
z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2016
Uznesenia

Uznesenie č. 253/2016  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
127/2015, 140/2015, 141/2015, 142/2015, 144/2015, 145/2015, 146/2015, 147/2015,
151/2015, 163/2016, 164/2016, 166/2016, 167/2016, 168/2016, 169/2016, 170/2016,
171/2016, 172/2016, 173/2016, 174/2016, 176/2016, 177/2016, 179/2016, 184/2016,
186/2016, 188/2016, 189/2016, 190/2016, 191/2016, 192/2016, 194/2016, 196/2016,
199/2016, 200/2016, 202/2016, 203/2016, 204/2016, 205/2016, 206/2016, 208/2016,
209/2016, 211/2016, 213/2016, 216/2016, 218/2016, 220/2016, 221/2016, 223/2016,
224/2016, 232/2016, 233/2016, 234/2016, 235/2016;

2. schvaľuje:
predĺženie termínu uznesení MsZ č.:
264/2012 - termín stály,
51/2015 do 30. 05. 2017,
201/2016 do 30. 05. 2017,
219/2016 do 30. 05. 2017,
222/2016 do 30. 11. 2017;

3.

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

ruší:
uznesenia MsZ č.:
207/2016, 210/2016.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2016
Uznesenia

Uznesenie č. 254/2016  - k bodu 6
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) zníženie čerpania rezervného fondu vo výške 675 000 eur u týchto akcií:
rekonštrukcia MK, chodníkov, výstavba cyklotrasy: - 550 000 eur,
rekonštrukcia strechy zimného štadióna: - 100 000 eur,
vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ na Lipovej ul.: - 25 000 eur,

b) tretiu zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2016, ktorou sa znížia celkové
príjmy a výdavky o čiastku 546 794 eur vo vnútornom členení takto: bežné príjmy
zvýšenie o 113 206 eur, kapitálové príjmy zvýšenie o 15 000 eur, príjmové finančné
operácie zníženie o 675 000 eur, bežné výdavky zvýšenie o 97 937 eur, kapitálové
výdavky zníženie o 644 731 eur, výdavkové finančné operácie bez zmeny,

c) tretiu zmenu rozpočtu v roku 2016 v rozpočtových organizáciách podľa predloženého
návrhu,

d) tretiu zmenu rozpočtu v roku 2016 v príspevkovej organizácii ZOO podľa predloženého
návrhu,

e) prevod finančných prostriedkov vo výške 9 900 eur získaných z nájomného v bytoch a
to z bežného účtu mesta na účet Fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle § 18 ods. 2
Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácii ZOO.
T: do 31. 12. 2016

b) zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta vo
výške skutočne použitých finančných prostriedkov,

Z: prednostka MsÚ
T: do 31. 12. 2016

c) zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z bežného účtu mesta na účet fondu
 prevádzky, údržby a opráv.

Termín: 31. 12. 2016



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2016
Uznesenia

Uznesenie č. 255/2016  - k bodu 7
Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2017, 2018, 2019

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a)  rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2017 v členení:

    Bežné príjmy   27 736 863 eur
Bežné výdavky   26 938 133 eur
Prebytok bežného rozpočtu   +798 730 eur

Kapitálové príjmy   265 000 eur
Kapitálové výdavky   1 568 195 eur

 Schodok kapitálového rozpočtu   -1 303 195 eur 

Finančné príjmy   1 127 000 eur
   Finančné výdavky   622 535 eur

Prebytok finančných operácii   504 465 eur

Spolu príjmy a výdavky   29 128 863 eur

b) použitie rezervného fondu vo výške 1 127 000 eur na tieto akcie:
• rozšírenie cintorína   250 000 eur

 • výstavba detského ihriska   50 000 eur
• rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov, výstavba cyklotrasy   470 000 eur
• zateplenie kina na sídlisku Mier   150 000 eur
• vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ Lipová ulica   47 000 eur
• kapitálový transfer pre STEZ na nákup a montáž mantinelov na zimnom štadióne   80

 000 eur
 • kapitálový transfer pre  STEZ na rekonštrukcie v športovom komplexe   70 000 eur

• kapitálový transfer pre  STEZ na rekonštrukciu na futbalovom štadióne   10 000 eur

c) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2017 podľa predloženého návrhu,

d) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2017 podľa predloženého
návrhu,

e) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2017 podľa
predloženého návrhu;

2. berie na vedomie:
a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2018, 2019 vrátane
rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na
rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 až 2019;



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2016
Uznesenia

3.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 0

ukladá:

riaditelia ROZodpovední:
prednostka úradu
riaditelia PO

a) zadať schválený rozpočet príjmov a výdavkov do informačných  systémov mesta,
systémov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Termín: 31. 12. 2016

Uznesenie č. 256/2016  - k bodu 8
Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov na rok 2017

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov podľa
predloženého návrhu;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových
klubov po splnení všetkých podmienok stanovených VZN č. 6/2013.

Termín: 15. 3. 2017

Uznesenie č. 257/2016  - k bodu 9
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2016
Uznesenia

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

a) vyvesiť schválené znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úradnú
tabuľu,
Z: Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ
T: do 16. 12. 2016

b) zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na úradnú tabuľu.
 

Termín: 2. 1. 2017

Uznesenie č. 258/2016  - k bodu 10
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie
mesta Spišská Nová Ves č. 3/2008 zo dňa 11. 12. 2008, ktorým sa vydáva Domový poriadok

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 3/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie
mesta Spišská Nová Ves č. 3/2008, ktorým sa vydáva Domový poriadok;

2.

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

ukladá predkladateľovi:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016, ktorým sa zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 3/2008, ktorým sa vydáva
Domový poriadok na úradnej tabuli,

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: do 16. 12. 2016

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016, ktorým sa zrušuje všeobecne
záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 3/2008, ktorým sa vydáva Domový
poriadok spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 1. 1. 2017



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2016
Uznesenia

Uznesenie č. 259/2016  - k bodu 11
Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení
výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o
určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach;

2. uznáša sa na:
Dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o
určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a  školských zariadeniach s
účinnosťou od 1. 1. 2017;

3.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing.  Jele Bednárovej, prednostke MsÚ
a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská
Nová Ves č. 5 / 2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a  školských
zariadeniach na úradnej tabuli,

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 16. 12. 2016

b) zverejniť dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č.
5/2013  o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a  školských zariadeniach
spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2017

Uznesenie č. 260/2016  - k bodu 12
Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Spišská Nová Ves;



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2016
Uznesenia

2. uznáša sa na:
Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 1. 2017;

3.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing.  Jele Bednárovej, prednostke MsÚ
a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská
Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli,

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 16. 12. 2016

b) zverejniť Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č.
2/2014  o určení výšky dotácie na mzdy a  prevádzku škôl a  školských zariadení
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2017

Uznesenie č. 261/2016  - k bodu 13
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 4/2016 o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 4/2016 o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová
Ves;

2. uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 4/2016 o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves s
účinnosťou od 1. 1. 2017;



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2016
Uznesenia

3.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing.  Jele Bednárovej, prednostke MsÚ
a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č.
4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli,

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 16. 12. 2016

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 4/2016  o určení
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová
Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2017

Uznesenie č. 262/2016  - k bodu 14
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľného času,
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľného času,
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves v hodnote 33 805,72 €;

2.

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

ukladá:

Vedenie CVČZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 28. 2. 2017

Uznesenie č. 263/2016  - k bodu 15
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Hutnícka
16, Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Hutnícka
16, Spišská Nová Ves v hodnote 5 787,92 €;
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Uznesenia

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 28. 2. 2017

Uznesenie č. 264/2016  - k bodu 16
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy,
Komenského 2, Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy,
Komenského 2, Spišská Nová Ves v hodnote 19 687,34 €;

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 28. 2. 2017

Uznesenie č. 265/2016  - k bodu 17
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Mestského kultúrneho
centra, Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a/ Návrh na vyradenie majetku v správe príspevkovej organizácie MKC v hodnote
140.944,76 €;

2.

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

ukladá:

Ing. Emil LabajZodpovedný:

a/ zabezpečit‘ likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov.

Termín: 31. 12. 2016
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Uznesenie č. 266/2016  - k bodu 18
Správa o stave a príprave projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok za rok 2016

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o stave a príprave projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok za rok
2016.

Uznesenie č. 267/2016  - k bodu 19
Správa o výsledku kontrol

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

Uznesenie č. 268/2016  - k bodu 20
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

Uznesenie č. 269/2016  - k bodu 21/1
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 budúce odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.) zapísanom v
LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves;
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2. vyhlasuje:
že využitie časti pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.) zapísanom v LV 1,  k. ú. Spišská
Nová Ves,  v plánovanom rozsahu 22,5 m2, na vybudovanie stavby vo verejnom záujme –
kioskovej trafostanice, je skutočnosťou hodnou 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:
budúci predaj časti nehnuteľnosti – pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.) zapísanom v
LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom porealizačným zameraním
predmetnej stavby, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku
obcí v platnom znení, spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042
91 Košice, za cenu určenú vo výške hodnoty stanovenej pre tento účel vyhotoveným
znaleckým posudkom;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 6. 2017

Uznesenie č. 270/2016  - k bodu 21/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

2. vyhlasuje:
že zámenu spoluvlastníckeho podielu 5747/10000 na budove súp. č. 2134 a na pozemku
parc. č. KN-C 7217 (zast. pl.) s výmerou 504 m2 za budovu súp. č. 8576 postavenú na
pozemku parc. č. KN-C 2439 (vrátane pozemku), všetky v k. ú. Spišská Nová Ves, pre
účely zriadenia predajne potravín vyššieho štandardu (skvalitnenie služieb občanom) pre
Sídlisko gen. Svobodu 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;
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3. schvaľuje:
majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva formou zámeny takto: - nebytový priestor č. 1 –
predajňa potravín so spoluvlastníckym podielom 5747/10000 na budove súp. č. 2134
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 7217 a spoluvlastnícky podiel 5747/10000 na
pozemku parc. č. KN-C 7217 (zast. pl.) s výmerou 504 m2, kat. územie Spišská Nová
Ves, ktorých  vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves, zámenou previesť v prospech Impol,
s. r. o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, - budovu súp. č. 8576 postavenú na pozemku
parc. č. KN-C 2439 (zast. pl.) a pozemok parc. č. KN-C 2439 (zast. pl.) s výmerou 237
m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ktorých vlastníkom je Impol, s. r. o., zámenou s
doplatkom 1 531,62 € previesť v prospech mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052
70 Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať zámenu podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 6. 2017

Uznesenie č. 271/2016  - k bodu 21/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, o
nájom časti pozemku par. č. KN-C 7807/1 (zast. pl.) s výmerou 1726 m2, zapísanom v LV
1 a pozemku par. č. KN-E 52515/1 (zast. pl.) s výmerou 1447 m2, zapísanom v LV 4342,
k. ú. Spišská Nová Ves;

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

3. vyhlasuje:
že výstavbu telekomunikačných zariadení zabezpečujúcich skvalitnenie služieb vo
verejnom záujme 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;

4. schvaľuje:
usporiadanie vzťahu k pozemkom prostredníctvom nájomných zmlúv, ktorých predmetom
nájmu bude: a) časť pozemku par. č. KN-C 7807/1 (zast. pl.) v rozsahu 2 m2, určený pre
výstavbu vonkajšieho telekomunikačného zariadenia – MSAN-u, v rámci stavby:
„INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová Ves_Dunajská“, b) časť pozemku par. č. KN-E 52515/1
(zast. pl.) v rozsahu 2 m2, určený pre výstavbu vonkajšieho telekomunikačného
zariadenia – MSAN-u, v rámci stavby: „INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová
Ves_Hurbanova“,  uzavretých so spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28,
81762 Bratislava, s cenou ročného nájmu po 3,50 €/m2;
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5.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvný vzťah k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 6. 2017

Uznesenie č. 272/2016  - k bodu 21/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o uzavretie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov
par. č. KN-E 51713/4 (zast. pl.) s výmerou 1148 m2 a par. č. KN-E 55592/4 (zast. pl.) s
výmerou 916 m2 a KN-E 55246/1 (TTP) s výmerou 692 m2, všetky  zapísané v LV 4342,
kat. územie Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
a) uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, medzi
mestom Spišská Nová Ves - ako povinným z vecného bremena – a spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a. s., Košice - ako oprávneným z vecného bremena – ako
aj investormi stavby „Rozšírenie rozvodnej NN siete pre záhrady Podskala – TOS Spišská
Nová Ves“ (investor ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV ZÁHRADIEK V OSADE
PODSKALA – TOS, Tkáčska 3/30, Spišská Nová Ves), na základe ktorej mesto Spišská
Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie podzemného elektroenergetického
zariadenia s príslušenstvom Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 04291
Košice, IČO 36599361, v pozemku par. č. KN-E 51713/4 (zast. pl.) s výmerou 1148 m2,
zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  projektovej
dokumentácii stavby: „Rozšírenie rozvodnej NN siete pre záhrady Podskala – TOS
Spišská Nová Ves“, za jednorazovú odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom
vyhotoveným na základe porealizačného zamerania zrealizovanej stavby, b) uzavretie
zmluvy o  uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, medzi mestom Spišská
Nová Ves - ako povinným z vecného bremena – a spoločnosťou Východoslovenská
distribučná, a. s., Košice - ako oprávneným z vecného bremena – ako aj investorom
stavby „ZÁHRADKÁRSKA OSADA – DUBNICA, par. č. 3709/43, NN prípojka pre
záhradkársku osadu“  zastúpená Vladimírom Hrušovským, Topoľová 2058/8, Spišská
Nová Ves, na základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť
umiestnenie podzemného elektroenergetického zariadenia s príslušenstvom
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, v
pozemkoch par. č. KN-E 55592/4 (zast. pl.) s výmerou 916 m2 a KN-E 55246/1 (TTP) s
výmerou 692 m2, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, tak, ako je to
zakreslené v  projektovej dokumentácii stavby: „ZÁHRADKÁRSKA OSADA –
DUBNICA, par. č. 3709/43, NN prípojka pre záhradkársku osadu“, za jednorazovú
odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom vyhotoveným na základe porealizačného
zamerania zrealizovanej stavby;
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3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 15. 6. 2017

Uznesenie č. 273/2016  - k bodu 21/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Miroslava Taubera, Banícka 1486/11, Spišská Nová Ves, Ing. Juraja
Kubičára, MUDr. Jany Kubičárovej, Nitrianska 3441/22, Spišská Nová Ves, Ing.
Ľubomíra Vojtáša, Ing. Renáty Vojtášovej, Slovenská 2560/38, Spišská Nová Ves, o
odkúpenie pozemku par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) s výmerou 771 m2, zapísanom v LV 1,
k. ú. Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že využitie pozemku par. č. KN-C 3300 (zast. pl.), zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová
Ves, na zabezpečenie prístupu a príjazdu k nehnuteľnostiam žiadateľov, 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:
predaj pozemku par. č. KN-C 3300 (zast. pl.) s výmerou 771 m2, zapísanom v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku
obcí v platnom znení, do podielového spoluvlastníctva nasledovne: a) spoluvlastnícky
podiel 1/3 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Jurajovi Kubičárovi a
MUDr. Jane Kubičárovej, obaja bytom Nitrianska 3441/22, Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 6 991,29 €, b) spoluvlastnícky podiel 1/3 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Ing. Ľubomíra Vojtáša a Ing. Renáty Vojtášovej, obaja bytom Slovenská
2560/38, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 6991,28 €, c) spoluvlastnícky podiel
1/3 do výlučného vlastníctva Miroslava Taubera, Banícka 1486/11, Spišská Nová Ves, za
celkovú kúpnu cenu 6991,29 €;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 6. 2017
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Uznesenie č. 274/2016  - k bodu 21/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
 informáciu o žiadosti MUDr. Vladimíra Beera s manž. o odkúpenie pozemku parc. č.
KN-C 7775/3 (zast. pl.) s výmerou 87 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 súčasť dvora rodinného domu súp. č.
2632 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 a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov;

3. schvaľuje:
 predaj nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 7775/3 (zast. pl.) s výmerou 87 m2, kat.
územie Spišská Nová Ves, zapísanej v LV 1, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku
obcí v platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Vladimíra
Beera s manž. Alžbetou Beerovou, rod. Palgutová, Magurská 2, 052 01 Spišská Nová Ves,
za celkovú kúpnu cenu 2 120,56 €;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 6. 2017

Uznesenie č. 275/2016  - k bodu 21/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jána Ľudvíka s manž., Moravská 2566/4, 052 01 Spišská Nová Ves,
na odkúpenie nehnuteľností (pozemkov) parc. č. KN-C 1382 (zast. pl.) s výmerou 147 m2
a časti KN-C 1377, kat. územie Hnilčík, zapísaných v LV 1034 v prospech mesta Spišská
Nová Ves;
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2. schvaľuje:
predaj pozemkov v kat. území Hnilčík, a to: - parc. č. KN-C 1382 (zast. pl.) s výmerou
147 m2, zapísanej v LV 1034 v prospech mesta Spišská Nová Ves,
- parc. č. KN-C 1377/3 (TTP) s výmerou 532 m2 a KN-C 1377/4 (zast. pl.) s výmerou 25
m2, ako geometrickým plánom č. IV-08/2016 (vyhotoveným dňa 30. 08. 2016
AGROGEOREAL, Eleonóra Hlaváčková, IČO 35320656) novovytvorené parcely z
parcely KN-C 1377, zapísanej v LV 1034 v prospech mesta Spišská nová Ves,  obchodnou
verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, s
cenou aspoň 1 658,38 € záujemcovi, ktorý podá návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou
cenou;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka v platnom znení.

Termín: 15. 6. 2017

Uznesenie č. 276/2016  - k bodu 21/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadostiach:  - WIN SN, s. r. o., Prof. Sáru 6908/5, 974 01 Banská Bystrica o
odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2167/15 (zast. pl.) s výmerou 97 m2, kat. územie
Spišská Nová Ves, Brahama SNV, s. r. o., Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves
o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2167/16 (zast. pl.) s výmerou 68 m2, kat. územie
Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, a to:
- parc. č. KN-C 2167/15 (zast. pl.) s výmerou 97 m2, kat. územie Spišská Nová Ves ako
geometrickým plánom č. 42/2016 (vyhotoveným dňa 07. 07. 2016 GEOKAN, s. r. o.,
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36595578) novovytvorenej parcely z
pozemku parc. č. KN-C 2167/9, zapísaného v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, v
prospech spoločnosti WIN SN, s. r. o., Prof. Sáru 6908/5, 974 01 Banská Bystrica, a to za
cenu 6 393,28 €, - parc. č. KN-C 2167/16 (zast. pl.) s výmerou 68 m2, kat. územie Spišská
Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 42/2016 (vyhotoveným dňa 07. 07. 2016
GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36595578)
novovytvorenej parcely z pozemku parc. č. KN-C 2167/9, zapísaného v LV 1 v prospech
mesta Spišská Nová Ves, v prospech spoločnosti BRAHAMA SNV, s. r. o., Štefánikovo
nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves, a to za cenu 4 501,62 €;
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3.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 7       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 277/2016  - k bodu 21/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o príprave zabezpečenia budúcich práv mesta SNV na pozemkoch spoločností
ALEA INVEST, s. r. o., Slovenský pozemkový fond, Slovenský vodohospodársky
podnik, š. p. - Odštep. záv. Košice, STADUS, s. r. o., Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská
Nová Ves, formou zriadenia vecného bremena;

2. schvaľuje:
odplatné zriadenie vecných bremien (s odplatou vo výške určenej znaleckým posudkom)
na:
a)  pozemok spoločnosti ALEA INVEST, s. r. o. - par. č.  KN-C 2391/70 (zast. pl.) s
výmerou 169 m2, zapísaný v LV 10178, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č. 52/2016 (vyhotovený 11. 10. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO
43248454), v prospech mesta Spišská Nová Ves,  b) pozemok spoločnosti STADUS, s. r.
o. - par. č.  KN-C 2398/3 (zast. pl.) s výmerou 590 m2, zapísaný v LV 11678, k. ú. Spišská
Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 53/2016 (vyhotovený 11. 10.
2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454), v prospech mesta Spišská Nová Ves,  c)
pozemok Slovenského vodohospodárského podniku, š. p. - par. č.  KN-C 9173 (vodná
plocha) s výmerou 32696 m2, zapísaný v LV 1014, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom č. 54/2016 (vyhotovený 11. 10. 2016 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454), v prospech mesta Spišská Nová Ves,  d) pozemok
Slovenského pozemkového fondu - par. č.  KN-E 52494/1 (TTP) s výmerou 286 m2,
zapísaný v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým
plánom č. 64/2016 (vyhotovený 16. 11. 2016 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454),  v
prospech mesta Spišská Nová Ves, spočívajúceho v neobmedzovanom práve strpieť: -
uloženie inžinierskych sietí v, na alebo nad povrchom citovaných povinných pozemkov
(vrátane súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a odstránenia jej porastu),  - užívanie,
prevádzkovanie, opravy, údržbu a zmenu týchto inžinierskych sietí v, na alebo nad
povrchom povinných pozemkov, - vstup na povinné pozemky v rozsahu a spôsobom
nevyhnutným na výkon povolenej činnosti;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2017
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Uznesenie č. 278/2016  - k bodu 21/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti o: a) uzatvorenie dohody vo vzťahu k pozemku parc. č. KN-C
7278/3 (zast. pl.) s výmerou 370 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, b) jeho následné
odkúpenie;

2. súhlasí:
s usporiadaním duplicitného vlastníctva pozemku KN-C 7278/3 vedeného v LV 7167, k.
ú. Sp. Nová Ves podľa návrhu predloženého Máriou Mašlárovou, Javorová 2014/4, 052
01 Spišská Nová Ves (uzatvorením Dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva, ktorou sa
vzdá právneho nároku na pozemok parc. č. KN-C 7278/3  s výmerou 370 m2 v prospech
mesta Spišská Nová Ves);

3. vyhlasuje:
že dlhodobé užívanie pozemku parc. č. KN-C 7278/3 (zast. pl.) s výmerou 370 m2, LV
7167, kat. územie Spišská Nová Ves, žiadateľkou, vo vzťahu k zámeru mesta realizovať
jeho prevod 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;

4. schvaľuje:
ZÁMER prevodu vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 7278/3 (zast. pl.) s výmerou   370
m2, LV- 7167, kat. územie Spišská Nová Ves, v prospech Márie Mašlárovej, Javorová
2014/4, 052 01 Spišská Nová Ves, za cenu určenú znaleckým posudkom s pripočítanými
nákladmi spojenými s prevodom vlastníctva;

5.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 15. 6. 2017



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 12. 2016
Uznesenia

Uznesenie č. 279/2016  - k bodu 21/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť JUDr. Štefana Bečarika, Letná 37, 052 01 Spišská Nová Ves, a Henricha
Hadušovského, Matejovce nad Hornádom, č. 96, 053 21 Markušovce, o uzavretie zmluvy
o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na časť pozemkov par. č. KN-E
51649/70 (orná pôda) a  KN-E 51649/95 (orná pôda), k. ú. Spišská Nová Ves;

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, kanalizačná, plynová, elektrická prípojka) a ich príslušenstva v
pozemkoch par. č. KN-E 51649/70 (orná pôda) a  KN-E 51649/95 (orná pôda), zapísaných
v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  projektovej dokumentácii
stavby: „IBV KOŽUCHOVA“, v prospech JUDr. Štefana Bečarika, Letná 37, Spišská
Nová Ves, a Henricha Hadušovského, Matejovce nad Hornádom, č. 96, Markušovce, za
jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2017

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta, podpísané 20. 12. 2016

Ing. Jela Bednárová, v. r.

prednostka MsÚ


