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Uznesenia

Uznesenie č. 15/2015  - k bodu 5
Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2015

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) prvú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšia príjmy
a výdavky o čiastku 896 617 € vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov                zvýšenie o sumu     77 617 €
rozpočet bežných výdavkov             zvýšenie o sumu     77 617 €
rozpočet kapitálových príjmov         zvýšenie o sumu     25 000 €
rozpočet kapitálových výdavkov      zvýšenie o sumu   819 000 €
rozpočet príjmových fin. operácií     zvýšenie o sumu   794 000 €
rozpočet výdavkových fin. operácií  bez zmeny

b) prevod z rezervného fondu vo výške 786 000  € na financovanie kapitálových výdavkov
podľa predloženého návrhu,

c) plán čerpania rezervného fondu vo výške 786 000 € podľa predloženého návrhu,

d) prvú zmenu rozpočtu v roku 2015 v príspevkovej organizácii STEZ podľa
predloženého návrhu;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovední:
riaditeľ STEZ

upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky v zmysle schválenej zmeny v rozpočte
mesta, v rozpočte príspevkovej organizácie STEZ.

Termín: 28. 2. 2015
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Uznesenie č. 16/2015  - k bodu 6
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2014

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2014 Ing. Vladimírovi Čechovi.

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

odovzdať ocenenie laureátovi.

Termín: 31. 3. 2015

Uznesenie č. 17/2015  - k bodu 7
Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri
Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených
pri mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi vo výške 25 % z priemernej mzdy v
národnom hospodárstve.

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zverejniť tento dokument schválený mestským zastupiteľstvom na webovej stránke
mesta Spišská Nová Ves,
b) navrhnutú zmenu zahrnúť do najbližšej zmeny rozpočtu.

Termín: 28. 2. 2015

Uznesenie č. 18/2015  - k bodu 8
Metodický pokyn náplne činností komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej
Novej Vsi a mestských výborov zriadených v meste Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
predložený dokument obsahujúci organizačnú štruktúru, spôsob zasadania, rokovací
poriadok, vymedzenie úloh, oprávnení a povinností komisií zriadených pri Mestskom
zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi a mestských výborov zriadených v meste Spišská
Nová Ves;
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2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 1       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zverejniť dokument schválený Mestským zastupiteľstvom na webovej stránke mesta
Spišská Nová Ves.

Termín: 28. 2. 2015

Uznesenie č. 19/2015  - k bodu 9
Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
ústnu informáciu z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej
Novej Vsi.

Uznesenie č. 20/2015  - k bodu 10
Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
s príslušnou predloženou zmenou.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 5       zdržali sa: 1       nehlasovali: 0

ukladá:

Mgr. Dana KováčováZodpovedný:

informovať vedenia škôl a školských zariadení o delegovaní zástupcov zriaďovateľa.

Termín: 28. 2. 2015

Uznesenie č. 21/2015  - k bodu 11
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie cirkevnej MŠ do siete škôl

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
so zaradením Cirkevnej materskej školy, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves do
siete škôl a školských zariadení;
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2.

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

ukladá:

Mgr. Dana KováčováZodpovedný:

informovať Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie o súhlase so
zaradením do siete škôl a školských zariadení.

Termín: 28. 2. 2015

Uznesenie č. 22/2015  - k bodu 12
Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v RŠK

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov podľa návrhu
predsedníctva Rady športových klubov,
b) poskytnutie dotácie pre žiadateľov:
      - RTVŠ MIX, Spišská Nová Ves vo výške 1 100,- € za zabezpečenie účasti
na 15. svetovej gymnaestráde Helsinky,
     -  Volejbalový klub Sp. Nová Ves vo výške 1 500,- € na zabezpečenie Semifinále
a finále Slovenského pohára vo volejbale mužov a žien,
     -  Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves vo výške 1 200,- €
na zabezpečenie Final 6 Slovenský pohár v basketbale žien;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových
klubov.

Termín: 15. 3. 2015

Uznesenie č. 23/2015  - k bodu 13
Monitorovacia správa o realizácii Akčného plánu ako súčasti Rozvojového plánu mesta
Spišská Nová Ves 2011 – 2020  k 31. 12. 2014

1.

Hlasovanie - za: 14       proti: 1       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
monitorovaciu správu o plnení Akčného plánu ako súčasti Rozvojového plánu mesta na
roky 2011 - 2020 k 31. 12. 2014.
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Uznesenie č. 24/2015  - k bodu 14
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves za rok 2014.
Termín: 19. 2. 2015

Uznesenie č. 25/2015  - k bodu 15
Správa o výsledku kontrol

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o výsledku kontrol hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves.
Termín: 19. 2. 2015

Uznesenie č. 26/2015  - k bodu 16/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti MV SR na prevod vlastníctva podielu 7/100-tín na budove
Štefánikovo nám. č. 5 v Sp. Novej Vsi v prospech Ministerstva vnútra SR;

2. vyhlasuje:
že zriadenie klientskeho centra v budove Štefánikovo nám. č. 5 v Spišskej Novej Vsi
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí
v platnom znení:

3. schvaľuje:
predaj prebytočného majetku mesta - podielu 6/100 administratívnej budovy
Štefánikovo nám. č. 5 (súp. č. 2378 a súp. č. 2379) s príslušenstvom, nachádzajúcej sa
na parcele KN-C 1936, zapísanej v LV 5494, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods.
(8) písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech Slovenskej republiky
– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO:
00 151 866, za cenu 1,00 €;
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4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

prevod vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti zrealizovať podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 6. 2015

Uznesenie č. 27/2015  - k bodu 16/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Daniela Geletku a manželky Anny Geletkovej, Muráňska
2575/17, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 7654/3 (zast.
pl.) s výmerou 23 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 35/2014
vyhotoveného dňa 20. 6. 2014 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187;

2. vyhlasuje:
že využitie pozemku par. č. KN-C 7654/3 (zast. pl.) o výmere 23 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 35/2014 vyhotoveného dňa 20. 6. 2014 Ing.
Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, na prístup a príjazd výlučne k priľahlým
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Daniela Geletku a manželky Anny Geletkovej,
Muráňska 2575/17, 052 01 Spišská Nová Ves, je skutočnosťou hodnou osobitného
zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

3. schvaľuje:
prevod pozemku par. č. KN-C 7654/3 (zast. pl.) o výmere 23 m2, k. ú. Spišská Nová
Ves, podľa geometrického plánu č. 35/2014 vyhotoveného dňa 20. 6. 2014 Ing.
Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí
v platnom znení v prospech Daniela Geletku a manželky Anny Geletkovej,
Muráňska 2575/17, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 727,59 €;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2015
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Uznesenie č. 28/2015  - k bodu 16/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mariana Stavjarského, Štúrova 13/375, 053 11 Smižany, o odkúpenie
časti pozemkov par. č. KN-C 5815/1 (zast.pl.) a KN-C 5819/1 (zast.pl.) zapísaných
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. súhlasí:
s využitím par. č. KN-C 5815/7 (zast. pl.) s výmerou 104 m2 a KN-C 5819/7 (zast.
pl.) s výmerou 23 m2 (podľa geom. plánu č. VIII-02/2014) na stavebné účely;

3. schvaľuje:
predaj pozemkov par. č. KN-C 5815/7 (zast. pl.) s výmerou 104 m2 a KN-C
5819/7 (zast. pl.) s výmerou 23 m2, ako geometrickým plánom č. VIII-02/2014
(vyhotovený 26. 8. 2014 Eleonórou Hlaváčkovou – AGROGEOREAL, IČO
35320656) novovytvorených parciel z parciel KN-C 5815/1 (zast.pl.) a KN-C
5819/1, k. ú. Spišská Nová Ves, formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods.
1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň
3 928,56 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto najvhodnejší návrh zmluvy;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov 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 bezplatného
zriadenia vecného bremena s právom prechodu cez predmetné novovytvorené
pozemky a zachovania existujúcich verejných stavieb nachádzajúcich sa
v predmetných pozemkoch.

Termín: 30. 11. 2015

Uznesenie č. 29/2015  - k bodu 16/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Etely Dovalovej o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) parc. č.
KN-C 1069/3 (zast. pl.) s výmerou 105 m2, kat. územie Mlynky;
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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 poslancova na základe čoho
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona
o majetku obcí v platnom znení;

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

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 4. 2015

Uznesenie č. 30/2015  - k bodu 16/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Františka Lapšanského a manž. Veroniky, rod. Hamračkovej, Trieda 1. mája
19/10, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku mesta Spišská Nová
Ves parc. č. KN-C 6263/1, katastrálne územie Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj časti pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona
o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C 6263/1 (zast. pl.) diel 1
s výmerou 2 m2, podľa geometrického plánu č. 26/2014 vyhotoveného dňa
8. 9. 2014 Ing. Ladislavom Tichým, Kollárova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO
10757350, v prospech Františka Lapšanského a manž. Veroniky, rod. Hamráčková,
Trieda 1. mája 19/10, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 155,56 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľov
vlastníctva podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2015
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Uznesenie č. 31/2015  - k bodu 16/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Jána Opremčáka a Lucie Opremčákovej, Banícka 1738/18, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 8537/2 (TTP) s výmerou 500 m2 ako
geometrickým plánom č. 4/2015 (vyhotoviteľ Ing. Iveta Nagyová, Spišská Nová Ves,
IČO 43248454) vytvoreného z parcely KN-C 8537 (TTP) s výmerou 925 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves;

2. súhlasí:
s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 8537/2 (TTP) s výmerou 500 m2 ako
geometrickým plánom č. 4/2015 (vyhotoviteľ Ing. Iveta Nagyová, Spišská Nová Ves,
IČO 43248454) novovytvorenú parcelu z parcely č. KN-C 8537 (TTP) s výmerou 925
m2, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a)
zákona o majetku obcí v platnom znení, na podávanie a výber najvhodnejšieho
návrhu kúpnej zmluvy, s cenou aspoň 8 288,38 €, záujemcovi, ktorý podá návrh
s najvyššou kúpnou cenou;

3.

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

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. 6. 2015

Uznesenie č. 32/2015  - k bodu 16/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu na predaj pozemku parc. č. KN-C 8459 (záhrada) s výmerou
681m2, kat. územie Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemku parc. č. KN-C 8459 (záhrada) s výmerou 681 m2, kat. územie
Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona
o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 11 763,89 €, v prospech záujemcu,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;
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3.

Hlasovanie - za: 19       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.

Termín: 30. 6. 2015

Uznesenie č. 33/2015  - k bodu 16/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti CRW Slovakia, s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves,
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov nachádzajúcich sa v areáli
Priemyselného parku na Drevárskej ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorých vlastníkom je
mesto Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
zriadenie vecného bremena v znení zápisu v liste vlastníctve 1, časť „C – Ťarchy“:
„Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každého
vlastníka a/alebo spoluvlastníka nehnuteľností – pozemkov registra C KN
parcelné číslo 3303/1, 3275/1, 3275/28, 10115 zapísaných v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves, natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť právo
prechodu a prejazdu cez tieto nehnuteľnosti, v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č. 82/2014, vyhotoveným GEOKAN, s. r. o., IČO
36 595 578, dňa 08. 12 2014 v prospech každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka
nehnuteľnosti – pozemku registra C KN parcelné číslo 3275/62 (zast. pl.),
zapísanej v LV 11706, kat. územie Sp. N. Ves“, s finančnou odplatou 1 160,00 €,
a úhradou zriadením vecného bremena vyvolaných nákladov;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2015

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová, v. r. 

prednostka MsÚ


