
z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 173/2019  - k bodu 2
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

určuje:
za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gondu a Bc. Ing. Janku Brziakovú

1.

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

 zriaďuje:
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Andrej Cpin, RNDr. Ladislav Ruttkay a PaedDr. Dávid
Demečko, PhD.

2.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 174/2019  - k bodu 3
Návrh na schválenie programu rokovania

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh programu 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zverejnený
na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.

1.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 175/2019  - k bodu 3
Návrh na schválenie programu rokovania

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zmenu návrhu programu 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,
ktorou sa do programu rokovania dopĺňa bod  21 podľa predloženého návrhu.

1.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 176/2019  - k bodu 4
Plnenie uznesení MsZ

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
20/2019, 29/2019, 30/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019, 52/2019, 53/2019,
54/2019, 55/2019, 56/2019, 59/2019, 60/2019, 66/2019, 67/2019, 68/2019, 69/2019,
70/2019, 71/2019, 81/2019, 82/2019, 83/2019, 85/2019, 86/2019, 88/2019, 89/2019,
90/2019, 94/2019, 95/2019, 101/2019, 104/2019, 142/2019, 143/2019, 144/2019,
145/2019,  264/2012.

1.

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

schvaľuje:

 predĺženie termínu uznesenia MsZ č.:
- 57/2019 do 30. 6. 2020

2.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 177/2019  - k bodu 5
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Spišská Nová Ves.

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. Pavol KošalkoZodpovedný:

a) vyvesiť vydané  znenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní;

b) zverejniť vydané znenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.  2/2016 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Spišská Nová Ves na webovom sídle mesta.

Termín: 16. 12. 2019

2.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 178/2019  - k bodu 6
Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves - Správa
školských zariadení

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves -
Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, IČO: 35546611,
predložený Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta.

1.

menuje:
Mgr. Radku Romaňákovú do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie mesta Spišská
Nová Ves - Správa školských zariadení.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 2

ukladá:

  primátor mestaZodpovedný:

uzavrieť s Mgr. Radkou Romaňákovou pracovno-právny vzťah v súlade s platnými
pracovno-právnymi predpismi.

Termín: 31. 12. 2019

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 179/2019  - k bodu 7
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva
katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva
katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves.

1.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá predkladateľovi:

JUDr. Peter ŠtrauchZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel
z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli
mesta najmenej na 15 dní;

Z: JUDr. Peter Štrauch, vedúci právneho oddelenia
T: 13. 12. 2019

b) zverejniť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019, ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel
z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves na webovom sídle
mesta.

Termín: 1. 1. 2020

2.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 180/2019  - k bodu 8
Schválenie predloženia a spolufinancovania projektu Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Spišská Nová Ves

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok v
rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 na predkladanie projektových zámerov za
účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti z Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP) vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na projekt „Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves“ (ďalej len „projekt“ alebo „CIZS“) a zároveň
schvaľuje realizáciu projektu;

b) nasledovnú formu a druh poskytovaných služieb CIZS na podklade záujmu
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti oslovených v súlade s pravidlami transparentnosti
výberu poskytovateľov služieb:
- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (min. 2-krát),
- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast,
- špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť,
- iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť;

c) financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 1 058 823,52 eur,
z ktorých minimálne 5 % spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je vo výške 52
941,18 eur a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov;

d) zabezpečenie partnerstva CIZS vo forme zmluvy o partnerstve medzi hlavným
partnerom, ktorým bude mesto Spišská Nová Ves s partnermi, ktorými budú
poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

1.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 181/2019  - k bodu 9
Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová
Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská
Nová Ves.

1.

schvaľuje:
Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská
Nová Ves.

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing. Dane Mrnkovej, vedúcej oddelenia školstva MsÚ, zverejniť Štatút
vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová
Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 13. 12. 2019

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 182/2019  - k bodu 10
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 5/2019 o vymedzení úsekov
miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 5/2019 o vymedzení úsekov
miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel.

1.

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. Milan MuchaZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o vymedzení úsekov
miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel v určených
dňoch, v kalendárnom roku 2020, na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní;

Z: Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy
T: 13. 12. 2019

b) zverejniť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o vymedzení
úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel v
určených dňoch, v kalendárnom roku 2020, na webovom sídle mesta.

Termín: 1. 1. 2020

2.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 183/2019  - k bodu 11
Mestská hromadná doprava Spišskej Novej Vsi za r. 2008 – 2018 – informatívna správa

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informatívnu správu o mestskej hromadnej doprave v Spišskej Novej Vsi za r. 2008 –
2018 a zmene taríf cestovného od 1. 1. 2020.

1.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 184/2019  - k bodu 12
Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu v sume 3 840 eur na:
• Investície v školstve (zmena účelu, konvektomat ZŠ Lipová, stavebné úpravy ZŠ Ing. O.
Kožucha),

b) zníženie čerpania rezervného fondu v sume 441 840 eur u týchto akcií:
• Rekonštrukcia futbalového štadióna, príspevok STEZ 274 000 eur
• Rekonštrukcia bazénov, príspevok STEZ 42 000 eur
• Rekonštrukcia chovného zariadenia, príspevok ZOO 5 000 eur
• Projektová dokumentácia a realizačné PD 60 000 eur
• Tepelné hospodárstvo – rekonštrukcia, projektová dokumentácia 37 000 eur
• Projekt „Ekologicky a bezpečne“, spolufinancovanie 20 000 eur
• Investície – školstvo 3 840 eur;

c) 5. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou sa znižujú príjmy a
výdavky o 572 762 eur takto:
- bežné príjmy: zníženie o 42 342 eur,
- bežné výdavky: zníženie o 59 322 eur,
- kapitálové príjmy: zníženie o 67 200 eur,
- kapitálové výdavky: zníženie o 513 440 eur,
- príjmové finančné operácie: zníženie o 463 220 eur,
- výdavkové finančné operácie bez zmeny;

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

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

riaditelia rozp. a prísp. organizáciíZodpovední:
Ing. Iveta Topoliová

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

Termín: 31. 12. 2019

2.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 185/2019  - k bodu 13
Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2020, 2021, 2022

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2020 v členení:
• bežný rozpočet:
- bežné príjmy 35 230 378 eur
- bežné výdavky 33 614 568 eur

• kapitálový rozpočet:
- kapitálové príjmy 200 000 eur
- kapitálové výdavky 1 129 493 eur

• finančné operácie:
- finančné operácie príjmové 400 000 eur

 - finančné operácie výdavkové 1 086 317 eur

a v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie podľa predloženého
návrhu;

b) použitie rezervného fondu vo výške 400 000 eur ako kapitálový transfer pre  STEZ na
rekonštrukciu  futbalového štadióna;

c) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2020 podľa predloženého návrhu;

d) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2020 podľa predloženého
návrhu;

e) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2020 podľa
predloženého návrhu.

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

berie na vedomie:
a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2021, 2022 vrátane
rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií;

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na
rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 až 2022.

2.

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

ukladá:

riaditelia rozp. a prísp. organizáciíZodpovední:
prednosta mestského  úradu

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

Termín: 31. 12. 2019

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 186/2019  - k bodu 14
Poskytnutie dotácií športovým klubom

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh na poskytnutie dotácií na rok 2020 pre športové kluby.

1.

schvaľuje:
poskytnutie dotácií na rok 2020 pre športové kluby podľa predloženého návrhu.

2.

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

ukladá:

Ing. Iveta TopoliováZodpovední:
Ing. Andrea Jančíková

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových
klubov po splnení podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN č. 6/2013 a
po vyúčtovaní dotácie poskytnutej športovým klubom na rok 2019.

Termín: 15. 3. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 187/2019  - k bodu 15
VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení.

1.

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení.

2.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing. Dane Mrnkovej, vedúcej oddelenia školstva MsÚ

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na úradnej tabuli;

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 13. 12. 2019

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 188/2019  - k bodu 16
Správa o výsledkoch kontroly

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Predloženú správu o výsledkoch kontroly.

1.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 189/2019  - k bodu 17
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2020

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020.

1.

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

schvaľuje:
doplnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020 o
kontrolu s názvom - Kontrola obstarávania výstavby nového cintorína a následná
realizácia.

2.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 190/2019  - k bodu 18/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Sone Timkovej o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KN-E 54310/1 v
kat. území Spišská Nová Ves,
- 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 geometrickým plánom č. 31/2019
(vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO: 43248454, číslo úradného overenia 280/19)
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9420/14 (TTP) s výmerou 126 m2 - diel 4
(ďalej len „predmetný pozemok“), z parcely KN-E 54310/1 zapísanej v LV 4342, kat.
územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva Sone Timkovej, Palárikova 2296/11, 052
01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 2 099,64 €, pričom za dôvod hodný osobitného
zreteľa považuje skutočnosti, že ide o pozemok, ktorý je kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu
pre mesto nevyužiteľný, mesto ho nevyužíva, v územnoplánovacej dokumentácii sa ani
pre budúcnosť s jeho využitím nepočíta, pričom žiadateľka jeho odkúpením by scelila
pozemky vo svojom vlastníctve so zámerom ich budúceho optimálneho využitia.

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 191/2019  - k bodu 18/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
- informáciu o návrhu spol. REALIT, s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO:
36749591, na zámenu pozemkov pri atletickom štadióne Tatran,
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
165/2019 z 29. 10. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení.

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 zámenu:
a) spoluvlastníckych podielov na:
• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvorených pozemkoch
par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s
výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) s výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C
3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1 (TTP) s výmerou 343
m2, KN-E 55602/3 (TTP) s výmerou 120 m2, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová
Ves, vo veľkosti podielu 1/3;

• pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísanom v LV 12074,
k. ú. Spišská Nová Ves, vo veľkosti podielu 1/2, do výlučného vlastníctva mesta Spišská
Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 329614;

b) pozemku par. č. KN-E 51758 (ost. pl.) s výmerou 671 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva spol. REALIT, s. r. o., Sadová 14 A, Spišská
Nová Ves, IČO: 36749591, s finančným doplatkom 604,75 € v prospech mesta Spišská
Nová Ves,  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská
Nová Ves získa do vlastníctva pozemok pod svojou stavbou a verejným priestranstvom.

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 192/2019  - k bodu 18/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
- informáciu o navrhovanej zámene pozemkov medzi spol. VSK MINERAL, s. r. o., Južná
cesta 125, Košice, IČO: 36706311 a mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052
01 Spišská Nová Ves, IČO: 329614;

- zverejnení zámeru zámeny pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
171/2019 z 29. 10. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení.

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu
a) pozemkov:• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom
Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, 24. 10. 2019 pod číslom 600/19, novovytvorené
pozemky par. č. KN-C 8006 (TTP) s výmerou 7438 m2 (diel 1, 2, 3, 4, 5, 6),  KN-C
8003/3 (TTP) s výmerou 969 m2 (diel 7), KN-C 8007/4 (zast. pl.) s výmerou 2170 m2
(diel 8), KN-C 8067 (orná pôda) s výmerou 1085 m2 (diel 9), z parciel KN-E 6802, KN-E
6786, KN-E 6787, KN-E 6781, KN-E 6780, KN-E 6772, KN-E 6770, KN-E 55759/2,
KN-E 55759/201, zapísaných v LV 9594, k. ú. Spišská Nová Ves;
• pozemku par. č. KN-C 8115/15 (zast. pl.) s výmerou 168 m2, zapísaný v LV 9594, k. ú.
Spišská Nová Ves, DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES,
Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 329614;
b) pozemkov:
• geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, 24. 10. 2019 pod číslom 600/19, novovytvorené pozemky par. č.
KN-C 9797/9 (ost. pl.) s výmerou 7480 m2, KN-C 7990/2 (ost. pl.) s výmerou 147 m2
(diel 10),  KN-C 7999 (TTP) s výmerou 745 m2 (diel 11, 12, 13, 14, 15), KN-C 8000/4
(vodná plocha) s výmerou 7 m2 (diel 16), KN-C 8001/3 (TTP) s výmerou 23 m2 (diel 17),
KN-C 8000/5 (vodná plocha) s výmerou 5 m2 (diel 18), z parciel KN-E 55755/5, KN-E
55755/2, KN-E 55750/1, KN-E 55780/1, KN-E 55780/101, zapísaných v LV 4342, a
parciel KN-C 7999, KN-C 9797/6, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves;
• geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, 24. 10. 2019 pod číslom 597/19, novovytvorený pozemok par. č.
KN-C 9799/2 (zast. pl.) s výmerou 4363 m2 (diel 1), z parcely KN-E 7931 zapísanej v LV
4342, k. ú. Spišská Nová Ves;
• geometrickým plánom č. 82/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, 24. 10. 2019 pod číslom 598/19, novovytvorené pozemky par. č.
KN-C 9645/19 (ost. pl.) s výmerou 5177 m2, KN-C 9645/20 (ost. pl.) s výmerou 8796 m2,
KN-C 9678/9 (ost. pl.) s výmerou 4920 m2 (diel 1, 2, 3), z parcely KN-C 9645/1 zapísanej
v LV 1, a parciel KN-E 7931, KN-E 10424, KN-E 7927/2, zapísaných v LV 4342, k. ú.
Sp. Nová Ves;
• geometrickým plánom č. 83/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálny odbor, 24. 10. 2019 pod číslom 599/19, novovytvorené pozemky par. č.
KN-C 9678/10 (ost. pl.) s výmerou 620 m2 (diel 1), KN-C 9678/11 (zast. pl.) s výmerou
827 m2 (diel 2), z parcely KN-C 7910 zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves;
• pozemky par. č. KN-C 9680/52 (zast. pl.) s výmerou 3803 m2, KN-C 9641/3 (ost. pl.) s
výmerou 601 m2, KN-C 9641/4 (ost. pl.) s výmerou 86 m2, KN-C 9678/6 (ost. pl.) s
výmerou 218 m2, KN-C 9679 (ost. pl.) s výmerou 15498 m2, zapísané v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves,
DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA spol. VSK MINERAL, s. r. o., Južná cesta 125,
Košice, IČO: 36706311, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že
mesto Spišská Nová Ves za svoje takmer nevyužiteľné pozemky získa do vlastníctva
pozemky potrebné pre jeho pripravované, resp. uvažované investičné akcie,

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 193/2019  - k bodu 18/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Štefana Roška a manž. Márie Roškovej, I. Stodolu 2496/2, 052 01
Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 6834/2, zastavaného
stavbou (rodinným domom) žiadateľov, kat. územie Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C
6834/2 (zast. pl.) s výmerou 37 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Štefana Roška a manž. Márie Roškovej, I.
Stodolu 2496/2, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 337,88 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 194/2019  - k bodu 18/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Petra Pirníka, Tri Vody VI 1644/14, 900 45 Malinovo, o odkúpenie
časti pozemku mesta par. č. KN-E 50480 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská
Nová Ves.

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

neschvaľuje:
žiadosť Petra Pirníka, Tri Vody VI 1644/14, 900 45 Malinovo, o odkúpenie časti pozemku
mesta parc. č. KN-E 50480 (zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

žiadateľa písomne informovať o neschválení predaja pozemku.

Termín: 31. 3. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 195/2019  - k bodu 18/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Jozefa Dziaka a manž. Silvie Dziakovej, Lúčna 9343/4, 053 31
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 56047/3,
zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA GP č. 70/2019
(číslo úradného overenia 594/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
pozemku - novovytvorených parc. č. KN-C 8666/2 (zast. pl.) s výmerou 89 m2 – diel 1,
KN-C 8666/3 (TTP) s výmerou 61 m2 – diel 2 a KN-C 8666/4 (TTP) s výmerou 22 m2 –
diel 3, z parcely parc. č. KN-E 56047/3, zapísanej v LV 4342, kat. územie Sp. N. Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Dziaka a manž. Silvie Dziakovej,
Lúčna 9343/4, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 3 412,28 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné pozemky
slúžia ako jediný možný prístup k  nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,

b) následne návrh predaja nehnuteľností predložiť na rokovanie MsZ.

Termín: 30. 4. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 196/2019  - k bodu 18/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o Ing. Štefanom Grondžákom, Sládkovičova 3027/9, 052 01 Spišská Nová
Ves, navrhovanej zámene pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves.

1.

neschvaľuje:
návrh vzájomnej zámeny pozemkov parc. č. KN-C 1584/14, KN-C 1584/23 a parc. č.
KN-C 1585/7 v k. ú. Sp. N. Ves danej Ing. Štefanom Grondžákom, Sládkovičova 3027/9,
052 01 Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

navrhovateľa zámeny písomne informovať o neschválení zámeny pozemkov podľa tohto
uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 197/2019  - k bodu 18/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Františka Letanovského a manž. Márie Letanovskej, 053 75 Hnilec
3/18, o odkúpenie pozemkov pod ich rodinným domom v kat. území Hnilec.

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 pozemkov parc. č. KN-E 96726
(zast. pl.) s výmerou 164 m2 a KN-E 96727 (zast. pl.) s výmerou 127 m2, kat. územie
Hnilec, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v
platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Františka Letanovského a
manž. Márie Letanovskej, Hnilec 3/18,  053 75 Hnilec, za celkovú kúpnu cenu 892,31 €.

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 198/2019  - k bodu 18/9/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Jaroslava Bartka, Aténska 24, 040 13 Košice, o odkúpenie
pozemkov mesta nachádzajúcich sa v k. ú. Hnilec.

1.

schvaľuje:
v súlade so zákonom č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho
pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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 par. č. KN-E 9102 (TTP) s výmerou 8229 m2,
KN-E 9103 (TTP) s výmerou 1797 m2, KN-E 9110 (TTP) s výmerou 4774 m2, KN-E
8707/1 (TTP) s výmerou 2827 m2, KN-E 8707/2 (TTP) s výmerou 3259 m2, zapísaných v
LV 141, k. ú. Hnilec, 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 celkovou cenou aspoň 600,00 €.

2.

Hlasovanie - za: 3       proti: 4       zdržali sa: 11       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 199/2019  - k bodu 18/10/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Miroslava Bruncka, Komenského 17, 052 01 Spišská Nová Ves a
Františka Sakáča, Komenského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku v
priemyselnom parku na Drevárskej ulici.

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 3275/93
(zast. pl.) s výmerou 497 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
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 celkovou
cenou aspoň 11 000,00 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a 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. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 200/2019  - k bodu 18/10/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť o prevod vlastníctva pozemku v priemyselnom parku na Drevárskej ulici, a to
parc. č. KN-C 3275/93 (zast. pl.) s výmerou 497 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves.

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 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
(ďalej tiež len „OVS“) na prevod vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 3275/93 (zast. pl.) s
výmerou 497 m2 (ďalej len predmetný pozemok“), zapísaného v LV 1, kat. územie SNV:
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku určeného na
podnikateľské účely, • minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku
je 11 000,00 €, • účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej
zmluvy na odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná
sume 11 000,00 € alebo ju presiahne, • kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej
zmluvy uvedená v zaokrúhlení na tisícky eur, • účastník OVS v priebehu lehoty na
podávanie súťažných návrhov zloží na účet vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 1
500,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny, • kúpna
cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,• víťazom OVS a
nadobúdateľom vlastníctva predmetného pozemku bude účastník OVS, ktorý podá
súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou predmetného pozemku (v
prípade dvoch alebo viacerých návrhov kúpnych zmlúv s rovnakou najvyššou kúpnou
cenou dôjde k zopakovaniu OVS), za dodržania/splnenia ostatných aj formálnych
súťažných podmienok, • súťažný návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže
vylúčený, ak navrhovateľ má/mal k poslednému dňu lehoty na podávanie súťažných
návrhov k vyhlasovateľovi súťaže 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, • účastník súťaže v
návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že prípadnú potrebnú prekládku inž. sietí (aj
prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva predmetného pozemku, o ktorých
predávajúci t. č. nemá vedomosť) kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady a tiež, že v
lehote 1 roka od nadobudnutia vlastníctva predmetného pozemku uzavrie s predávajúcim
zmluvu o zriadení vecného bremena na uloženie inž. sietí predávajúceho do okrajovej
časti tohto pozemku, • doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať ustanovenie, že
náklady spojené so zverejnením OVS v miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS, •
lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, • ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší
podmienky uzatvorenej kúpnej zmluvy, vyhlasovateľ súťaže 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 30 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, adresu, príp. tel. číslo účastníka OVS), • výsledok/vyhodnotenie súťaže bude
účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní od termínu uzávierky na podávanie
súťažných návrhov, • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté súťažné
návrhy, OVS zrušiť, zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť

lehotu na podávanie súťažných návrhov či predĺžiť lehotu na oznámenie
výsledku/vyhodnotenia, • navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s
účasťou na súťaži a zúčastňujú sa jej na vlastné náklady,• v prípade, ak návrh na
uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu alebo viac podmienok určených
OVS, takýto návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený.

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

v  súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 199/2019 z 12. 12. 2019)
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž podľa schválených podmienok OVS.

Termín: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 201/2019  - k bodu 18/11/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Marcela Pacigu, 053 32 Hnilčík 241, o odkúpenie pozemku parc. č.
KN-C 8450 (TTP) s výmerou 571 m2, zapísaného v LV 1, 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 8450 (TTP)
s výmerou 571 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, 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 celkovou cenou
aspoň 12 000,00 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a 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. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 202/2019  - k bodu 18/11/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prejavený záujem o prevod vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 8450 (TTP) s výmerou 571
m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 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
(ďalej tiež len „súťaže“ alebo „OVS“) na prevod vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 8450
(TTP) s výmerou 571 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves:
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku určeného na
výstavbu rodinného domu,
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 12 000,00 €,
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na
odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 12
000,00 € alebo ju presiahne,
• kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na tisícky
eur,
• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 1 500,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza
OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny,
• kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
• víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva predmetného pozemku bude účastník OVS,
ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou predmetného
pozemku (v prípade dvoch alebo viacerých návrhov kúpnych zmlúv s rovnakou najvyššou
kúpnou cenou dôjde k zopakovaniu OVS), za dodržania/splnenia ostatných aj formálnych
súťažných podmienok,
• súťažný návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený, ak navrhovateľ
má/mal k poslednému dňu lehoty na podávanie súťažných návrhov k vyhlasovateľovi
súťaže 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,
• účastník OVS v návrhu kúpnej zmluvy uvedie komplexne spracovanú problematiku
zriadenia predkupného práva podľa § 602 - 606 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka spočívajúceho v práve predávajúceho kúpiť predávaný pozemok, ak tento
pozemok alebo jeho časť, bude chcieť v lehote 10 rokov od dátumu nadobudnutia
vlastníckeho práva k nemu kupujúci predať, prípadne iným spôsobom scudziť, a to aj po
častiach, za rovnakú cenu, ako tento pozemok kupujúci kúpil od predávajúceho (v prípade,
ak kupujúci bude mať zámer scudziť len časť predmetu predkupného práva predávajúci
má právo kúpiť túto časť predmetu predkupného práva za alikvotnú cenu pripadajúcu na
túto časť predmetu predkupného práva),
• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že prípadnú potrebnú
prekládku inžinierskych sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva
predmetného pozemku, o ktorých predávajúci toho času nemá vedomosť) kupujúci si
zabezpečí na vlastné náklady,
• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, ktorým vezme na
vedomie, že predmetný pozemok sa nachádza v dobývacom priestore Spišská Nová Ves a
že ide o územie, kde je predpoklad zvýšeného radónového rizika,

2.



• doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať ustanovenie, že náklady spojené so
zverejnením OVS v miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS,
• 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 prípadné následné jeho
zmeny, opravy alebo doplnky sú vylúčené,
• otváranie obálok sa uskutoční do 30 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, adresu, príp. tel. číslo účastníka OVS),
• výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní
od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov,
• vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté súťažné návrhy, OVS zrušiť,
zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na podávanie
súťažných návrhov či predĺžiť lehotu na oznámenie výsledku/vyhodnotenia,
• navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži a
zúčastňujú sa jej na vlastné náklady,
• v prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu alebo
viac podmienok určených OVS, takýto návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže
vylúčený.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 201/2019 z 12. 12. 2019)
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž podľa schválených podmienok OVS.

Termín: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 203/2019  - k bodu 18/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Juraja Beličáka a manž. Márie Beličákovej, Dunajská 2799/56, 052
01 Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 9696/26, zapísaného v LV 1,
kat. územie Spišská Nová Ves,

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER predaja pozemku parc. č. KN-C
9696/26 (TTP) s výmerou 190 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Juraja Beličáka a manž. Márie Beličákovej,
Dunajská 2799/56, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 787,50 €, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný pozemok tvorí záhradu pri
rodinnom dome žiadateľov (súp. č. 2799), pričom je s ním spoločne dlhoročne užívaný a
udržiavaný,

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 204/2019  - k bodu 18/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Mariána Galla a manž. Ingrid Gallovej, Dunajská 2800/58, 052 01
Spišská Nová Ves  o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 9696/27, zapísaného v LV 1, kat.
územie Spišská Nová Ves,

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER predaja pozemku parc. č. KN-C
9696/27 (TTP) s výmerou 177 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mariána Galla a manž. Ingrid Gallovej,
Dunajská 2800/58, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 464,45 €, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný pozemok tvorí záhradu pri
rodinnom dome žiadateľov (súp. č. 2800), pričom je s ním spoločne dlhoročne užívaný a
udržiavaný,

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 205/2019  - k bodu 18/14
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ivana Krokkera, Dunajská 54, 052 01 Spišská Nová Ves o
odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 7678/91, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská
Nová.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA geometrickým
plánom č. 30/2019 (číslo úradného overenia 61-176/19, vyhotovený GEOKAN, s. r. o.,
IČO: 36595578) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 7678/222 (zast. pl.) s výmerou
44 m2, z parcely parc. č. KN-C 7678/91 zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
výlučného vlastníctva Ivana Krokkera, Dunajská 54, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu
cenu 1 522,55 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že
predmetný pozemok tvorí súčasť dvora pri rodinnom dome žiadateľa (súp. č. 2798),
pričom nachádza sa na ňom drobná stavba žiadateľa (oporný múr s prístreškom).

2.

Hlasovanie - za: 0       proti: 3       zdržali sa: 13       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 31. 3. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 206/2019  - k bodu 18/15/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Javorová č. 1, 2, Spišská Nová
Ves, o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavby: “Stavebné úpravy a prístavba
lodžií Bytového domu 1, 2, č. KN 4712, k. ú. Spišská Nová Ves, ul. Javorová č. 2013/1, 2,
Spišská Nová Ves“.

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva umiestnenia
stavby “Stavebné úpravy a prístavba lodžií Bytového domu 1, 2, č. KN 4712, k. ú. Spišská
Nová Ves, ul. Javorová č. 2013/1, 2, Spišská Nová Ves“, na pozemok par. č. KN-C 4717
(ost. pl.) s výmerou 11 234 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu
vymedzenom geometrickým plánom č. 2019049, úradne overenom 31. 10. 2019 pod č.
616/2019, v prospech bytov bytového domu Javorová č. 1, 2, s. č. 2013, vedených v LV
7074, k. ú. Spišská Nová Ves nasledovne:
a1) byt č. 1, vchod č. 1, v podiele 168/10000,
b1) byt č. 2, vchod č. 1, v podiele 164/10000,
c1) byt č. 3, vchod č. 1, v podiele 241/10000,
d1) byt č. 4, vchod č. 1, v podiele 317/10000,
e1) byt č. 5, vchod č. 1, v podiele 316/10000,
f1) byt č. 6, vchod č. 1, v podiele 317/10000,
g1) byt č. 7, vchod č. 1, v podiele 316/10000,
h1) byt č. 8, vchod č. 1, v podiele 317/10000,
i1) byt č. 9, vchod č. 1, v podiele 316/10000,
j1) byt č. 10, vchod č. 1, v podiele 316/10000,
k1) byt č. 11, vchod č. 1, v podiele 391/10000,
l1) byt č. 12, vchod č. 1, v podiele 316/10000,
m1) byt č. 13, vchod č. 1, v podiele 316/10000,
n1) byt č. 14, vchod č. 1, v podiele 317/10000,
o1) byt č. 15, vchod č. 1, v podiele 316/10000,
p1) byt č. 16, vchod č. 1, v podiele 317/10000,
q1) byt č. 17, vchod č. 1, v podiele 316/10000,

a2) byt č. 1, vchod č. 2, v podiele 164/10000,
b2) byt č. 2, vchod č. 2, v podiele 241/10000,
c2) byt č. 3, vchod č. 2, v podiele 164/10000,
d2) byt č. 4, vchod č. 2, v podiele 316/10000,
e2) byt č. 5, vchod č. 2, v podiele 317/10000,
f2) byt č. 6, vchod č. 2, v podiele 316/10000,
g2) byt č. 7, vchod č. 2, v podiele 317/10000,
h2) byt č. 8, vchod č. 2, v podiele 316/10000,
i2) byt č. 9, vchod č. 2, v podiele 317/10000,
j2) byt č. 10, vchod č. 2, v podiele 240/10000,
k2) byt č. 11, vchod č. 2, v podiele 317/10000,
l2) byt č. 12, vchod č. 2, v podiele 316/10000,
m2) byt č. 13, vchod č. 2, v podiele 317/10000,
n2) byt č. 14, vchod č. 2, v podiele 316/10000,
o2) byt č. 15, vchod č. 2, v podiele 317/10000,
p2) byt č. 16, vchod č. 2, v podiele 316/10000,
q2) byt č. 17, vchod č. 2, v podiele 316/10000,

s povinnosťou uhradiť vlastníkovi pozemku celkovú jednorazovú odplatu v sume 142,74 €
a  náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním vzťahu k predmetnému pozemku.

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať usporiadanie zmluvného vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 207/2019  - k bodu 18/15/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Javorová č. 3, 4, Spišská Nová
Ves, o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavby: “Stavebné úpravy a prístavba
lodžií Bytového domu 3, 4, č. KN 4711, k. ú. Spišská Nová Ves, ul. Javorová č. 2013/3, 4,
Spišská Nová Ves“.

1.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva umiestnenia
stavby, “Stavebné úpravy a prístavba lodžií Bytového domu 3, 4, č. KN 4711, k. ú.
Spišská Nová Ves, ul. Javorová č. 2013/3, 4, Spišská Nová Ves“ na pozemok par. č.
KN-C 4717 (ost. pl.) s výmerou 11234 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v
rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 2019050, úradne overenom 7. 11. 2019
pod č. 622/2019, v prospech bytov bytového domu Javorová č. 3, 4, s. č. 2014, vedených v
LV 7796, k. ú. Spišská Nová Ves nasledovne:
a3) byt č. 1, vchod č. 3, v podiele 164/10000,
b3) byt č. 2, vchod č. 3, v podiele 164/10000,
c3) byt č. 3, vchod č. 3, v podiele 241/10000,
d3) byt č. 4, vchod č. 3, v podiele 316/10000,
e3) byt č. 5, vchod č. 3, v podiele 316/10000,
f3) byt č. 6, vchod č. 3, v podiele 316/10000,
g3) byt č. 7, vchod č. 3, v podiele 316/10000,
h3) byt č. 8, vchod č. 3, v podiele 317/10000,
i3) byt č. 9, vchod č. 3, v podiele 316/10000,
j3) byt č. 10, vchod č. 3, v podiele 318/10000,
k3) byt č. 11, vchod č. 3, v podiele 317/10000,
l3) byt č. 12, vchod č. 3, v podiele 316/10000,
m3) byt č. 13, vchod č. 3, v podiele 316/10000,
n3) byt č. 14, vchod č. 3, v podiele 317/10000,
o3) byt č. 15, vchod č. 3, v podiele 316/10000,
p3) byt č. 16, vchod č. 3, v podiele 318/10000,
q3) byt č. 17, vchod č. 3, v podiele 316/10000,

a4) byt č. 1, vchod č. 4, v podiele 164/10000,
b4) byt č. 2, vchod č. 4, v podiele 241/10000,
c4) byt č. 3, vchod č. 4, v podiele 164/10000,
d4) byt č. 4, vchod č. 4, v podiele 316/10000,
e4) byt č. 5, vchod č. 4, v podiele 316/10000,
f4) byt č. 6, vchod č. 4, v podiele 315/10000,
g4) byt č. 7, vchod č. 4, v podiele 318/10000,
h4) byt č. 8, vchod č. 4, v podiele 316/10000,
i4) byt č. 9, vchod č. 4, v podiele 317/10000,
j4) byt č. 10, vchod č. 4, v podiele 316/10000,
k4) byt č. 11, vchod č. 4, v podiele 317/10000,
l4) byt č. 12, vchod č. 4, v podiele 316/10000,
m4) byt č. 13, vchod č. 4, v podiele 318/10000,
n4) byt č. 14, vchod č. 4, v podiele 317/10000,
o4) byt č. 15, vchod č. 4, v podiele 317/10000,
p4) byt č. 16, vchod č. 4, v podiele 316/10000,
q4) byt č. 17, vchod č. 4, v podiele 316/10000,

s povinnosťou uhradiť vlastníkovi pozemku celkovú jednorazovú odplatu v sume 142,74 €
a  náklady spojené s majetkovoprávnym usporiadaním vzťahu k predmetnému pozemku.

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 208/2019  - k bodu 18/16
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spol. Slovak Retail Projekt Gamma, k. s., Toryská 5, 040 11 Košice,
IČO: 47 250 607, o uzatvorenie zmluvného vzťahu k pozemkom na realizáciu stavby:
„Obchodné centrum – Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves, SO 03, 06, 09, 10, 12“.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov uzatvorenie
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva umiestnenia
stavby „Obchodné centrum – Nábrežie Hornádu Spišská Nová Ves, SO 03, 06, 09, 10,
12“, na pozemkoch par. č. KN-C 2391/11, KN-C 10172/1, KN-C 2390/3, KN-C 2390/9,
KN-C 10182, KN-C 2390/4, KN-C 2390/5, KN-C 2390/2, KN-C 2391/62, KN-C 2391/63,
KN-C 2398/1, KN-C 2394, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu
vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, v prospech spol. Slovak
Retail Projekt Gamma, k. s., Toryská 5, 040 11 Košice, za jednorazovú odplatu určenú
znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení geometrického plánu na vymedzenie
rozsahu vecného bremena ukončenej stavby.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovopr. usporiadanie vzťahu k časti pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 209/2019  - k bodu 18/17
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o problematike neusporiadaných vzťahov k pozemku nachádzajúcom sa pod
stavbou mesta Spišská Nová Ves, ktorá na základe platnej legislatívy SR prešla zo štátu do
vlastníctva mesta.

1.

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo
veľkosti 1/2 na pozemku par. č. KN-E 72616/7 (zast. pl.) s výmerou 26 m2, zapísaný v LV
11002, k. ú. Spišská Nová Ves, od Moniky Pivkovej, Hurbanova 1968/1, Spišská Nová
Ves, za 240,37 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 210/2019  - k bodu 18/18/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) informáciu o záujme umiestnenia investície spoločnosti OP CENTRUM, s. r. o., G.
Švéniho 2794/8B, 971 01 Prievidza, do centrálnej zóny mesta Spišská Nová Ves,
b) informáciu o aktuálnom stave vlastníckych vzťahov v predmetnom (vytipovanom)
území.

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 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (§
9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) na podávanie
najvhodnejšieho návrhu zmluvy v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v
platnom znení, realizovanej podľa schválených súťažných  podmienok, na umiestnenie a
realizáciu investície na nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves, a to stavbe súpis. č.
2987 a pozemkoch KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2610 m2, KN-C 2157/4 (zast.
plocha) o výmere 530 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast.
pl.) o výmere 114 m2,  KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.)
s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2.

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž 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. 2020

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 211/2019  - k bodu 18/18/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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 na
podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy v súlade s § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka v platnom znení (ďalej tiež len „súťaže“ alebo „OVS“) na umiestnenie a
realizáciu investície na nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová Ves, a to stavbe súpis. č.
2987 a pozemkoch KN-C 2156/1 (zast. pl.) o výmere 2 610 m2, KN-C 2157/4 (zast.
plocha) o výmere 530 m2, KN-C 2156/3 (zast. pl.) s výmerou 166 m2, KN-C 2156/4 (zast.
pl.) o výmere 114 m2,  KN-C 2160/3 (zast. pl.) s výmerou 22 m2, KN-C 2157/4 (zast. pl.)
s výmerou 530 m2 a KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, so splnením
nasledujúcich podmienok:
• účastník OVS podá súťažný návrh formou komplexne vypracovanej zmluvy na
umiestnenie a realizáciu investície na citovaných nehnuteľnostiach mesta Spišská Nová
Ves alebo na ich podstatnej časti,
• návrhy na uzavretie zmluvy budú podávané vo forme návrhu 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 doručený návrh
zmluvy musí obsahovať úplné identifikačné údaje navrhovateľa, obidva exempláre budú
účastníkom OVS vlastnoručne podpísané (u právnických osôb oprávneným štatutárom,
resp. splnomocneným zástupcom),
• účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných
údajov (ak ich súťažný návrh bude obsahovať), udelený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• lehota na podávanie súťažných návrhov: 6 mesiacov,
• do hodnotenia OVS nebude zahrnutý návrh zmluvy, ktorý navrhovateľ predloží po lehote
určenej podmienkami OVS,
• každý účastník OVS môže podať iba jeden návrh na uzavretie zmluvy; ak podá viac
návrhov, všetky budú zo súťaže vylúčené,
• po doručení súťažného návrhu do podateľne vyhlasovateľa sú prípadné následné zmeny,
opravy alebo doplnky návrhu vylúčené,
• súťažný návrh je po jeho doručení do podateľne vyhlasovateľa tejto OVS neodvolateľný,
• súťažný návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený, ak navrhovateľ mal
k poslednému dňu lehoty na podávanie návrhov voči vyhlasovateľovi súťaže záväzky po
dátume splatnosti,
• výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 120
dní odo dňa nasledujúceho po poslednom dni lehoty na podávanie súťažných návrhov na
podávanie súťažných návrhov,
• vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté súťažné návrhy, OVS zrušiť,
zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na podávanie
súťažných návrhov či predĺžiť lehotu na oznámenie výsledku/vyhodnotenia OVS,

1.



• navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži a
zúčastňujú sa jej na vlastné náklady,
• v prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu alebo
viac podmienok určených OVS, takýto návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže
vylúčený.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 210/2019 z 12. 12. 2019)
zrealizovať obchodnú verejnú súťaž podľa schválených podmienok OVS.

Termín: 30. 9. 2020

2.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 212/2019  - k bodu 19
Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na 1. polrok 2020

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na 1. polrok 2020
nasledovne:

20. február  2020
23. apríl  2020
18. jún  2020

1.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 213/2019  - k bodu 21
Dotácia mestu Prešov  v súvislosti s mimoriadnou situáciou po výbuchu bytového domu

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o havárii bytového domu na Mukačevskej ul. v Prešove.

1.

schvaľuje:
dotáciu ako finančný príspevok do zbierky vyhlásenej mestom Prešov vo výške 5 000 eur
na zmiernenie dopadov havárie bytového domu na Mukačevskej ul. v Prešove.

2.



z 10.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 12. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

Ing. Júlia  JančurováZodpovední:
Ing. Iveta Topoliová

zabezpečiť prevod finančných prostriedkov vo výške 5 000 eur na transparentný účet
mesta Prešov č. SK90 7500 0000 0040 0859 1229.

Termín: 31. 12. 2019

3.

Podpísané dňa: 18. 12. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Za správnosť: 


