
z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 4. 2015
Uznesenia

Uznesenie č. 34/2015  - k bodu 5
Návrh Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) informatívnu správu o postupe prerokovania Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu
mesta Spišská Nová Ves, lokalita Stojan, vypracovanú odborne spôsobilou osobou na
zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona Ing. arch.
Ľuboslavou Vlčkovou (reg. č. 278),
b)  výsledok preskúmania Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová
Ves Okresným úradom v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie
územného plánovania podľa § 25 stavebného zákona;

2. súhlasí:
s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania Zmien a doplnkov 2014
Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Stojan, podľa § 22 stavebného zákona;

3. schvaľuje:
a) podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky 2014 Územného
plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Stojan, ktoré boli spracované spoločnosťou
ARCH.EKO, s. r .o.,  Banská Bystrica,
b) podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 4/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2000
o Územnom pláne mesta Spišská Nová Ves, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a
doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, lokalita Stojan;
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4.

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

ukladá:

Ing. arch. Teodor ŠtubňaZodpovedný:

a) zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová
Ves na úradnej tabuli mesta najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom v
zmysle § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona;
b) doručiť záväznú časť Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová
Ves dotknutým orgánom štátnej správy v zmysle § 27 ods. 4 písm. b) stavebného zákona;
c)  vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o
schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky;
d) označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová
Ves schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona;
e) uložiť Zmeny a doplnky 2014 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves na Mestskom
úrade, oddelení územného plánovania a stavebného poriadku a na Okresnom úrade v
Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania v zmysle §
28 ods. 3 a 4 stavebného zákona.

Termín: 15. 7. 2015

Uznesenie č. 35/2015  - k bodu 6
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2014

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o inventarizácii majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2014;

2. schvaľuje:
a) návrh na vyradenie majetku v obstarávacej hodnote 70 999,44 €,
b) návrh na vyradenie pohľadávok v hodnote 62 659,85 €,
c) návrh na vyradenie majetku v správe príspevkovej organizácie STEZ v hodnote
6 650,97 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov.

Termín: 31. 8. 2015
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Uznesenie č. 36/2015  - k bodu 7
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu vo výške 855 984 € na:
- nákup pozemkov v sume 51 700 €,
- rekonštrukciu oplotenia cintorína a urnovú stenu v sume 50 000 €,
- rekonštrukciu a zateplenie MŠ na Rybničnej ulici v sume 50 000 €,
- rekonštrukciu budovy, jej zmenu z podnikateľského inkubátora na materskú školu
(spolufinancovanie) v sume 14 100 €,
- rekonštrukciu ihriska pri ZŠ Ing. O. Kožucha (spolufinancovanie) v sume 1 500 €,
- rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov podľa návrhu oddelenia výstavby
a dopravy v sume 500 000 €,
- splátku istiny úveru čerpaného na investičné akcie v roku 2009 v sume 188 684 €,

b) Druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšia príjmy
a výdavky o čiastku 1 096 561 € vo vnútornom členení takto:

rozpočet bežných príjmov                zvýšenie o sumu      94 788 €
rozpočet bežných výdavkov             zvýšenie o sumu    259 934 €
rozpočet kapitálových príjmov         zvýšenie o sumu     79 827 €
rozpočet kapitálových výdavkov      zvýšenie o sumu   756 800 €
rozpočet príjmových fin. operácií     zvýšenie o sumu   921 946 €
rozpočet výdavkových fin. operácií  zvýšenie o sumu     79 827 €,

c) Druhú zmenu rozpočtu v roku 2015 v rozpočtových organizáciách školstva podľa
predloženého návrhu;

2.

Hlasovanie - za: 10       proti: 0       zdržali sa: 8       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia organizácií, riaditeľ MKC
T: 30. 4. 2015

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

Termín: 31. 12. 2015
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Uznesenie č. 37/2015  - k bodu 8
Záverečný účet  mesta Spišská Nová Ves za rok 2014

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2014 bez výhrad;
b) celoročné hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2014 podľa
predložených materiálov bez výhrad;
c) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia mesta Spišská Nová Ves za rok 2014 vo
výške 1 526 403,42 € a jeho nasledovné usporiadanie:
- vyčlenenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z prebytku bežného
a kapitálového hospodárenia za rok 2014 podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v sume 73 961,33 €;
- prídel z prebytku hospodárenia do Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 9 900 €
v zmysle § 18 ods. 2 Zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov;
- zostatok prebytku, po vyčlenení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov a
prídelu do fondu prevádzky, údržby a opráv, prideliť do rezervného fondu vo výške
1 442 542,09 €;
d) hodnotiacu správu programového rozpočtu výdavkov mesta Spišská Nová Ves za rok
2014;

2. berie na vedomie:
a) vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov zapojených do finančných operácií vo
výške 1 193 160,26 €;
b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2014;
c) hospodársky výsledok mesta za rok 2014 zisk, ktorý vznikol ako rozdiel výnosov a
nákladov vo výške 2 730 540,51 € a jeho preúčtovanie na účet 428 Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovední:
riaditelia PO

usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:
- Mestské kultúrne centrum – stratu vo výške 8 187,66 € vykryť z rezervného fondu do
výšky prostriedkov v tomto fonde,
- Zoologická záhrada – zisk vo výške 7 640,28 € previesť do rezervného fondu
organizácie,
- Správa telovýchovných zariadení – stratu vo výške 37 950,02 € vykryť z rezervného
fondu organizácie.

Termín: 30. 6. 2015



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 4. 2015
Uznesenia

Uznesenie č. 38/2015  - k bodu 9
Stanovenie výšky platu primátora mesta

1.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 2       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plat primátorovi mesta Spišská Nová Ves v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, a to ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v NH SR (858,00 €) a násobku
určeného podľa počtu obyvateľov mesta (2,89) a zvýšenie základného platu o 70 % (t.  j.
o 1736,00 €) s účinnosťou od 1. 1. 2015. Celkový upravený plat primátora od 1. 1. 2015
je vo výške 4. 216,00 €.

Uznesenie č. 39/2015  - k bodu 10
Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 1/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady;

2. uznáša sa na:
vydaní Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves
č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady s účinnosťou od 1. 5. 2015;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

prednostke MsÚ:
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Spišská Nová Ves č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na úradnej tabuli MsÚ,
T: 16. 4. 2015

- zverejnenie Dodatku č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves
č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 4. 5. 2015
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Uznesenie č. 40/2015  - k bodu 11
Zrušenie VZN mesta Spišská Nová Ves č. 4/2005 Požiarny poriadok mesta Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 4/2005 Požiarny poriadok
mesta Spišská Nová Ves dňom prijatia tohto uznesenia.

Uznesenie č. 41/2015  - k bodu 12
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Levočská 11, Spišská
Nová Ves v hodnote 5 714,44 €;

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 5. 2015

Uznesenie č. 42/2015  - k bodu 13
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Z. Nejedlého 2,
Spišská Nová Ves v hodnote 10 900,97 €;

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 5. 2015
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Uznesenie č. 43/2015  - k bodu 14
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra na 2. polrok 2015

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves na 2.
polrok 2015.

Uznesenie č. 44/2015  - k bodu 15/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru predaja pozemku parc. č. KN-C 1069/3 (zast. pl.)
s výmerou 105 m2, kat. územie Mlynky, Etele Dovalovej, Mlynky č. 56;

2. vyhlasuje:
že predaj nehnuteľnosti – pozemku – slúžiaceho na prístup k rodinnému domu
žiadateľky z priľahlej cestnej komunikácie považuje za skutočnosť hodnú osobitného
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

3. schvaľuje:
predaj nehnuteľnosti – pozemku – KN-C 1069/3 (zast. pl.) s výmerou 105 m2, zapísanej
v LV 1122, kat. územie Mlynky, v prospech Etely Dovalovej, Mlynky 56, 053 76
Mlynky, za celkovú kúpnu cenu 791,55 €;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2015

Uznesenie č. 45/2015  - k bodu 15/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zmien vlastníckych práv k nehnuteľnostiam predloženého
Miroslavom Tauberom, Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves a Ing. Jurajom
Kubičárom s manželkou, Nitrianska 3411/22, 052 01 Spišská Nová Ves;
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2. vyhlasuje:
že usporiadanie vlastníckych práv k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam (všetky v k. ú.
Spišská Nová Ves), umožňujúcich vybudovanie novej miestnej komunikácie určenej na
prístup a príjazd k priľahlým nehnuteľnostiam, 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:
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov formou v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č. 36444499-105/2014 (vypracovaným dňa 23. 9. 2014
spoločnosťou Globing Poprad, s. r. o., IČO 36444499), nasledovne:
a) Mesto Spišská Nová Ves predáva do výlučného vlastníctva Miroslava Taubera,
Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves, časť pozemku par. č. KN-C 3300
(zast. pl.) s výmerou 134 m2 (diel 2), k. ú. Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu
cenu 3 382,16 €,
b) Mesto Spišská Nová Ves predáva do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov Ing. Juraja Kubičára a MUDr. Jany Kubičárovej, Nitrianska
3411/22, 052 01 Spišská Nová Ves časť pozemku par. č. KN-C 3300 (zast. pl.)
s výmerou 17 m2 (diel 1), k. ú. Spišská Nová Ves, za celkovú kúp. cenu 429,08 €,
c) Mesto Spišská Nová Ves kupuje časť pozemku par. č. KN-C 3301/1 (zast. pl.)
s výmerou 151 m2 (diel 4), k. ú. Spišská Nová Ves, od Miroslava Taubera,
Banícka 1486/11, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 3 811,24 €;

4. súhlasí:
s využitím pozemku par. č. KN-C 3300 (v novom stave), k. ú. Spišská Nová
Ves, na výstavbu cestnej komunikácie podľa projektovej dokumentácie „IBV Malá
Drevárska ulica, Spišská Nová Ves;

5.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia a uzavrieť nájomnú
zmluvu na výstavbu cestnej komunikácie na parcele par. č. KN-C 3300 (v novom
stave).

Termín: 30. 11. 2015

Uznesenie č. 46/2015  - k bodu 15/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností – pozemkov medzi spoločnosťou Tehelňa
STOVA, s. r. o., a Mestom Spišská Nová Ves;
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2. vyhlasuje:
že zámenu pozemkov pre účely výstavby časti verejnej cestnej komunikácie
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení;

3. schvaľuje:
majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pozemkov formou zámeny takto:
- pozemok parc. č. KN-C 6384/15 (zast. pl.) s výmerou 401 m2, kat. územie Spišská
Nová Ves, zapísaného v LV 6286, ktorého vlastníkom je Tehelňa STOVA, s. r. o.,
zámenou previesť v prospech Mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70
Spišská Nová Ves,
- pozemok parc. č. KN-C 6386/2 (zast. pl.) s výmerou 436 m2, kat. územie Spišská
Nová Ves, zapísaného v LV 1, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves, zámenou
previesť v prospech spoločnosti Tehelňa STOVA, s. r. o., Letecká 35, 052 01 Spišská
Nová Ves, s finančným vyrovnaním 947,10 € v prospech Mesta Spišská Nová Ves,

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2015

Uznesenie č. 47/2015  - k bodu 15/4
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 budovy súp. č. 2134 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 7217/2 za
budovu t. č. bez súp. čísla (evidovanú ako garáž) postavenú na pozemku parc. č. KN-C
2439 (všetky v k. ú. 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
o majetku obcí v platnom znení



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 4. 2015
Uznesenia

3. schvaľuje:
ZÁMER ZÁMENY:
- budovy súp. č. 2134 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 7217/2 a pozemku
parc. č. KN-C 7217/2 (zast. pl.) s výmerou 298 m2, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa GP 5/2015 zo dňa 19. 2. 2015, vyhotoveného GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578,
ktorých vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves, v prospech Impol, s. r. o., Ľubochnianska
2, 080 06 Ľubotice,
- budovy t. č. bez súp. čísla (evidovanú ako garáž) postavenej na pozemku parc. č.
KN-C 2439 (zast. pl.) a pozemku parc. č. KN-C 2439 (zast. pl.) s výmerou 237 m2, kat.
územie Spišská Nová Ves, ktorých vlastníkom je Impol, s. r. o., zapísaných v LV 11683,
v prospech mesta Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 12. 2015

Uznesenie č. 48/2015  - k bodu 15/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Helske, s. r. o., Ferka Urbánka 20/A, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie časti nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 3275/32 (zast.
pl.) zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemku parc. č. KN-C 3275/103 (zast. pl.) s výmerou 1 707 m2, ako
geometrickým plánom č. 15/2015 z 27. 2. 2015, vyhotoveným Ing. Pavlom
Kostelníkom, J. Wolkera 2036/15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41686187,
novovytvorenej parcely z parcely KN-C 3275/32 (zast. pl.), kat. územie Spišská Nová
Ves, formou verejnej obchodnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku
obcí v platnom znení, za cenu aspoň 20 tis. € záujemcovi, ktorý podá súťažný
návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou;



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 4. 2015
Uznesenia

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto
uznesenia v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení, s uplatnením
zriadenia vecného bremena v prospech Mesta Spišská Nová Ves, Radničné
námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, ako vlastníka kanalizačného a vodovodného
potrubia úžitkovej vody uloženého v predmetnom pozemku, ktoré spočíva v povinnosti
povinného z vecného bremena strpieť vstup osôb a vjazd technických zariadení
a dopravných prostriedkov na pozemok parc. č. KN-C 3275/103, na nevyhnutný čas
a v nevyhnutnom rozsahu za účelom prevádzkovania, údržby a opráv kanalizačného
potrubia a vodovodného potrubia úžitkovej vody.

Termín: 30. 9. 2015

Uznesenie č. 49/2015  - k bodu 15/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti BARRIO ENERGY, s. r. o., Kupeckého 3, 821 08 Bratislava,
o uzavretie nájomnej zmluvy na pozemku parc. č. KN-C 1083/4 (zast. pl.) s výmerou
117 m2, pre účely výstavby prístupovej komunikácie;

2. schvaľuje:
a) využitie pozemku parc. č. KN-C 1083/4 (zast. pl.) s výmerou 117 m2 ako
geometrickým plánom č. 20/2015 (vypracovaný dňa 26. 3. 2015, spol. GEOPLAN spol.
s r. o., IČO 31 69 35 98) novovytvoreného pozemku z parcely KN-C 1083/3 (zast. pl.)
s výmerou 3 102 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, na výstavbu cestnej komunikácie;
b) nájom pozemku par. č. KN-C 1083/4 (zast. pl.) s výmerou 117 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s cenou ročného nájmu aspoň 50 €
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu nájmu;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a nájom nehnuteľnosti podľa tohto
uznesenia v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 9. 2015



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 4. 2015
Uznesenia

Uznesenie č. 50/2015  - k bodu 15/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe doriešiť vlastníctvo pozemku z dôvodu plánovanej realizácie
stavby: „ROZŠÍRENIE CYKLOCHODNÍKOV TRASA „B“ a  „C““;

2. schvaľuje:
odkúpenie nehnuteľností – pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves – par. č. KN-C
2095/2 (zast. pl.) s výmerou 2 m2 a KN-C 2096/2 (záhrada) s výmerou 10 m2, podľa
geometrického plánu č. 16/2015 vyhotoveného 19. 3. 2015 spoločnosťou
GEOKAN, IČO 36 595 578, a pozemku par. č. KN-C 2096/3 (záhrada) s výmerou
9 m2, podľa geometrického plánu č. 19/2015 vyhotoveného 30. 3. 2015
spoločnosťou GEOKAN, IČO 36 595 578, od spoločnosti SLOVPREZENT,
spoločnosť s ručením obmedzeným, Duklianska 22, Spišská Nová Ves, IČO
31 679 315, do výlučného vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám.
č. 7, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 837,48 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2015

Uznesenie č. 51/2015  - k bodu 15/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, 052 01 Spišská
Nová Ves, o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov Mesta Spišská Nová Ves
nachádzajúcich sa v k. ú. Sp. Novej Vsi;



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 4. 2015
Uznesenia

2. schvaľuje:
zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 1 - časť „C - Ťarchy“
v znení:
„Vecné bremeno v prospech každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka
nehnuteľnosti – bytového domu - Sadová 1, súp. č. 2044, postaveného na
parcele KN-C 4666 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves, ako vlastníka stavby
„Obnova a nadstavba bytového domu, Sadová ulica č. 1, Spišská Nová Ves,
objekt: SO 04 Plynovod“, ktoré spočíva v povinnosti povinného z vecného
bremena:
- strpieť právo umiestnenia stavby „Obnova a nadstavba bytového domu,
Sadová ulica č. 1, Spišská Nová Ves, objekt: SO 04 Plynovod“ na
pozemkoch par. č. KN-C 4649, KN-C 4672, KN-C 4673, katastrálne
územie Spišská Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
109/2014 (vyhotoveným 8. 12. 2014 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO
41686187),
- strpieť vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných
prostriedkov na pozemky par. č. KN-C 4649, KN-C 4672, KN-C 46731,
k. ú. Spišská Nová Ves, na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za
účelom prevádzkovania, údržby a opráv inžinierskej stavby vrátane
ochrany a údržby ochranných pásiem plynárenských zariadení,
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv
z vecného bremena podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých predpisov“;
za jednorazovú odplatu 1281,08 €, s podmienkou recipročného zriadenia vecného
bremena na pozemkoch par. č. KN-C 4667/3, KN-C 4667/13, zapísaných v LV č.
406, k. ú. Sp. Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
109/2014 (vyhotoveným 8. 12. 2014 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187),
v prospech Mesta Spišská Nová Ves, spočívajúceho v neobmedzovanom práve
prechodu a prejazdu po verejne užívanej miestnej komunikácii, za jednorazovú
odplatu 942,63 €;

3.

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

ukladá:
zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.
Termín: 30. 9. 2015

Uznesenie č. 52/2015  - k bodu 15/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o schválenom návrhu rozdelenia likvidačného zostatku spoločnosti Šport,
spol. s r. o. v likvidácii, Spišská Nová Ves;



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 15. 4. 2015
Uznesenia

2. schvaľuje:
vrátenie vkladu mesta - nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností vedenom
Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 7801
pre k. ú. Spišská Nová Ves, a to parcely KN-C 5094 o výmere 382 m2 (zastavané
plochy a nádvoria) v zostatkovej cene 1 161,79 € a stavby súpisného čísla 2171,
postavenej na parcele KN-C 5094 (budova ubytovacieho zariadenia), popis stavby:
hotel ŠPORT v zostatkovej cene 116 764,84 €, vrátane príslušenstva hotela, zo
spoločnosti Šport, spol. s r. o. v likvidácii, Spišská Nová Ves (IČO 31 693 954), do
vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO: 329 614;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať vrátenie vkladu nehnuteľností s príslušenstvom do vlastníctva mesta Spišská
Nová Ves podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2015

Uznesenie č. 53/2015  - k bodu 15/10
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Petra Böttchera, Dúhová 9078/1, 053 31 Spišská Nová Ves o odkúpenie
pozemku parc. č. KN-C 8537/1 (TTP) s výmerou 425 m2, kat. územie Spišská Nová
Ves, ktorý je zapísaný v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 8537/1 (TTP) s výmerou 425 m2, zapísaného v LV-
1, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a)
zákona o majetku obcí v platnom znení, s cenou aspoň 7 015,75 €, záujemcovi, ktorý
podá návrh s najvyššou kúpnou cenou;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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. 9. 2015
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Uznesenia

Uznesenie č. 54/2015  - k bodu 17
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu
obchodnej spoločnosti Emkobel, a. s.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Návrh na schválenie zástupcov mesta do štatutárneho orgánu a kontrolného orgánu
obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a. s., predložený PhDr. Jánom Volným, PhD.,
primátorom mesta;

2.

Hlasovanie - za: 10       proti: 7       zdržali sa: 1       nehlasovali: 0

schvaľuje:
zástupcov mesta Spišská Nová Ves do orgánov obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a. s.,
nasledovne:
štatutárny orgán - predstavenstvo: Ing. Beáta Janovcová, PaedDr. Dávid Demečko, PhD.,
Mgr. Patrik Dluhoš, Mgr. Lea Grečková, Ing. Ernest Jakubčo,
kontrolný orgán - dozorná rada: Ing. Marián Bubeník, Ing. Jela Bednárová, Ľubomír Vaic,
Ing. Rastislav Jacák.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová, v. r.

prednostka MsÚ


