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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 13. 7. 2017 
 

PREDMET  
Plnenie uznesení MsZ  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Predkladá:                           Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

Spracovala:    Monika Čmeľová     

Podpisy:                

  
Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. berie na vedomie  
splnené uznesenia MsZ č.: 
47/2015, 105/2015, 187/2016, 193/2016, 228/2016, 254/2016, 255/2016, 256/2016, 257/2016, 
258/2016, 259/2016, 260/2016, 261/2016, 262/2016, 263/2016, 264/2016, 265/2016, 269/2016, 
270/2016, 271/2016, 272/2016, 273/2016, 274/2016, 275/2016, 279/2016, 280/2017, 281/2017, 
295/2017, 296/2017, 301/2017, 308/2017, 311/2017, 313/2017, 328/2017 
 
2. schvaľuje 
predlženie termínu uznesení MsZ č.:  
264/2012 - termín stály 
473/2014 do 31. 12. 2017, 
195/2016 - termín stály 
      
3. ruší  
uznesenia MsZ č.: 
465/2014, 

278/2016.    

 

K bodu č. 5 

 



                                        Plnenie uznesení MsZ k 30. 06. 2017

264/2012

Splnomocnenie primátora mesta na určenie výšky nájmu v Priemyselnej zóne Podskala

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o zámere spoplatnenia nájmu pozemkov v Priemyselnej zóne Spišská Nová Ves – Podskala;

Zodpovedný:  

Dátum: 11. 10. 2012

2/

Plnenie:

splnomocňuje:

primátora mesta Spišská Nová Ves na udelenie súhlasu na určenie výšky nájomného v Priemyselnej zóne
Podskala vo výške 1,00 € (slovom jedno euro) pre podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečia udržanie
zamestnanosti, ku ktorej sa zaviazali v nájomnej zmluve, vždy na dobu ďalších 5 rokov od uzatvorení
nájomnej zmluvy podľa uznesenia MsZ č. 8/2011 zo dňa 16. 6. 2011;

Zodpovedný:  

Dátum: 11. 10. 2012

3/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť uzatváranie zmluvných nájomných vzťahov na užívanie pozemkov v Priemyselnej zóne Podskala
podľa tohto uznesenia.

Termín stály.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 11. 10. 2012

Termín: trvale

465/2014

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o ponuke spoločnosti Pumperhaus, s. r. o., Sp. Nová Ves, na odkúpenie Domu
kultúry mestom Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 19. 6. 2014

2/

Plnenie:

ukladá:

predložiť návrh na využitie Domu kultúry s posúdením prevádzkových nákladov a nákladov na rekonštrukciu.

Uznesenie sa ruší.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 19. 6. 2014 Pôv.term: 31. 12. 2014

Termín: 31. 12. 2016

473/2014

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o návrhu odkúpenia pozemku zastavaného spevnenými plochami vo
vlastníctve mesta;

Zodpovedný:  

Dátum: 18. 7. 2014
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473/2014

2/

Plnenie:

schvaľuje:

odkúpenie geometrickým plánom č. 5/20141 (vyhotovený 31. 1. 2014 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej parcely KN-C 2645/2 (zast. pl.)
s výmerou 121 m2, oddelenou od par. č. KN-C 2645 (zast. pl.), zapísanej v liste
vlastníctva č. 5177, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ing. Stanislava Dunčka, ul.
Osloboditeľov 57, 053 14 Spišský Štvrtok, za celkovú kúpnu cenu 6 190,36 €;

Zodpovedný:  

Dátum: 18. 7. 2014

3/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

V súčasnosti prebiehajú medzi zmluvnými stranami rokovania, uznesenia navrhujeme predĺžiť do 31. 12.
2016.
Druhá zmluvná strana doteraz nepristúpila k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Uznesenie navrhujeme predĺžiť
do 31. 12. 2017.

Zodpovedný: prednosta úradu V plnení

Dátum: 18. 7. 2014 Pôv.term: 31. 12. 2015

Termín: 31. 12. 2016

47/2015

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

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;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 4. 2015

2/

Plnenie:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 4. 2015

3/

Plnenie:

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;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 4. 2015
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47/2015

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 v
Spišskej Novej Vsi.

Čiastočne splnené, zámer zámeny zverejnený 30. 11. 2015, do MsZ bude materiál predložený až po spĺnení
stanovených podmienok, uznesenie navrhujeme predĺžiť do 31. 12. 2016.
Splnené, materiál predložený na rokovanie MsZ dňa 15. 12. 2016.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 4. 2015 Pôv.term: 31. 12. 2015

Termín: 31. 12. 2016

105/2015

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54, Spišská Nová
Ves a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves, o odkúpenie
pozemkov par. č. KN-C 9100/3 (TTP) s výmerou 36 m2, KN-C 9097/2 (zast. pl.)
s výmerou 293 m2, KN-C 9095 (zast. pl.) s výmerou 74 m2, KN-C 9094 (záhrada)
s výmerou 363 m2, KN-C 9093/3 (TTP) s výmerou 148 m2, KN-C 9093/4 (zast. pl.)
s výmerou 5 m2, podľa geometrického plánu č. 74/2013 vyhotoveného dňa 10. 4. 2015
Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, a pozemkov KN-C 9096 (zast. pl.)
s výmerou 37 m2, zapísaný v LV 4342 a KN-C 9098/4 (zast. plocha) s výmerou 5 m2,
zapísaný v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 30. 9. 2015

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že niekoľkogeneračné užívanie pozemkov tvoriacich dvor a záhradu rodinného
domu súp. č. 9270, a to parcely č. KN-C 9100/3 (TTP) s výmerou 36 m2, KN-C
9097/2 (zast. pl.) s výmerou 293 m2, KN-C 9094 (záhrada) s výmerou 363 m2, KN-C
9093/3 (TTP) s výmerou 148 m2, KN-C 9093/4 (zast. pl.) s výmerou 5 m2, podľa
geometrického plánu č. 74/2013 vyhotoveného dňa 10. 4. 2015 Ing. Pavlom
Kostelníkom, IČO 41686187, a pozemku KN-C 9098/4 (zast. plocha) s výmerou 5 m2,
zapísaného v LV-1, všetky v k. ú. Sp. Nová Ves, rodinou žiadateľov, považuje za
skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho:

Zodpovedný:  

Dátum: 30. 9. 2015

3/

Plnenie:

schvaľuje:

a) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámer predaja pozemkov par. č.
KN-C 9100/3 (TTP) s výmerou 36 m2, KN-C 9097/2 (zast. pl.) s výmerou 293 m2,
KN-C 9094 (záhrada) s výmerou 363 m2, KN-C 9093/3 (TTP) s výmerou 148 m2, KNC
9093/4 (zast. pl.) s výmerou 5 m2, podľa geometrického plánu č. 74/2013
vyhotoveného dňa 10. 4. 2015 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, k. ú. Spišská
Nová Ves, a pozemku KN-C 9098/4 (zast. plocha) s výmerou 5 m2, zapísaného v LV-1,
všetky v k. ú. Sp. Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v
platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana,
Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10,
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 8 542,75 €,
b) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemkov KN-C 9095
(zast. pl.) s výmerou 74 m2 podľa geometrického plánu č. 74/2013 vyhotoveného dňa
10. 4. 2015 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, a pozemku KN-C 9096 (zast.
pl.) s výmerou 37 m2, zapísanom v LV 4342, obidva v k. ú. Sp. Nová Ves, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Viliama Fabiana, Rybničná 9270/54,
Spišská Nová Ves a Magdalény Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, za celkovú
kúpnu cenu 1 225,44 €;

Zodpovedný:  

Dátum: 30. 9. 2015
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105/2015

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,
- zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Čiastočne splnený, zámer prevodu zverejnený 9. 11. 2015, MsZ predložený 16. 12. 2015. Prevod vlastníctva
- žiadateľ dosiaľ nepristúpil na uzavretie kúpnej zmluvy, uznesenie navrhujeme predĺžiť do 31. 12. 2016.
Splnené, kúpna zmluva uzatvorená dňa 1. 8. 2016.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 30. 9. 2015 Pôv.term: 31. 3. 2016

Termín: 31. 12. 2016

187/2016

Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016

1/

Plnenie:

schvaľuje:

a) použitie rezervného fondu vo výške 960 000 eur na:
Rekonštrukciu miestnych komunikácií, parkovísk, chodníkov, cyklotrás  100 000 eur
Regeneráciu námestia  550 000 eur
Systém ÚK v ZŠ, dofinancovanie regulácie 40 000 eur
Rekonštrukciu strechy zimného štadióna 250 000 eur
Realizačné PD a projekty 20 000 eur
zníženie čerpania fondu vo výške 35 000 eur na:
Obstaranie klimatizačného zariadenia v obradnej sieni Radnice:  - 35 000 eur,

b) prvú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2016, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku 1
709 598 eur vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov zvýšenie o sumu 215 532 eur
rozpočet bežných výdavkov zvýšenie o sumu 301 998 eur
rozpočet kapitálových príjmov zvýšenie o sumu 482 600 eur
rozpočet kapitálových výdavkov zvýšenie o sumu 1 407 600 eur
rozpočet príjmových finančných operácií zvýšenie o sumu 1 011 466 eur
rozpočet výdavkových finančných operácií bez zmeny,

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

d) prvú zmenu rozpočtu, zmenu nákladov a výnosov v roku 2016 v príspevkových organizáciách podľa
predloženého návrhu;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 6. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

a) upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky v zmysle schválenej zmeny v rozpočte mesta, v rozpočte
rozpočtových a príspevkových organizácií. Upraviť plán nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách v
zmysle schválenej zmeny.

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií
T: do 15. 07. 2016

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

a) splnené dňa 15. 7. 2016, rozpočet bol upravený v zmysle schválenej zmeny,
b) splnené dňa 31. 12. 2016, finančné prostriedky rezervného fondu boli použité na skutočné kapitálové
výdavky v zmysle schválenej zmeny.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 6. 2016

Termín: 31. 12. 2016
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193/2016

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských zariadení

1/

Plnenie:

schvaľuje:

návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských zariadení v celkovej
hodnote 18 095,65 €;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 6. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Splnené dňa 31. 12. 2016.

Zodpovedný: Ing. Markéta Ďuriková V plnení

Dátum: 15. 6. 2016

Termín: 31. 12. 2016

195/2016

Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

prerokovalo:

návrh na realizáciu projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 6. 2016

2/

Plnenie:

schvaľuje:

realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves v nasledovnom
rozsahu:
Mestský výbor č. 1 - Novoveská Huta
Rybničná ulica: 4 775 m2, Bronzová ulica: 675 m2, Medená ulica: 321 m2, Rudná ulica: 602 m2, Slnečná
ulica: 1 310 m2, Stražanská ulica: 657 m2

Mestský výbor č. 2 - Sídlisko Tarča
Brezová ulica: 9 473 m2, Topoľová ulica: 1 591 m2, Gaštanová ulica: 1 720 m2, Dubová ulica: 1 884 m2,
Javorová ulica: 2 021 m2, Agátová ulica: 2 130 m2, Sadová ulica: 4 346 m2

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce
Nitrianska ulica: 2 172 m2

Mestský výbor č. 4 - Sídlisko Mier
Ul.  J. Wolkera: 2 237 m2, Ul. P. Jilemnického: 2 653 m2, Krčméryho ul.: 1 195 m2, Bezručova ul.: 1262 m2

Mestský výbor č. 5 - Sídlisko Západ 1
Kováčska ul.: 1 243 m2, Stolárska ul.:  848 m2, Strojnícka ul.: 1 260 m2

Mestský výbor č. 6 - staré mesto juh
Ul. obrancov mieru: 777 m2, Ul. J. Fándlyho: 2 030 m2, Tehelná ul.: 2 665 m2, Letecká ul.: 5 439 m2
Slobody: 1 917 m2, Tajovského ul.: 901 m2, Ul. E. M. Šoltésovej: 244 m2, Za Šestnástkou: 1 790 m2, Ul.
Kalinčiaka: 1 368 m2

Mestský výbor č. 7 staré mesto východ
Ul. F. Kráľa: 1 503 m2, Ul. J. Hanulu: 3 693 m2, Ul. Čsl. armády:  2 440 m2, ul. Škultétyho ul. 365 m2,
Banícka ul.: 2 174 m2, Zimná ul.:  1 687 m2, Zábojského: 630 m2, Zvonárska ul.: 1 336 m2

Mestský výbor č. 8 staré mesto sever
Hviezdoslavova ul.: 6 029 m2, Ul. B. Němcovej: 2 065 m2, Odborárov: 3 086 m2, Jesenského ul.: 1 165 m2,
Tolstého: 1 234 m2, Mišíkova ul.:  666 m2, Kollárová.: 3 035 m2, Koceľova ul.: 2 372 m2, Vajanského.: 3 410
m2, Chrapčiakova: 3 593 m2, Železničná ul.: 204 m2, Nad Medzou: 1 124 m2, Ul. J. C. Hronského: 1 310 m2;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 6. 2016
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195/2016

3/

Plnenie:

berie na vedomie:

predpokladanú výšku hodnoty zákazky Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Spišská
Nová Ves v rozsahu podľa schvaľovacej časti 1 tohto uznesenia v sume 5 000 000,- eur bez DPH;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 6. 2016

4/

Plnenie:

schvaľuje:

financovanie projektu Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves v
rozsahu podľa schvaľovacej časti 1 tohto uznesenia formou možnosti odkúpenia pohľadávky zhotoviteľa
peňažným ústavom podľa najvýhodnejšej ponuky a jej splatením v rovnomerných mesačných splátkach s
dobou splácania maximálne 10 rokov;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 6. 2016

5/

Plnenie:

súhlasí:

s postupom realizácie procesu verejného obstarávania zhotoviteľa diela formou externe odborne spôsobilou
osobou obstaranej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 6. 2016

6/

Plnenie:

ukladá:

- prednostke MsÚ zabezpečiť proces verejného obstarávania externou odborne spôsobilou osobou pre
obstaranie zhotoviteľa diela,
- vedúcej finančného oddelenia MsÚ zabezpečiť náležitosti financovania diela a uvedené podľa rozsahu
zahrnúť vždy do rozpočtu mesta,
- vedúcemu oddelenia výstavby a dopravy MsÚ zabezpečiť technické podklady (zadanie) pre obstaranie
diela.

Termín stály.

Zodpovedný: Ing. Iveta Topoliová
Ing. Peter Susa
prednostka úradu

V plnení

Dátum: 15. 6. 2016

Termín: 31. 12. 2016
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228/2016

Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016

1/

Plnenie:

schvaľuje:

a) použitie rezervného fondu vo výške 551 000 eur na:
- výstavbu cyklotrás                                                                                       550 000 eur
- vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ Z. Nejedlého                       1 000 eur

zníženie čerpania fondu vo výške 722 150 eur na:
- regeneráciu námestia                                                                                  - 550 000 eur
- rozšírenie cintorína                                                                                     - 100 000 eur
- rekonštrukciu budovy na Zimnej ul. 48                                                       -  70 000 eur
- vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ
   na Komenského ul.                                                                                      -   2 150 eur

b) druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2016, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku
118 842  eur vo vnútornom členení takto:
- bežné príjmy:  zvýšenie o 245 853 eur
- kapitálové príjmy: zvýšenie o  39 014 eur
- príjmové finančné operácie:  zníženie o 166 025 eur
- bežné výdavky:  zvýšenie o 224 353 eur
- kapitálové výdavky:  zníženie o  105 511 eur
- výdavkové finančné operácie bez zmeny

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

d) druhú zmenu rozpočtu v roku 2016 v príspevkovej organitácii STEZ podľa predloženého návrhu;

Zodpovedný:  

Dátum: 20. 9. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie STEZ
T: do 30. 9. 2016

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

a) splnené dňa 30. 9. 2016, rozpočet bol upravený v zmysle schválenej zmeny,
b) splnené dňa 31. 12. 2016, finančné prostriedky rezervného fondu boli použité na skutočné kapitálové
výdavky v zmysle schválenej zmeny.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 20. 9. 2016

Termín: 31. 12. 2016
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254/2016

Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2016

1/

Plnenie:

schvaľuje:

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

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

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

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

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

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

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

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

Z: prednostka MsÚ
T: do 31. 12. 2016

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

a) splnené dňa 31. 12. 2016, rozpočet bol upravený v zmysle schválenej zmeny,
b) splnené dňa 31. 12. 2016, finančné prostriedky boli prevedené na účet fondu prevádzky, údržby a opráv.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 31. 12. 2016
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255/2016

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2017, 2018, 2019

1/

Plnenie:

schvaľuje:

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

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

Kapitálové príjmy   265 000 eur
Kapitálové výdavky   1 568 195 eur

 Schodok kapitálového rozpočtu   -1 303 195 eur 

Finančné príjmy   1 127 000 eur
   Finančné výdavky   622 535 eur

Prebytok finančných operácii   504 465 eur

Spolu príjmy a výdavky   29 128 863 eur

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

 • výstavba detského ihriska   50 000 eur
• rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov, výstavba cyklotrasy   470 000 eur
• zateplenie kina na sídlisku Mier   150 000 eur
• vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ Lipová ulica   47 000 eur

 • kapitálový transfer pre STEZ na nákup a montáž mantinelov na zimnom štadióne   80 000 eur
 • kapitálový transfer pre  STEZ na rekonštrukcie v športovom komplexe   70 000 eur

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

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

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

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

berie na vedomie:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené, rozpočet príjmov a výdavkov v meste RO a PO bol zadaný do informačných systémov a RIS.SAM
dňa 31. 12. 2016.

Zodpovedný: riaditelia RO
prednostka úradu
riaditelia PO

V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 31. 12. 2016
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256/2016

Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov na rok 2017

1/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené dňa 25. 1. 2017.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 15. 3. 2017

257/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1/

Plnenie:

uznáša sa na:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

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

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

Splnené dňa 2. 1. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 2. 1. 2017

258/2016

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

1/

Plnenie:

uznáša sa na:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016
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258/2016

2/

Plnenie:

ukladá predkladateľovi:

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

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

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

Splnené dňa 16. 12. 2016.

Zodpovedný: JUDr. Lucia Baldovská V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 1. 1. 2017

259/2016

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

1/

Plnenie:

prerokovalo:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

uznáša sa na:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

ukladá:

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

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

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

Splnené dňa 19. 12. 2016.

Zodpovedný: Ing. Dana Mrnková V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 2. 1. 2017

260/2016

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

1/

Plnenie:

prerokovalo:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016
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260/2016

2/

Plnenie:

uznáša sa na:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

ukladá:

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

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

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

Splnené dňa 19. 12. 2016.

Zodpovedný: Ing. Dana Mrnková V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 2. 1. 2017

261/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

prerokovalo:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

uznáša sa na:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

ukladá:

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

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

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

Splnené dňa 19. 12. 2016.

Zodpovedný: Ing. Dana Mrnková V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 2. 1. 2017
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262/2016

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľného času, Hutnícka 18, Spišská Nová
Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Splnené dňa 28. 2. 2017.

Zodpovedný: Vedenie CVČ V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 28. 2. 2017

263/2016

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Splnené dňa 28. 2. 2017.

Zodpovedný: vedenie školy V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 28. 2. 2017

264/2016

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová
Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Splnené dňa 28. 2. 2017.

Zodpovedný: vedenie školy V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 28. 2. 2017
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265/2016

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Mestského kultúrneho centra, Radničné
námestie 4, Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

ukladá:

a/ zabezpečit‘ likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov.

Splnené dňa 31. 12. 2016.

Zodpovedný: Ing. Emil Labaj V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 31. 12. 2016

269/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o budúce
odkúpenie časti pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.) zapísanom v LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že využitie časti pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.) zapísanom v LV 1,  k. ú. Spišská Nová Ves,  v
plánovanom rozsahu 22,5 m2, na vybudovanie stavby vo verejnom záujme – kioskovej trafostanice, je
skutočnosťou hodnou osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na
základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991
Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

schvaľuje:

budúci predaj časti nehnuteľnosti – pozemku par. č. KN-C 6814 (zast. pl.) zapísanom v LV 1,  k. ú. Spišská
Nová Ves, v rozsahu vymedzenom porealizačným zameraním predmetnej stavby, podľa § 9a ods. 8 písm. e
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, spoločnosti Východoslovenská distribučná,
a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, za cenu určenú vo výške hodnoty stanovenej pre tento účel vyhotoveným
znaleckým posudkom;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

4/

Plnenie:

ukladá:

uzavrieť zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy podľa tohto uznesenia.

Splnené, zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená dňa 19. 12. 2016.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 15. 6. 2017
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270/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

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;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že zámenu spoluvlastníckeho podielu 5747/10000 na budove súp. č. 2134 a na pozemku parc. č. KN-C 7217
(zast. pl.) s výmerou 504 m2 za budovu súp. č. 8576 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 2439 (vrátane
pozemku), všetky v k. ú. Spišská Nová Ves, pre účely zriadenia predajne potravín vyššieho štandardu
(skvalitnenie služieb občanom) pre Sídlisko gen. Svobodu považuje za skutočnosť hodnú osobitného
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

schvaľuje:

majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva formou zámeny takto: - nebytový priestor č. 1 – predajňa potravín
so spoluvlastníckym podielom 5747/10000 na budove súp. č. 2134 postavenej na pozemku parc. č. KN-C
7217 a spoluvlastnícky podiel 5747/10000 na pozemku parc. č. KN-C 7217 (zast. pl.) s výmerou 504 m2, kat.
územie Spišská Nová Ves, ktorých  vlastníkom je mesto Spišská Nová Ves, zámenou previesť v prospech
Impol, s. r. o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, - budovu súp. č. 8576 postavenú na pozemku parc. č.
KN-C 2439 (zast. pl.) a pozemok parc. č. KN-C 2439 (zast. pl.) s výmerou 237 m2, kat. územie Spišská Nová
Ves, ktorých vlastníkom je Impol, s. r. o., zámenou s doplatkom 1 531,62 € previesť v prospech mesta
Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať zámenu podľa tohto uznesenia.

Splnené, zámenná zmluva uzatvorená dňa 26. 4. 2017.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 15. 6. 2017

271/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

súhlasí:

s využitím žiadaných pozemkov na stavebné účely;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016
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271/2016

3/

Plnenie:

vyhlasuje:

že výstavbu telekomunikačných zariadení zabezpečujúcich skvalitnenie služieb vo verejnom záujme považuje
za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na
základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

4/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

5/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené, nájomná zmluva uzatvorená dňa 20. 12. 2016.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 15. 6. 2017

272/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016
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272/2016

2/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené:
a) zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena uzatvorená dňa 14. 2. 2017,
b) zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena uzatvorená dňa 30. 1. 2017.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 15. 6. 2017

273/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že využitie pozemku par. č. KN-C 3300 (zast. pl.), zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, na
zabezpečenie prístupu a príjazdu k nehnuteľnostiam žiadateľov, považuje za skutočnosť hodnú osobitného
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016
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273/2016

3/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená dňa 9. 1. 2017.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 15. 6. 2017

274/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

 informáciu o žiadosti MUDr. Vladimíra Beera s manž. o odkúpenie pozemku parc. č.   KN-C 7775/3 (zast. pl.)
s výmerou 87 m2, zapísaného LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, nachádzajúceho sa v kat. území
Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

 že dlhodobé využívanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného domu súp. č. 2632 v kat. území.
Spišská Nová Ves považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení a na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

4/

Plnenie:

ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená dňa 12. 1. 2017.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 15. 6. 2017
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275/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Jána Ľudvíka s manž., Moravská 2566/4, 052 01 Spišská Nová Ves, na odkúpenie
nehnuteľností (pozemkov) parc. č. KN-C 1382 (zast. pl.) s výmerou 147 m2 a časti KN-C 1377, kat. územie
Hnilčík, zapísaných v LV 1034 v prospech mesta Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

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.

Splnené, obchodno-verejná súťaž zverejnená dňa 18. 1. 2017, kúpna zmluva uzatvorená dňa 13. 2. 2017.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 15. 6. 2017

278/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

súhlasí:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

vyhlasuje:

že dlhodobé užívanie pozemku parc. č. KN-C 7278/3 (zast. pl.) s výmerou 370 m2, LV 7167, kat. územie
Spišská Nová Ves, žiadateľkou, vo vzťahu k zámeru mesta realizovať jeho prevod považuje za skutočnosť
hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom
znení;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016
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278/2016

4/

Plnenie:

schvaľuje:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

5/

Plnenie:

ukladá:

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

a) splnené, dohoda o urovnaní duplicitného vlastníctva uzatvorená dňa 13. 1. 2017,
b) nesplnené, Okresný úrad Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, t. č. nemôže urovnať uvedené duplicitné
vlastníctvo. Uznesenie navrhujeme zrušiť.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 15. 6. 2017

279/2016

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

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

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

2/

Plnenie:

schvaľuje:

uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe ktorej mesto Spišská
Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie inžinierskych sietí (vodovodná, kanalizačná, plynová,
elektrická prípojka) a ich príslušenstva v pozemkoch par. č. KN-E 51649/70 (orná pôda) a  KN-E 51649/95
(orná pôda), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v  projektovej
dokumentácii stavby: „IBV KOŽUCHOVA“, v prospech JUDr. Štefana Bečarika, Letná 37, Spišská Nová Ves,
a Henricha Hadušovského, Matejovce nad Hornádom, č. 96, Markušovce, za jednorazovú odplatu určenú
znaleckým posudkom;

Zodpovedný:  

Dátum: 15. 12. 2016

3/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena uzatvorená dňa 19. 1. 2017.

Zodpovedný: prednostka úradu V plnení

Dátum: 15. 12. 2016

Termín: 31. 3. 2017

280/2017

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2016

1/

Plnenie:

schvaľuje:

udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 Mgr. Jánovi Milčákovi a Jurajovi Beňovi;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017
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280/2017

2/

Plnenie:

ukladá:

odovzdať ocenenie laureátom.

Splnené dňa 20. 4. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 16. 3. 2017

Termín: 20. 4. 2017

281/2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

uznáša sa na:

všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská Nová Ves;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017

2/

Plnenie:

ukladá predkladateľovi:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská
Nová Ves na úradnej tabuli,

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: do 17. 3. 2017

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská Nová Ves
spôsobom v meste obvyklým.

Splnené dňa 1. 4. 2017.

Zodpovedný: JUDr. Lucia Baldovská V plnení

Dátum: 16. 3. 2017

Termín: 1. 4. 2017

295/2017

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Ing. O. Kožucha  11, Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy,
Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves v hodnote 8 537,34 €;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Splnené dňa 30. 4. 2017.

Zodpovedný: vedenie školy V plnení

Dátum: 16. 3. 2017

Termín: 30. 4. 2017

296/2017

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves

1/

Plnenie:

schvaľuje:

návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves
v hodnote 15 262,13 €;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017
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2/

Plnenie:

ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Splnené dňa 30. 4. 2017.

Zodpovedný: vedenie školy V plnení

Dátum: 16. 3. 2017

Termín: 30. 4. 2017

301/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/

Plnenie:

berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Ing. Jána Pásztora, Ul. 29. augusta 7, Rožňava, o prevod vlastníctva par. č. KN-C
540/13 (ost. pl.) s výmerou 236 m2, k. ú. Dedinky, vytvorenej geometrickým plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3.
2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA, s. r. o., IČO 36210161) a par. č. KN-C 1649/9 (ost. pl.) s výmerou 698 m2,
k. ú. Mlynky, vytvoreného geometrickým plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA,
s. r. o., IČO 36210161), ako aj informáciu o stanovisku vlastníka chaty k predmetnej žiadosti;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017

2/

Plnenie:

vyhlasuje:

že využitie predmetných pozemkov na prístup a príjazd k chate s. č. 353 s pozemkami KN-C 1649/7, KN-C
1649/6, k. ú. Mlynky, ako aj ich užívanie ako funkčného celku považuje za skutočnosť hodnú osobitného
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017

3/

Plnenie:

schvaľuje:

zámer predaja nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom
znení, a to:
- pozemku par. č. KN-C 540/13 (ost. pl.) s výmerou 236 m2, k. ú. Dedinky, vytvoreného
geometrickým plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA,
s. r. o., IČO 36210161),
- pozemku par. č. KN-C 1649/9 (ost. pl.) s výmerou 698 m2, k. ú. Mlynky, vytvoreného
geometrickým plánom č. 157/2015 (GP z 11. 3. 2016 spol. GEODÉZIA ROŽŇAVA,
s. r. o., IČO 36210161),
v prospech Ing. Jána Pásztora, Ul. 29. augusta 7, Rožňava, za cenu stanovenú znaleckým
posudkom vyhotoveným k danému účelu;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017

4/

Plnenie:

ukladá:

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

Splnené, zámer predaja nehnuteľností zverejnený dňa 26. 6. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 16. 3. 2017

Termín: 30. 6. 2017
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308/2017

Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Základnej školy pre žiakov s autizmom sv. Maximiliána
Mária Kolbeho do siete škôl a školských zariadení
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie Školského klubu detí  sv. Maximiliána Mária Kolbeho do
siete škôl a školských zariadení

1/

Plnenie:

súhlasí:

a) so zaradením Základnej školy pre žiakov s autizmom sv. Maximiliána Mária Kolbeho ako organizačnej
zložky Spojenej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, Spišská Nová Ves do siete škôl a
školských zariadení k 1. 9. 2017,
b) so zaradením Školského klubu detí sv. Maximiliána Mária Kolbeho ako organizačnej zložky Spojenej školy
sv. Maximiliána Mária Kolbeho, Gaštanová 11, Spišská Nová Ves do siete škôl a školských zariadení k 1. 9.
2017;

Zodpovedný:  

Dátum: 16. 3. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

písomne oboznámiť zriaďovateľa Spišskú katolícku charitu, Jesenského 5, Spišská Nová Ves so súhlasom.

Splnené v termíne dňa 20. 3. 2017.

Zodpovedný: Ing. Dana Mrnková V plnení

Dátum: 16. 3. 2017

Termín: 20. 3. 2017

311/2017

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2016

1/

Plnenie:

schvaľuje:

a)  záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2016,

b)  celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 bez výhrad,

c) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia mesta Spišská Nová Ves za rok 2016 vo výške 952 016,20
eur a jeho nasledovné usporiadanie:
• vyčlenenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z prebytku bežného a kapitálového
hospodárenia za rok 2016 podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 13 287,46 eur,
• vyčlenenie účelových cudzích finančných prostriedkov (zábezpeky 10 032 eur, zbierka
3 025,20 eur), nečerpaného Fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2016 (9 900 eur) a finančných operácií
RO (26 728,70 eur), spolu vo výške 49 685,90 eur,
• prídel z prebytku hospodárenia 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,
• zostatok prebytku, po vyčlenení nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov, cudzích finančných
prostriedkov na účtoch a prídelu do fondu prevádzky, údržby a opráv, prideliť do rezervného fondu vo výške
879 142,84 eur,

d)   celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2016 bez výhrad;

Zodpovedný:  

Dátum: 21. 4. 2017

2/

Plnenie:

berie na vedomie:

a) vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov zapojených do finančných operácií vo výške 438 242,71 eur
do rezervného fondu,

b) celoročné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2016,

c)  odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016,

d) účtovný hospodársky výsledok mesta za rok 2016 - zisk, ktorý vznikol ako rozdiel výnosov a nákladov vo
výške 822 103,25 eur a jeho preúčtovanie na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov;

Zodpovedný:  

Dátum: 21. 4. 2017
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3/

Plnenie:

ukladá:

usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:
• Mestské kultúrne centrum – zisk vo výške 355,58 eur previesť do rezervného fondu,
• Zoologická záhrada – zisk vo výške 14 221,25 eur previesť do rezervného fondu,
• Správa telovýchovných zariadení – stratu vo výške 78 544,96 eur vykryť z rezervného fondu organizácie.

Splnené, výsledky hospodárenia boli usporiadané v zmysle schváleného záverečného účtu dňa 30. 6. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu
riaditelia PO

V plnení

Dátum: 21. 4. 2017

Termín: 30. 6. 2017

313/2017

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe STEZ Spišská Nová Ves za rok 2016

1/

Plnenie:

schvaľuje:

návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v správe STEZ Spišská Nová Ves za rok 2016;

Zodpovedný:  

Dátum: 21. 4. 2017

2/

Plnenie:

ukladá:

zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku do 31. 5. 2017.

Splnené dňa 31. 5. 2017.

Zodpovedný: Ján Magdoško V plnení

Dátum: 21. 4. 2017

Termín: 31. 5. 2017

328/2017

Návrh na schválenie Koncesnej zmluvy o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia
II. etapa

1/

Plnenie:

schvaľuje:

Koncesnú zmluvu o zabezpečení modernizácie a prevádzky sústavy verejného osvetlenia medzi mestom
Spišská Nová Ves a víťazným uchádzačom spoločnosťou FIN.M.O.S. , a. s. Bratislava IČO: 35925094, ktorej
obsahom je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II. etapa - rozšírenie a doplnenie
modernizovanej infraštruktúry verejného osvetlenia.

Splnené, zmluva bola podpísaná dňa 15. 5. 2017.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu V plnení

Dátum: 21. 4. 2017

Termín: 30. 4. 2017
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