov považuje z hľadiska potrieb mesta Sp. Nová
Ves, ako aj z hľadiska podpory podnikateľských aktivít v priemyselnom parku (PP),
kvôli ktorým PP bol zriadený, 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:
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3. schvaľuje:
- vyradenie železničnej vlečky nachádzajúcej sa na parcele KN-C 2375/27, k. ú.
Spišská Nová Ves, a jej následnú likvidáciu,
- majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves
formou zámeny takto:
a) pozemok parc. č. KN-C 3275/114 (zast. pl.) s výmerou 48 m2, ako geometrickým
plánom č. 40/2016 (vyhotoveným dňa 23.  6. 2016 Ing. Pavlom Kostelníkom, J. Wolkera
2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187) novovytvorenú parcelu z parcely
KN-C 3275/38 zapísanej v LV 9486 v prospech spoločnosti RBS Tatry, s. r. o., previesť
do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves,
b) pozemok parc. č. KN-C 3275/112 (zast. pl.) s výmerou 206 m2, ako
geometrickým plánom č. 40/2016 (vyhotoveným dňa 23.  6. 2016 Ing. Pavlom
Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187)
novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 3275/27 zapísanej v LV 1 na mesto Spišská Nová
Ves, previesť do vlastníctva RBS Tatry, s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Sp. Nová Ves,
s finančným vyrovnaním 4 362,38 € v prospech mesta Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 223/2016  - k bodu 8/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti URANPRES, spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01
Prešov, na nájom častí pozemkov mesta SNV v kat. území Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že rozšírenie možností bývania a s tým súvisiaceho parkovania na Ulici Fraňa Kráľa
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. c zákona o majetku obcí v platnom znení:

3. schvaľuje:
nájom častí pozemkov mesta Spišská Nová Ves na stavebné využitie, vymedzených
priloženou grafickou prílohou:
- parc. č. KN-C 2680/29 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 195 m2,
- parc. č. KN-E 51568/2 (zast. pl.) zapísaná v LV 4342 rozsahu 10 m2,
- parc. č. KN-C 2680/37 (zast. pl.) zapísaná v LV 1 v rozsahu 100 m2,
(všetky v k..ú. Spišská Nová Ves), čo je celkom 305 m2, spoločnosti URANPRES,
spol. s r. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, na dobu neurčitú s nájomným za 0,10
€/m2/rok počas výstavby a 3,50 €/m2/rok po kolaudácii stavby sadzba (ak verejné užívanie
parkovacích miest bude obmedzené, alebo budú využívané komerčne);
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4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať nájom častí pozemkov podľa podmienok tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2016

Uznesenie č. 224/2016  - k bodu 8/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zlúčení OOCR Spiš s OOCR Slovenský raj a návrhu pokračovania užívania
priestoru v Multicentre;

2. súhlasí:
s prechodom výpožičky nebytového priestoru o podlahovej ploche 43,12 m2
s príslušenstvom na prízemí v objekte Multifunkčného energetického a baníckeho centra
(„MULTICENTRUM“), Nábrežie Hornádu č. 14, súpis. č. 3456, na Oblastnú
organizáciu cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, Spišská Nová Ves (IČO: 42319331);

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

upraviť podmienky užívania citovaného priestoru podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2016

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r. 

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová, v. r.

prednostka MsÚ


