
 

 

 
 

 Spišská Nová Ves, 18. 11. 2014  
       

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 28. 11. 2014 
 
PREDMET  
Kontrola uznesení  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Predkladá:                     Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
Spracoval:                      Monika Čmeľová     
                    
  
  

Podpisy:           
  
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. berie na vedomie  
splnené uznesenia MsZ č.: 
392/2013, 393/2013, 395/2013, 417/2014, 418/2014 a), 420/2014, 421/2014, 422/2014, 423/2014, 
425/2014, 427/2014, 428/2014, 429/2014, 431/2014, 433/2014, 437/2014, 443/2014, 445/2014, 
451/2014, 456/2014, 457/2014, 458/2014, 460/2014, 461/2014, 462/2014, 463/2014, 469/2014, 
470/2014, 471/2014, 475/2014, 481/2014, 484/2014, 485/2014, 475/2008 
 
2. schvaľuje 
predlženie termínu uznesení MsZ  č. 362/2013 do 30. 6. 2015, 
     č. 474/2014 do 30. 11. 2015, 
 
3. ruší  
uznesenia MsZ č.: 
394/2013, 418/2014 b), 424/2014, 432/2014, 464/2014. 



                                        Plnenie uzn esení MsZ k 30. 11. 2014

362/2013

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

návrh predaja budovy Hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, postavenej na pozemku
parc. č. KN-C 1721/1, s príslušnými nehnuteľnosťami spolu v Spišskej Novej Vsi,
zapísaných v LV-1;

Zodpovedný:

Dátum: 28. 6. 2013

2/

Plnenie:

súhlasí:

a) s odňatím nižšie uvedených nehnuteľností zo správy Centra voľného času,
Levočská 14, Spišská Nová Ves, IČO: 00188000,
b) s odpredajom budovy Hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, postavenej na pozemku
parc. č. KN-C 1721/1, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaná v LV-1, spolu s:
 - garážou súp. č. 6200, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísaná v LV-1, postavenou na
pozemku parc. č. KN-C 1721/2,
-  pozemkami parc. č. KN-C 1721/1 (zast. pl.) s výmerou 225 m2, parc. č. KN-C
1721/2 (zast. pl.) s výmerou 28 m2 (všetky v k. ú. Spišská Nová Ves, zapísané
v LV-1) a pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 1722/1 (zast. pl.)
s výmerou 669 m2 - podľa GP č. 13/2013 vyhotoveného 29. 1. 2013
spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Sp. Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 113 527,00 € záujemcovi, ktorý
podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy,
c) s odpredajom pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - parc. č. KN-C 1722/3 (zast. pl.)
s výmerou 94 m2 - podľa GP č. 13/2013 vyhotoveného 29. 1. 2013 spoločnosťou
GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Sp. Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 3 122,00 € záujemcovi, ktorý
podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy;

Zodpovedný:

Dátum: 28. 6. 2013

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností podľa tohto uznesenia
v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
v súlade s § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení.

a) splnené - dodatkom č. 17 - protokol o odovzdaní a prevzatí majetku k 31. 8. 2013,
b) čiastočne splnené - obch. verej. súťaž vyhlásená 22. 10. 2013,
c) splnené - kúpna zmluva uzavretá dňa 22. 11. 2013.
Uznesenie navrhujeme predĺžiť do 31. 3. 2014.
Uznesenie navrhujeme predĺžiť do 30. 6. 2015.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 28. 6. 2013 Pôv.term: 30. 11. 2013

Termín: 30. 6. 2014

392/2013

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť spoločnosti Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová
Ves, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 4668/2 (ost. pl.) s výmerou 30 m2 ako
geometrickým plánom č. 96/2013 (vyhotoviteľ GEOKAN, s. r. o., Spišská Nová Ves,
IČO 36595578), novovytvorený pozemok z pozemku par. č. KN-C 4668 (ostatná pl.)
s výmerou 532 m2, k. ú. Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 12. 12. 2013
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392/2013

2/

Plnenie:

súhlasí:

s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 4668/2 (ost. pl.) s výmerou 30 m2 ako
geometrickým plánom č. 96/2013 (vyhotoviteľ GEOKAN, s. r. o., Spišská Nová Ves,
IČO 36595578) novovytvorený pozemok z pozemku par. č. KN-C 4668 (ostatná pl.)
s výmerou 532 m2, obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona
o majetku obcí v platnom znení, na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, s cenou aspoň 931,56 € záujemcovi, ktorý podá
návrh s najvyššou kúpnou cenou;

Zodpovedný:

Dátum: 12. 12. 2013

3/

Plnenie:

ukladá:

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.

Splnené, kúpna zmluva bola uzavretá dňa 7.2.2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 12. 12. 2013

Termín: 30. 6. 2014

393/2013

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Viliama Králika, Pri Vyšnej hati 3879, 052 01 Spišská Nová Ves, na
prevod vlastníctva pozemkov mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa v lokalite „Pri
Fľúdri“;

Zodpovedný:

Dátum: 12. 12. 2013

2/

Plnenie:

schva ľuje:

predaj pozemku parc. č. KN-C 1492/7 (zast. pl.) s výmerou 29 m2 zapísaný v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, a
pozemkov KN-C 1492/8 (ost. pl.) s výmerou 112 m2, KN-C 1492/9 (ost. pl.) s výmerou 23 m2, KN-C 1492/17
(ost. pl.) s výmerou 220 m2 a KN-C 1492/19 (ost. pl.) s výmerou 38 m2, všetky podľa GP č. 82/2013 zo dňa
30. 10. 2013, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO 36 595 578, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení,
v prospech Viliama Králika, Pri Vyšnej hati 3879, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 12
087,18 €;

Zodpovedný:

Dátum: 12. 12. 2013

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa vlastníctva podľa schváleného
uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva bola uzavretá dňa 13. 1. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 12. 12. 2013

Termín: 30. 6. 2014
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394/2013

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Ing. Kataríny Kockovej, Šoltésovej 502/10, 040 01 Košice, na
odkúpenie nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 1231 (TTP) s výmerou 874 m2, KN-C
1232 (zast. pl.) s výmerou 444 m2 a KN-C 1233 (záhrady) s výmerou 840 m2,
zapísaných v LV 21, k. ú. Hnilec;

Zodpovedný:

Dátum: 12. 12. 2013

2/

Plnenie:

schva ľuje:

predaj pozemkov par. č. KN-C 1231 (TTP) s výmerou 874 m2, KN-C 1232 (zast. pl.)
s výmerou 444 m2 a KN-C 1233 (záhrady) s výmerou 840 m2, zapísaných v LV 21,
k. ú. Hnilec, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku
obcí v platnom znení, s cenou aspoň 9 857,68 € záujemcovi, ktorý podá návrh
kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou;

Zodpovedný:

Dátum: 12. 12. 2013

3/

Plnenie:

ukladá:

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.

Zmenené uznesením č. 418/2014.
Uznesenie navrhujeme zrušiť.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 12. 12. 2013

Termín: 30. 6. 2014

395/2013

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť spol. SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany,  o
nadobudnutie zmluvného vzťahu k časti pozemku par. č. KN-C 2398 (orná pôda) pre účely výstavby
prístupovej komunikácie a odstavných plôch k plánovanej stavbe bytového domu Villa Nova C;

Zodpovedný:

Dátum: 12. 12. 2013

2/

Plnenie:

schva ľuje:

predaj pozemku par. č. KN-C 2398/2 (orná pôda) o výmere 402 m2, ako geometrickým plánom č. 61/2013
(vyhotovený 10. 12. 2013 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 35320656) novovytvorenú parcelu z parcely KN-C
2398 (orná pôda) s výmerou 896 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1
písm. a) zák. o majetku obcí v pl. znení, za cenu aspoň 11 815,00 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy;

Zodpovedný:

Dátum: 12. 12. 2013

3/

Plnenie:

ukladá:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj 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.

Splnené, kúpna zmluva uzavretá dňa 4. 2. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 12. 12. 2013

Termín: 30. 6. 2014
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417/2014

Vysporiadanie  vz ľahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť Etely Dovalovej o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 1069/4 (zast. pl.) a KN-C 1069/3 (zast. pl.), kat.
územie Mlynky;

Zodpovedný:

Dátum: 23. 1. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

odpredaj pozemku v k. ú. Mlynky v zmysle § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení –
KN-C 1069/4 (zast. pl.) s výmerou 142 m2, podľa geometrického plánu č. 78/2013 vyhotoveného dňa 26. 11.
2013 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 595 578,
Etele Dovalovej, rod. Kollarčíkovej, Mlynky 56, 053 76 Mlynky, za celkovú kúpnu cenu 1075,20 €;

Zodpovedný:

Dátum: 23. 1. 2014

3/

Plnenie:

neschva ľuje:

odpredaj parcely KN-C 1069/3 v k. ú. Mlynky;

Zodpovedný:

Dátum: 23. 1. 2014

4/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľky vlastníctva podľa schváleného
uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzavretá dňa 20. 2. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 23. 1. 2014

Termín: 30. 6. 2014

418/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

schva ľuje:

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 394/2013
z 12. 12. 2013 tak, že jeho ods. 2. znie:
a) par. č. KN-C 1232 (zast. pl.) s výmerou 444 m2 a KN-C 1233 (záhrady) s výmerou
840 m2, zapísaných v LV 21, k. ú. Hnilec, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o
majetku obcí v platnom znení, s cenou aspoň 5 873,86 € záujemcovi, ktorý podá návrh kúpnej zmluvy s
najvyššou kúpnou cenou,
b) par. č. KN-C 1231 (TTP) s výmerou 874 m2 zapísanom v LV 21, k. ú. Hnilec, obchodnou verejnou súťažou
podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, s cenou aspoň 3 467,47 € záujemcovi,
ktorý podá návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou;

Zodpovedný:

Dátum: 23. 1. 2014

2/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia a uznesenia
č. 394/2013 z 12. 12. 2013.

a) splnené, kúpna zmluva bola uzavretá dňa 4. 3. 2014,
b) čiastočne splnené, obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 11. 2. 2014. Uznesenie navrhujeme
zrušiť.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 23. 1. 2014

Termín: 30. 11. 2014
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420/2014

Záverečný ú čet mesta Spišská Nová Ves za rok 2013

1/

Plnenie:

schva ľuje:

a)  celoročné hospodárenie Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 bez výhrad,

b)  celoročné hospodárenie rozpočtových organizácii za rok 2013 podľa predložených materiálov,

c)  celoročné hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2013 podľa predložených materiálov,

d)  prebytok bežného a  kapitálového hospodárenia  Mesta  Spišská Nová  Ves za  rok 2013 vo výške 307
126,55 eur a jeho nasledovné usporiadanie:
- vyčlenenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z prebytku bežného a kapitálového
hospodárenia za rok 2013 podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 54 048,44 eur,
-  prídel z prebytku do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 9 900 eur v  zmysle  § 18 ods. 2 Zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, ktorý je
vypočítaný vo výške 0,5 % obstarávacej hodnoty bytového domu Panoráma obstaraného z úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania,
- zostatok prebytku, po vyčlenení nevyčerpaných účelových prostriedkov a prídelu do fondu prevádzky,
údržby a opráv,  prideliť do rezervného fondu v sume 243 178,11 eur,

e)   Hodnotiacu správu  programového rozpočtu výdavkov za rok 2013;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

berie na vedomie:

a)   vrátenie  nepoužitých finančných prostriedkov zapojených do finančných operácií vo výške 349 489,69
eur  na účet rezervného fondu,

b)   stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu mesta za rok 2013,

c)   hospodársky výsledok mesta za rok 2013 (výnosy – náklady) strata v sume 1 871 296,48  eur a jej
preúčtovanie na účet 428 Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:
MKC – zisk vo výške 2 192,95 eur previesť do rezervného fondu organizácie
ZOO – zisk vo výške 15 644,94 eur previesť do rezervného fondu organizácie
STEZ – zisk vo výške 21 882,31 eur previesť do rezervného fondu organizácie.

Splnené.

Zodpovedný: riaditelia PO
prednostka úradu

V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 6. 2014

421/2014

Správa o výsledku ro čnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2013

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

Správu o inventarizácii majetku Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014
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421/2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

a) návrh na vyradenie majetku v obstarávacej hodnote 88 553,58 €,
b) návrh na vyradenie nedaňových pohľadávok v hodnote 24 487,08 €,
c) návrh na vyradenie majetku v správe príspevkovej organizácie STEZ v hodnote 26 041,56 €;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

a) zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov.

Splnené, príkazom č. 2/2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 31. 8. 2014

422/2014

Návrh 1. zmeny rozpo čtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

1/

Plnenie:

schva ľuje:

a) prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2014, ktorou sa zvýšia príjmy  a výdavky  o čiastku 1 909 965 eur vo
vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov - zvýšenie o sumu 326 712 eur
rozpočet bežných výdavkov - zvýšenie o sumu 432 893 eur
rozpočet kapitálových príjmov - zvýšenie o sumu 101 345 eur
rozpočet kapitálových výdavkov - zvýšenie o sumu 1 457 018 eur
rozpočet príjmových finančných operácií - zvýšenie o sumu 1 481 908 eur
rozpočet výdavkových finančných operácií - zvýšenie o sumu 20 054 eur;

b) prvú zmenu rozpočtu na rok 2014 v rozpočtových organizáciách školstva podľa predloženého návrhu;

c) prvú zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MKC vo výške 20 000 eur na úhradu kapitálových výdavkov
určených na rekonštrukciu sociálnych zariadení a vo výške 5 700 eur na údržbu koncertnej sály budovy
Reduta;

d) prevod z účtu rezervného fondu v sume 620 000 Eur na financovanie kapitálových výdavkov takto:
- rekonštrukcia námestia 600 000 eur
- kapitálový príspevok pre MKC na rekonštrukciu sociálnych zariadení v divadle 20 000 eur;

e)  schvaľuje plán tvorby a čerpania rezervného fondu a fondu prevádzky, opráv a údržby na rok 2014 podľa
predložených návrhov;

f) schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru vo výške 500 000 eur na investičné akcie mesta v tom:
- rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, parkovísk a verejného priestranstva,
- odkúpenie pozemkov na Baníckej ulici (prefinancovanie),
- projektová dokumentácia,
podľa podmienok banky a v závislosti od potreby financovania kapitálových výdavkov;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené.

Zodpovedný: riaditelia RO
prednostka úradu
riaditelia PO

V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 4. 2014
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423/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadostiach spoločností BRAHAMA SNV, s. r. o., Štefánikovo
námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, a WIN SN, s. r. o., Prof. Sáru 6908/5, 974 01
Banská Bystrica, na prevod vlastníctva pozemkov mesta Spišská Nová Ves
zastavaných ich stavbami v k. ú. Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nasledovne:
• pozemok - par. č. KN-C 2167/3 (zast. pl.) s výmerou 432 m2, zapísaný v LV 1, k.
ú. Spišská Nová Ves, v prospech spoločnosti BRAHAMA SNV, s. r. o.,
Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
25 696,88 €,
• pozemok - par. č. KN-C 2167/10 (zast. pl.) s výmerou 126 m2, zapísaný v LV 1,
k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech spoločnosti WIN SN s. r. o., Prof. Sáru
6908/5, 974 01 Banská Bystrica, za celkovú kúpnu cenu 7 551,08 €;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľov
vlastníctva podľa schváleného uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva bola uzavretá dňa 26. 5. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 9. 2014

424/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti spoločnosti Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1 E,
821 02 Bratislava, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 2444/4 (ost. pl.) s výmerou
283 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 1/2014 vyhotoveného
10. 1. 2014 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

predaj pozemku par. č. KN-C 2444/4 (ost. pl.) s výmerou 283 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 1/2014 vyhotoveného 10. 1. 2014 Ing.
Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1
písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 60 tis. €
záujemcovi, ktorý podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014
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424/2014

3/

Plnenie:

ukladá:

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.

Zmenené uznesením č. 456/2014.
Uznesenie navrhujeme zrušiť.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 9. 2014

425/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť spoločnosti ZES, spol. s r. o., o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
5011/12 (ost. pl.) s výmerou 9 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves, ktorý je
zapísaný v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o
o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C 5011/12 (ost. pl.) s výmerou 9
m2, spoločnosti ZES, spol. s r. o., Gorkého 6, 052 01 Spišská Nová Ves, za
celkovú kúpnu cenu 379,66 €;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa
vlastníctva podľa schváleného uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva bola uzatvorená dňa 15. 5. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 9. 2014

427/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadostiach Ing. Vladimíra Vojtu s manž., Milana Turzáka s manž. a Ing.
Matúša Miškufa s manž. o odkúpenie pozemkov v kat. území Mlynky;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že zabezpečenie stability terénu a tým bezpečnosti stavieb priľahlých k žiadaným
pozemkom považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014
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427/2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

zámer predaja pozemku parc. č. KN-C 956 (TTP) s výmerou 590 m2, podľa GP č.
5/2014 zo dňa 29. 1. 2014 v k. ú. Mlynky, za celkovú kúpnu cenu 3389,57 €, čo je
cena stanovená ZP č. 11/2014 zo dňa 13. 2. 2014, s pripočítanými nákladmi (66 €
vklad od katastra nehnuteľností, 31,99 € za vyhotovenie ZP, 223,58 € za vyhotovenie
GP) v prospech Ing. Vladimíra Vojtu, rod. Vojta a manž. RNDr. Edity Vojtovej,
rod Markulíková, Lidické nám. 11, 040 22 Košice,
- zámer predaja pozemkov parc. č. KN-C 955/2 (TTP) s výmerou 299 m2, 954/2
(zast. pl.) s výmerou 4 m2, podľa GP č. 5/2014 zo dňa 29. 1. 2014 v k. ú. Mlynky,
za celkovú kúpnu cenu 1772,85 €, čo je cena stanovená ZP č. 11/2014 zo dňa 13. 2.
2014, s pripočítanými nákladmi (66 € vklad od katastra nehnuteľností, 16,43 € za
vyhotovenie ZP, 114,82 € za vyhotovenie GP) v prospech Milana Turzáka, rod.
Turzák a manž. Zdenky Turzákovej, rod. Vojtová, Jilemnického 15/8, 052 01
Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

4/

Plnenie:

ukladá:

zámer predaja pozemkov zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí v platnom
znení a materiál následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Splnené, zámer predaja pozemkov bol zverejnený dňa 3. 6. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 15. 6. 2014

428/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová
Ves,

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že vzájomné usporiadanie vlastníckych práv k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam (všetky
v k. ú. Spišská Nová Ves) súvisiacich so stavbami vo vlastníctve KSK a mesta Spišská
Nová Ves zámenou 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;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014
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428/2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

a. zámenu pozemkov pod tenisovými kurtami:
KN-C 1094/50 (zast. pl.) s výmerou 603 m2,
KN-C 1094/51 (zast. pl.) s výmerou 653 m2,
KN-C 1094/52 (zast. pl.) s výmerou 542 m2,
KN-C 1094/53 (zast. pl.) s výmerou 684 m2,
KN-C 1094/54 (zast. pl.) s výmerou 666 m2,
KN-C 1094/55 (zast. pl.) s výmerou 630 m2,
KN-C 1094/56 (zast. pl.) s výmerou 630 m2,
KN-C 1094/57 (zast. pl.) s výmerou 603 m2,
KN-C 1094/58 (zast. pl.) s výmerou 593 m2,
KN-C 1094/59 (zast. pl.) s výmerou 590 m2,
KN-C 1094/60 (zast. pl.) s výmerou 663 m2,
prevádzkovej budovy súpis. č. 3152 na parc. KN-C 1094/44,
pozemkov pod a okolo prevádzkovej budovy:
KN-C 1094/44 (zast. pl.) s výmerou 233 m2,
KN-C 1094/45 (zast. pl.) s výmerou 55 m2,
KN-C 1094/46 (zast. pl.) s výmerou 145 m2,
a pozemkov priľahlých k tenisovým kurtom:
KN-C 1094/47 (zast. pl.) s výmerou 745 m2,
KN-C 1094/48 (zast. pl.) s výmerou 3 811 m2,
KN-C 1094/61 (zast. pl.) s výmerou 2 147 m2,
všetky zapísané v LV 9469 ako vlastníctvo Košického samosprávneho kraja, Nám.
Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, v prospech Mesta Spišská
Nová Ves, Radničné nám. č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614,
za pozemky pod parkoviskom pri Hotelovej akadémii:
KN-C 89/3 (zast. pl.) s výmerou 1 682 m2
a pozemky tvoriace súčasť areálu Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského
7, Spišská Nová Ves:
KN-C 1085/3 (ost. pl.) s výmerou 821 m2,
KN-C 1098/4 (zast. pl.) s výmerou 208 m2,
všetky zapísané v LV 1 ako vlastníctvo mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614, v prospech Košického samosprávneho
kraja, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016;

b. zriadenie vecného bremena
„in rem“ na pozemok KN-C parc. č. 1094/47 s výmerou 745 m2 (zastavané plochy
a nádvoria) v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres
Spišská Nová Ves, vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, v prospech vlastníka pozemkov KN-C parc. č. 1094/41 o výmere 180 m2
(zastavané plochy a nádvoria) a KN-C par. č. 1094/42 o výmere 630 m2 (zastavané
plochy a nádvoria), v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves,
okres Spišská Nová Ves, vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, ako oprávneného z vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného
z vecného bremena strpieť vstup osôb, vjazd technických zariadení a dopravných
prostriedkov na pozemok na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za účelom
údržby a prevádzky prevádzkovej budovy súpis. č. 858 nach. sa na pozemku registra
KN-C parc. č. 1094/41, k. ú. Sp. N. Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

4/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností a zriadenie vecného bremena podľa
tohto uznesenia.

Splnené - zámenná zmluva uzavretá bola uzavretá dňa 18. 5. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 9. 2014
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429/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o ponuke Adely Leskovjanskej na odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
5878/7 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, kat. úz. SNV, mestom Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 5878/7 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, zapísaného
v LV 4572, k. ú. Spišská Nová Ves, od Adely Leskovjanskej, Ul. P. Jilemnického
11/14, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 50,00 €;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva bola uzavretá dňa 15. 5. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 9. 2014

431/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov MAGURA C,
Duklianska 52, 052 01 Spišská Nová Ves, o zriadenie vecného bremena na časť
pozemku mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v lokalite Západ I v Sp. Novej
Vsi;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 1 - časť “C - Ťarchy“
v znení:
„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena -
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov MAGURA C,
Duklianska 52, 052 01 Spišská Nová Ves, ako vlastníka stavby „Obnova
bytového domu Duklianska 52 Spišská Nová Ves, technické a energetické
vybavenie – plynárenské zariadenie, vonkajší rozvod plynu“, ktoré spočíva
v povinnosti povinného z vecného bremena
- strpieť právo umiestnenia stavby „Obnova bytového domu Duklianska 52
Spišská Nová Ves, technické a energetické vybavenie – plynárenské
zariadenie, vonkajší rozvod plynu“ na pozemku C KN 1433/1 v rozsahu
vyznačenom podľa Geometrického plánu vedeného pod číslom 11/2014,
úradne overeného správnym orgánom pod číslom 82/14,
- strpieť vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných
prostriedkov na pozemok C KN 1433/1, 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 935,00 €;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014
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431/2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Splnené, zmluva o zriadení vecného bremena bola uzavretá dňa 3. 6. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 9. 2014

432/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti a zámere OZ TARZAN, Letná č. 37, 052 01 Spišská Nová Ves,
rozšíriť aktivity v Madaras parku;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

a. rozšírenie využitia nehnuteľností mesta podľa „Zmluvy o využití nehnuteľného
majetku mesta Spišská Nová Ves“ o paintball,
b. zmenu hraníc predmetu citovanej zmluvy podľa predloženého návrhu;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť uzavretie dodatku k príslušnej zmluve podľa tohto uznesenia.

Uznesenie navrhujeme zrušiť.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 9. 2014

433/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o zámere prevodu vlastníctva pozemku zapísanom v LV 10694, k. ú. Spišská Nová Ves,
nachádzajúceho sa v časti obytnej zóny Banícka ulica, Sp. N. Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - KN-E 71293/1 (zast. pl.) s celkovou výmerou
5814 m2, a to diel 1 o výmere 4000 m2, diel 2 o výmere 14 m2, diel 3 o výmere 825 m2, diel 4 o výmere 840
m2, diel 5 o výmere 127 m2 a diel 12 o výmere 8 m2 (t. j. celkom 5814 m2), podľa geometrického plánu č.
6/2014 vyhotoveného dňa 14. 2. 2014 spoločnosťou GEOTEAM M. Z., Košice, IČO 10689613, od BANÍ
Spišská Nová Ves, š. p. v likvidácii, Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 99
172,00 €;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzavretá dňa 25. 6. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 30. 11. 2014
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437/2014

Vyhlásenie vo ľby hlavného kontrolóra

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

že dňom 30. júna 2014 zaniká výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves Ing. Hyacinte
Zozuľákovej,  v zmysle § 18a ods. 8 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, t.
j. uplynutím funkčného obdobia;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra: 19. jún 2014 v zasadacej miestnosti Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

3/

Plnenie:

 ustanovuje:

A.	kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
          - minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou v súlade s § 18a ods. 1 zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

B.	náležitosti prihlášky:
         - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
         - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 - overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 - kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania
 - profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
 - čestné vyhlásenie, že kandidát nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení, resp. že sa jej vzdá nástupom do funkcie hlavného kontrolóra
- koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra

C.	termín doručenia písomnej prihlášky:
- najneskôr do 4. 6. 2014 do 16:30 hod. vrátane prihlášok zasielaných poštou. Kandidát na funkciu hlavného
kontrolóra mesta Spišská Nová Ves doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba
hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ prostredníctvom pošty na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné
námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves alebo osobne do Podateľne Mestského úradu, Štefánikovo nám. č.
1 Spišská Nová Ves, na prízemí, č. dv. 106.

D.	začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra - dňom jeho nástupu do práce, a to dňa 1. 7. 2014;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

4/

Plnenie:

schva ľuje:

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

5/

Plnenie:

 zriaďuje:

dočasnú 3-člennú volebnú komisiu zodpovednú za posúdenie úplnosti prihlášok kandidátov a splnenia
predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves, a tiež zodpovednú za priebeh
voľby, sčítanie hlasov jednotlivých kandidátov a vyhotovenie zápisnice o konaní a výsledkoch voľby hlavného
kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves, v zložení:
- predseda komisie: Mgr. Lea Grečková
- člen komisie: MUDr. Ján Mokriš
- člen komisie: Ing. Ondrej Majerník.

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014
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437/2014

6/

Plnenie:

ukladá:

a) dočasnej volebnej komisii zasadnúť dňa 9. 6. 2014 a po posúdení úplnosti prihlášok jednotlivých
kandidátov a posúdení splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra, predložiť Mestskému
zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi prihlášky kandidátov na vykonanie voľby hlavného kontrolóra a Zápisnicu
z pracovného rokovania, týkajúceho sa posúdenia náležitostí a súčastí písomných prihlášok kandidátov na
funkciu hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves;
Zodpovedná: Mgr. Lea Grečková,  Termín: 19. 6. 2014

b) Ing.  Jele Bednárovej, prednostke MsÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a
spôsobom v meste obvyklým – na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves, v súlade s § 18a ods. 2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Zodpovedná: prednostka úradu,  Termín: 2. 5. 2014.

Splnené.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 19. 6. 2014

443/2014

Návrh na zmenu delegovaných zástupcov mesta do rady  škôl a školských zariadení

1/

Plnenie:

schva ľuje:

Návrh na delegovanie zástupcu mesta – Ing. Evy Vargovej do Rady školy pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská
Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

ukladá:

Informovať  Radu školy pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves o zmene delegovaného zástupcu
mesta.

Splnené.

Zodpovedný: Mgr. Dana Ková čová V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 25. 4. 2014

445/2014

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2013

1/

Plnenie:

schva ľuje:

udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 OZ Banícky spolok Spiš so sídlom v Spišskej Novej Vsi
a Jozefovi Gurkovi, in memoriam;

Zodpovedný:

Dátum: 24. 4. 2014

2/

Plnenie:

ukladá:

odovzdať ocenenie laureátovi.

Splnené.

Zodpovedný: Ing. Andrea Jan číková V plnení

Dátum: 24. 4. 2014

Termín: 31. 5. 2014
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451/2014

Návrh na 2. zmenu rozpo čtu mesta na rok 2014

1/

Plnenie:

schva ľuje:

a) druhú zmenu rozpočtu mesta na rok 2014, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku
150 144 eur  vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov:                                     zvýšenie o sumu        125 144 eur
rozpočet bežných výdavkov:                                  zvýšenie o sumu        125 144 eur
rozpočet kapitálových príjmov:                              zvýšenie o sumu          25 000 eur
rozpočet kapitálových výdavkov:                           zvýšenie o sumu          25 000 eur
rozpočet príjmových finančných operácií:             bez zmeny
rozpočet výdavkových finančných operácií:          bez zmeny

b) druhú zmenu rozpočtu na rok 2014 v rozpočtových organizáciách školstva a v domove
dôchodcov podľa predloženého návrhu;

c) zmenu účelu čerpania z účtu rezervného fondu v sume 620 000 eur na financovanie
kapitálových výdavkov takto:
- rekonštrukcia námestia, miestne komunikácie a verejné priestranstvá,
  lávka                                                                                                        408 376 eur
- kamerový systém                                                                                       70 000 eur
- rekonštrukcia kina Mier, spolufinancovanie  projektu                              63 000 eur
- nákup pozemkov                                                                                        11 060 eur
- projektová dokumentácia                                                                             4 100 eur
- geografický informačný systém                                                                 18 464 eur
- informačný systém – licencie                                                                     23 000 eur
- kamerový systém byt. dom Levočská ul. č. 16                                             2 000 eur
- kapitálový príspevok pre MKC na rekonštrukciu
   sociálnych zariadení v divadle                                                                   20 000 eur;

d) schvaľuje zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky a podpísania dohody o
vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Mestom Spišská Nová Ves
a VÚB, a. s., v súvislosti so schváleným uznesením č. 341/2013 zo dňa 28. 6. 2013 a uznesením č. 422/2014
zo dňa 24. 4. 2014 na prijatie úveru určeného na financovanie
kapitálových výdavkov mesta;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

2/

Plnenie:

ukladá:

upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky v zmysle schválenej zmeny v rozpočte
mesta, v rozpočtoch rozpočtových organizácií.

Splnené.

Zodpovedný: riaditelia PO
prednostka úradu
riaditelia RO

V plnení

Dátum: 19. 6. 2014

Termín: 30. 6. 2014

456/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže realizovanej podľa uznesenia
č. 424/2014 MsZ  z 24. 4. 2014;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014
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456/2014

2/

Plnenie:

ukladá:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku v zmysle
uznesenia č. 424/2014 MsZ z 24. 4. 2014, podľa ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka
v platnom znení, za cenu aspoň 20 000 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy.

Splnené, kúpna zmluva uzavretá dňa 15. 8. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 19. 6. 2014

Termín: 30. 9. 2014

457/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť PhDr. Jozefa Bučka s manželkou, Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves,
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) s výmerou 3280 m2,
zapísanom v LV1, k. ú. Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že využitie časti pozemku parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) v rozsahu 27 m2 na
zabezpečenie prístupu a príjazdu k nehnuteľnostiam žiadateľa je skutočnosťou
hodnou osobitného zreteľa, na základe čoho:

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

zámer predaja časti pozemku parc. č. KN-C 2771/5 (zast. pl.) s výmerou 27 m2 ako
geometrickým plánom č. 28/2014 (vyhotovený 20. 5 2014 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO:
73248454) novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 2771/3 (zast. pl.), PhDr. Jozefovi
Bučkovi s manželkou, Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8
písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení, za celkovú kúpnu cenu 1 092,56 €;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

4/

Plnenie:

ukladá:

zámer prevodu vlastníctva pozemku zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí
v platnom znení a materiál následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Splnené, zámer prevodu vlastníctva pozemku zverejnený dňa 2. 7. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 19. 6. 2014

Termín: 30. 9. 2014

458/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

žiadosť Františka Nováka a manž. Kláry Novákovej, o odkúpenie častí
pozemkov parc. č. KN-E 55948/1 a KN-E 55958/2, kat. územie Spišská Nová
Ves, zapísaným v LV 4342 v prospech mesta Spišská Nová Ves, v rozsahu parc.
č. KN-C 8881 (zast. pl.) s výmerou 55 m2, KN-C 8882 (záhrada) s výmerou 271
m2, KN-C 8883/2 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, podľa GP 15/2014 zo dňa
14. 4. 2014, vyhotoveného spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36 595 578;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014
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458/2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

odpredaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona
o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C 8881 (zast. pl.) s výmerou
55 m2, KN-C 8882 (záhrada) s výmerou 271 m2, KN-C 8883/2 (zast. pl.)
s výmerou 13 m2, Františkovi Novákovi a manž. Kláre Novákovej, r.
Faltinová, Ul. Fraňa Kráľa 12/3, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu
cenu 5 107,13 €;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľov
vlastníctva podľa schváleného uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzavretá dňa 16. 7. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 19. 6. 2014

Termín: 13. 11. 2014

460/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o návrhu zámeny pozemkov medzi spoločnosťou PRESTIGE REAL,
s. r. o., a Mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že získanie pozemkov do vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves, na ktorých je cesta vo
vlastníctve mesta, 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 pl. znení;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

zámer zámeny pozemkov
- parc. č. KN-C 9140/3 (zast. pl.) s výmerou 474 m2, 9140/5 (ost. pl.) s výmerou
303 m2, zapísaných v LV 1692 a parc. č. KN-C 9140/4 (ost. pl.) s výmerou 60 m2,
podľa GP 33/2014 zo dňa 27. 5. 2014 vyhotoveného Ing. Mariánom
Mackovjakom, IČO 37 181 726, všetky kat. územie Spišská Nová Ves, v prospech
Mesta Spišská Nová Ves,
- parc. č. 3606/4 (ost. pl.) s výmerou 394 m2, parc. č. 9135/7 (zast. pl.) s výmerou
73 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP 33/2014 zo dňa 27. 5. 2014
vyhotoveného Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 37 181 726, v prospech
PRESTIGE REAL, s. r. o., Tepličská cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014
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460/2014

4/

Plnenie:

ukladá:

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 Spišskej Novej Vsi.

Splnené, zámer zámeny pozemkov zverejnený dňa 2. 7. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 19. 6. 2014

Termín: 31. 10. 2014

461/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o realizácii stavby „SO-01 Výstavba obslužnej komunikácie a peších
chodníkov“ vo Ferčekovciach a o potrebe vlastníckeho usporiadania pozemkov
stavbou zastavaných;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

a) predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení
– časť parcely č. KN-C 7285/5 s výmerou 2 m2 (diel 2) a časť parcely KN-C 7285/16
s výmerou 31m2 (diel 4), Ing. Štefanovi Verešovi, Továrenská 2583/8, Bratislava,

b) odkúpenie pozemkov od:
- Ing. Radoslava Palušáka a Mgr. Viery Palušákovej, rod. Kakalejčíková,
Dunajská 2793/25, Spišská Nová Ves, časť pozemkov parc. č. KN-C 7285/17
s výmerou 6 m2 (diel 5) a KN-C 7285/30 s výmerou 5 m2 (diel 19),

- Tomáša Topoliho, Ul. J. Wolkera 2036/13, Spišská Nová Ves, časť pozemku parc.
č. KN-C 7285/22 s výmerou 3 m2 (diel 8),
- Ing. Anny Sivačkovej, rod. Siváčková, Kollárova 1713/1, Spišská Nová Ves, časť
pozemku KN-C 7285/23 s výmerou 5 m2 (diel 11),

- Ing. Štefana Vereša, Továrenská 2583/8, Bratislava, časť pozemkov KN-C
7285/24 s výmerou 11 m2 (diel 13) a KN-C 7285/28 s výmerou 3 m2 (diel 16),
(všetky pozemky uvedené pod bodmi a) a b) podľa geometrického plánu č. 19/2013
vyhotoveného dňa 24. 3. 2014 Ing. Petrom Šteinerom, IČO 33 984 051, všetky
pozemky v k. ú. Spišská Nová Ves),

- Henricha Hadušovského, Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 Markušovce,
pozemok par. č. KN-C 7285/19 (ost. pl.) s výmerou 27 m2, zapísaný v LV 9736,
k. ú. Spišská Nová Ves, s kúpnou cenou pre všetky pozemky ods. 2. tohto uznesenia
po 28,53 €/m2,

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať zmluvný prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzavretá dňa 25. 8. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 19. 6. 2014

Termín: 30. 11. 2014
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462/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi na prevod vlastníctva pozemkov mesta
nachádzajúcich sa v areáli ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta č. 8, Sp. Nová
Ves, za symbolickú kúpnu cenu;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

2/

Plnenie:

súhlasí:

s návrhom na zámenu pozemkov podľa predloženého návrhu;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

3/

Plnenie:

vyhlasuje:

že zámenu pozemkov mesta Sp. Nová Ves KN-C 22/1 o výmere 1471 m2, KN-C 22/8
o výmere 4660 m2, KN-C 22/9 o výmere 786 m2 a KN-C 22/10 o výmere 2927 m2
v prospech Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves, IČO 31950141,
Letná č. 60, 052 01 Sp. Nová Ves, na školské účely, za pozemok Rímskokatolíckej
cirkvi v Sp. Novej Vsi KN-C 10/2 (ostatné plochy) o výmere 1043 m2, ktorým sa
vlastnícky dorieši priestranstvo Pamätníka osloboditeľov patriaceho mestu Sp.
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 zák. o majetku obcí v platnom znení:

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

4/

Plnenie:

schva ľuje:

zámer zámeny nehnuteľností (pozemkov) podľa predch. odseku tohto uznesenia;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

5/

Plnenie:

ukladá:

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 Spišskej Novej Vsi.

Splnené, zámer zámeny nehnuteľností zverejnený dňa 2. 7. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 19. 6. 2014

Termín: 31. 10. 2014

463/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o potrebe doriešiť vlastníctvo pozemku z dôvodu plánovaného rozšírenia
„Nového cintorína“ v Spišskej Novej Vsi;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014
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463/2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8 na pozemku par. č. KN-C 9411/10 (orná
pôda) s výmerou 758 m2, zapísanom v LV 8601, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ivana
Mikulíka, Gaštanová 3074/3, 010 01 Žilina, za cenu 1 618,38 €;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať odkúpenie pozemku podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzavretá dňa 16. 7. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 19. 6. 2014

Termín: 30. 11. 2014

464/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o návrhu vyriešenia majetkoprávneho vysporiadania pozemkov
zastavaných spevnenými plochami vo vlastníctve mesta;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

a) odkúpenie novovytvorenej parcely KN-C 2642/2 (zast. pl.) s výmerou 35 m2,
oddelenou podľa geometrického plánu č. 6/20141 vyhotoveným dňa 31. 1. 2014
Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, od par. č. KN-C 2642 (zast. pl.), zapísanej
v liste vlastníctva č. 9542, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ladislava Novotného
a manželky Márie Novotnej, rod. Košútová, Zimná ulica 227/91, Spišská Nová
Ves a Márie Hollaarovej, rod. Novotná, Zimná ulica 227/91, Spišská Nová Ves,
za celkovú kúpnu cenu 1 791,00 €,

b) zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve parkovania na jednom
vyhradenom parkovacom mieste vyznačenom na pozemku par. č. KN-C 2642/2
(zast. pl.), v prospech vlastníka budovy súp. č. 227 postavenej na pozemku par. č.
KN-C 2642/1 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 19. 6. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti a zriadenie vec. bremena podľa tohto uznesenia.

Zmené uznesením č. 474/2014.
Uznesenie navrhujeme zrušiť.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 19. 6. 2014

Termín: 30. 11. 2014
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469/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o zverejnení zámeru predaja časti majetku mesta na úradnej tabuli mesta
Spišská Nová Ves (vrátane elektronickej) podľa uznesenia MsZ SNV č. 457/2014
z 19. 6. 2014, a to časti pozemku parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) s výmerou 3280 m2,
zapísanom v LV1, k. ú. Spišská Nová Ves, PhDr. Jozefovi Bučkovi s manželkou,
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že využitie časti pozemku parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) v rozsahu 27 m2 na
zabezpečenie prístupu a príjazdu k nehnuteľnostiam žiadateľa je skutočnosťou
hodnou osobitného zreteľa, na základe čoho:

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

predaj časti pozemku parc. č. KN-C 2771/5 (zast. pl.) s výmerou 27 m2 ako
geometrickým plánom č. 28/2014 (vyhotovený 20. 5. 2014 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO:
73248454) novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 2771/3 (zast. pl.), PhDr. Jozefovi
Bučkovi s manželkou, Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8
písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení, za celkovú kúpnu cenu 1 092,56 €;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzavretá dňa 25. 7. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 18. 7. 2014

Termín: 30. 11. 2014

470/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu zverejnení zámeru zámeny pozemkov medzi spoločnosťou PRESTIGE
REAL, s. r. o., Spišská Nová Ves a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská
Nová Ves na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves (vrátane elektronickej) podľa
uznesenia MsZ SNV č. 460/2014 z 19. 6. 2014;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že získanie pozemkov do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, na ktorých je cesta vo
vlastníctve mesta, 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 pl. znení;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

21 / 26



470/2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

zámenu pozemkov:
- parc. č. KN-C 9140/3 (zast. pl.) s výmerou 474 m2, 9140/5 (ost. pl.) s výmerou
303 m2, zapísaných v LV 1692 a parc. č. KN-C 9140/4 (ost. pl.) s výmerou 60 m2,
podľa GP 33/2014 zo dňa 27. 5. 2014 vyhotoveného Ing. Mariánom
Mackovjakom, IČO 37 181 726, všetky v kat. území Spišská Nová Ves,
v prospech mesta Spišská Nová Ves,
- parc. č. 3606/4 (ost. pl.) s výmerou 394 m2, parc. č. 9135/7 (zast. pl.) s výmerou
73 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP 33/2014 zo dňa 27. 5. 2014
vyhotoveného Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 37 181 726, v prospech
PRESTIGE REAL, s. r. o., Tepličská cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves,
IČO 36 180 378;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia.

Splnené, zámenná zmluva uzavretá dňa 30. 7. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 18. 7. 2014

Termín: 30. 11. 2014

471/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o zverejnení zámeru zámeny pozemkov medzi Rímskokatolíckou
cirkvou a mestom Spišská Nová Ves podľa uznesenia č. 462/2014 MsZ SNV
z 19. 6. 2014;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že zámenu pozemkov mesta Sp. Nová Ves KN-C 22/1 o výmere 1471 m2, KN-C 22/8
o výmere 4660 m2, KN-C 22/9 o výmere 786 m2 a KN-C 22/10 o výmere 2927 m2
(všetky k. ú. Spišská Nová Ves) na školské účely v prospech Rímskokatolíckej
cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves, IČO 31950141, Letná č. 60, 052 01 Sp. Nová
Ves, za pozemok Rímskokatolíckej cirkvi v Sp. Novej Vsi KN-C 10/2 (ostatné
plochy) o výmere 1043 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Spišská Nová Ves, ktorým sa
vlastnícky dorieši priestranstvo Pamätníka osloboditeľov patriaceho mestu Sp.
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 zák. o majetku obcí v platnom znení:

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

zámenu pozemkov podľa predchádzajúceho odseku tohto uznesenia;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014
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471/2014

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia.

Splnené, zámenná zmluva uzavretá dňa 27. 10. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 18. 7. 2014

Termín: 30. 11. 2014

474/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o plnení uznesenia MsZ SNV č. 464/2014 z 19. 6. 2014;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

2/

Plnenie:

schva ľuje:

návrh zabezpečenia plnenia citovaného uznesenia zmluvou o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy a zriadení budúceho vecného bremena;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť uzatvorenie príslušnej zmluvy podľa tohto uznesenia.

Nesplnené, žiadateľ nepristúpil na podmienky návrhu zmluvy (požaduje dve parkovacie miesta), uznesenie
navrhujeme predĺžiť do 30. 11. 2015.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 18. 7. 2014

Termín: 30. 11. 2014

475/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti spoločnosti CRW Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves, na odkúpenie výrobnej haly H2
nachádzajúcej sa v Priemyselnom parku v Spišskej Novej Vsi;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že, žiadateľa hodnotí ako významného zamestnávateľa občanov tohto mesta, o ktorého stabilizáciu v tomto
meste mesto Spišská Nová Ves má záujem. Tieto skutočnosti považuje za hodné 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;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014
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475/2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

a) zámer predaja haly  H2 (budova obchodu a služieb), súpis. č. 472, vybudovanej na pozemku par. č. KN-C
3275/62 (zast. pl.) s výmerou 5652 m2, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, nachádzajúcej sa v areáli
Drevárska ulica 2, Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. (8) písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení v
prospech CRW Slovakia
s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 580 635, za cenu 2 353 992,00 €,
b) použitie získaných finančných prostriedkov na realizáciu investícií do rekonštrukcie verejného osvetlenia,
ciest, chodníkov a požiadaviek mestských výborov;

Zodpovedný:

Dátum: 18. 7. 2014

4/

Plnenie:

ukladá:

zámer prevodu vlastníctva nehnuteľností zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a
materiál následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Splnené, zámer prevodu vlastníctva nehnuteľností zverejnený dňa 24. 7. 2014.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 18. 7. 2014

Termín: 30. 9. 2014

481/2014

Návrh na ur čenie volebných obvodov a po čtu poslancov v nich pre vo ľby do orgánov samosprávy obcí pre
volebné obdobie 2014 -2018

1/

Plnenie:

schva ľuje:

dva volebné obvody mesta Spišská Nová Ves, a to:
1. volebný obvod č. 1 – JUH
2. volebný obvod č. 2 – SEVER;

Zodpovedný:

Dátum: 11. 8. 2014

2/

Plnenie:

určuje:

a) celkový počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na celé funkčné obdobie, a to 19
poslancov, z toho:

1. vo volebnom obvode č. 1 (JUH) – 11 poslancov
2. vo volebnom obvode č. 2 (SEVER) – 8 poslancov

b) rozsah výkonu funkcie primátora mesta Spišská Nová Ves na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie vo
volebnom období rokov 2014 - 2018;

Zodpovedný:

Dátum: 11. 8. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

- zverejniť volebné obvody a počet poslancov v nich najneskôr 65 dní pred dňom konania volieb do orgánov
samosprávy obcí v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
platnom znení.

Splnené.

Zodpovedný: Ing. Jela Bednárová, prednostka V plnení

Dátum: 11. 8. 2014

Termín: 11. 9. 2014
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484/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o zverejnení zámeru predaja haly H2 spoločnosti CRW Slovakia,
s. r. o., Spišská Nová Ves, na úradnej tabuli mesta a webe mesta;

Zodpovedný:

Dátum: 11. 8. 2014

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že žiadateľa hodnotí ako významného zamestnávateľa občanov tohto mesta, o ktorého
stabilizáciu v tomto meste mesto Spišská Nová Ves má záujem. Tieto skutočnosti
považuje za hodné 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;

Zodpovedný:

Dátum: 11. 8. 2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

predaj haly H2 (budova obchodu a služieb), súpis. č. 472, vybudovanej na pozemku
par. č. KN-C 3275/62 (zast. pl.) s výmerou 5 652 m2 a pozemku par. č. KN-C
3275/62 (zast. pl.) s výmerou 5 652 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
nachádzajúcich sa v areáli Drevárska ulica 2, Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. (8)
písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech CRW Slovakia, s. r. o.,
Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 580 635, za celkovú kúpnu cenu
2 353 993,00 €;

Zodpovedný:

Dátum: 11. 8. 2014

4/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť prevod nehnuteľností podľa tohto uznesenia v prospech schváleného
nadobúdateľa vlastníctva.

Splnené, kúpna zmluva uzavretá dňa 9. 10. 2014.

Zodpovedný: prednosta úradu V plnení

Dátum: 11. 8. 2014

Termín: 30. 11. 2014

485/2014

Vysporiadanie vz ťahov k nehnute ľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti o odkúpenie pozemku mesta nachádzajúceho sa pod
regionálnou skládkou odpadov a o zverejnení zámeru predaja predmetného
pozemku spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., Sadová č. 13, 052 01 Spišská Nová Ves,
na úradnej tabuli mesta a webe mesta;

Zodpovedný:

Dátum: 11. 8. 2014

2/

Plnenie:

súhlasí:

s realizáciou stavby Čiastočná rekultivácia 3. časti 2. etapy Regionálnej skládky odpadov" na pozemku - časť
parcely KN - C 9546/4 v rozsahu 471 m2;

Zodpovedný:

Dátum: 11. 8. 2014
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485/2014

3/

Plnenie:

schva ľuje:

prenájom pozemku - časť parcely KN - C 9546/4 na stavbu podľa odseku 2) tohto uznesenia na dobu
neurčitú za cenu 0,10 eur/ m2 na rok pre spoločnosť Brantner Nova, s. r. o., Sadová č. 13, 052 01 Spišská
Nová Ves;

Zodpovedný:

Dátum: 11. 8. 2014

4/

Plnenie:

ukladá:

uzavrieť zmluvu podľa tohto uznesenia.

Splnené, nájomná zmluva uzavretá dňa 22. 8. 2014.

Zodpovedný: prednosta úradu V plnení

Dátum: 11. 8. 2014

Termín: 31. 8. 2014

475

Vysporiadanie vlastníctva nehnute ľností

1/

Plnenie:

schva ľuje:

zámenu pozemkov v k. ú. Sp Nová Ves:
- časť parcely KN 2391/11 o výmere cca 255 m2  mesta Sp. Nová Ves pre Solitéra, s. r. o., Spišská Nová
Ves, Nám. Pajdušáka 6/46, Smižany,
	- za pozemok spoločnosti Solitéra, s. r. o., Sp. N. Ves, Nám. Pajdušáka 6/46, Smižany, o výmere cca 1083
m2 zastavaný komunikáciou a chodníkmi realizovanými podľa proj. dokumentácie stavby „ BYTOVÉ DOMY
SOLITÉRA – ZA VILLOU, SPIŠSKÁ NOVÁ VES“, pre mesto Spišská Nová Ves bez cenového vyrovnania
rozdielu výmer pozemkov.

Zodpovedný:

Dátum: 11. 12. 2008

2/

Plnenie:

ukladá:

vlastníctvo nehnuteľností vysporiadať na základe porealizačného zamerania stavieb.

Stavba nie je ukončená, platnosť uznesenia odporúčame predĺžiť do 31. 8. 2010.
Stavba nie je ukončená, a teda hranice predmetných pozemkov sú neurčité, preto prevod vlastníctva zatiaľ
nemohol byť vykonaný, odporúčame platnosť uznesenia predĺžiť do 30. 11. 2011.
Žiadateľ zatiaľ nedoručil nevyhnutnú dokumentáciu, odporúčame platnosť uznesenia predĺžiť do 30. 11. 2012.
Žiadateľ zatiaľ nedoručil nevyhnutnú dokumentáciu, odporúčame platnosť uznesenia predĺžiť do 30. 11. 2013.
Žiadateľ zatiaľ nedoručil nevyhnutnú dokumentáciu, odporúčame platnosť uznesenia predĺžiť do 30. 11. 2014.
Mesto uzavrelo zmluvný vzťah podľa tohto uznesenia, pre konečné usporiadanie majektoprávnych vzťahov
bude potrebné nové uznesenie podľa aktuálneho stavu evidencie pozemkov v katastri nehnuteľností.
Realizácia obsahu tohto uznesenia bola splnená.

Zodpovedný: prednosta úradu V plnení

Dátum: 11. 12. 2008 Pôv.term: 30. 11. 2009

Termín: 30. 11. 2014
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