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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO      
dňa 02. 07. 2020 
 

 

PREDMET  
Plnenie uznesení MsZ  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Predkladá:                           Ing. Jozef  Naščák, MPH, prednosta MsÚ 

Spracovala:    Monika Čmeľová     

   

    

Podpisy:                      

Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 
1. berie na vedomie  
splnené uznesenia MsZ č.: 
417/2017, 103/2019, 107/2019, 108/2019, 109/2019, 110/2019, 111/2019, 112/2019, 113/2019, 
114/2019, 115/2019, 116/2019, 117/2019, 118/2019, 119/2019, 120/2019, 121/2019, 122/2019, 
124/2019, 126/2019, 127/2019, 128/2019, 129/2019, 131/2019, 133/2019, 134/2019, 135/2019, 
146/2019, 148/2019, 149/2019, 150/2019, 151/2019, 152/2019, 153/2019, 156/2019, 157/2019, 
158/2019, 159/2019, 160/2019, 161/2019, 162/2019, 163/2019, 164/2019, 165/2019, 166/2019, 
169/2019, 170/2019, 171/2019, 177/2019, 178/2019, 179/2019, 181/2019, 182/2019, 184/2019, 
185/2019, 187/2019, 190/2019, 191/2019, 192/2019, 193/2019, 194/2019, 195/2019, 196/2019, 
197/2019, 201/2019, 202/2019, 203/2019, 204/2019, 208/2019, 209/2019, 213/2019, 217/2020, 
218/2020, 219/2020, 222/2020, 224/2020, 225/2020, 231/2020, 232/2020, 233/2020, 234/2020, 
235/2020, 241/2020, 242/2020, 243/2020, 244/2020, 245/2020, 254/2020, 256/2020, 258/2020, 
259/2020, 260/2020, 261/2020, 262/2020, 263/2020, 268/2020 
 
 
 

 

K bodu č. 4 
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2. schvaľuje 
predlženie termínu uznesení MsZ č.:  
456/2018 do 31. 12. 2021, 
513/2018 do 31. 12. 2021, 
514/2018 do 31. 12. 2020, 
  57/2019 do 31. 12. 2020, 
125/2019 do 31. 12. 2020, 
130/2019 do 31. 12. 2021, 
132/2019 do 31. 12. 2020, 
167/2019 do 31. 12. 2021, 
168/2019 do 31. 12. 2021, 
186/2019 do 31. 12. 2020, 
206/2019 do 31. 12. 2020, 
207/2019 do 31. 12. 2020, 
240/2020 do 31. 12. 2021, 
246/2020 do 31. 12. 2020, 
266/2020 do 31. 08. 2020 
 
 
  
3. ruší  
uznesenia MsZ č.: 
199/2019, 200/2019.     



                                          Plnenie uznesení MsZ k 30. 6. 2020

417/2017

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o prebytočnosti HDPE chráničky situovanej medzi objektom Štefánikovo nám. č. 5 a „Veľkým
podjazdom“.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 14. 12. 2017

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

a) návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves - HDPE
chráničky nadobudnutej od spol. Globtel, a. s.,
b) odpredaj uvedeného majetku obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm.
a) zákona o majetku obcí v platnom znení s cenou aspoň 7 000,00 € záujemcovi, ktorý podá
návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 14. 12. 2017

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať verejnú obchodnú súťaž a predaj predmetného majetku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednostka mestského úradu

Plnenie:

Splnené 13. 2. 2018.

Dátum: 14. 12. 2017

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019

456/2018

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu súp. č. 2500, (Trieda 1. mája
53), zapísaného v LV 4990, kat. územie Spišská Nová Ves, o odkúpenie prislúchajúcich podielov na
pozemku parc. č. KN-C 5939 (zast. pl.) výmerou 174 m2, zapísanom v LV 6962, kat. územie Spišská Nová
Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 19. 4. 2018

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a VZN č. 3/2017 o prevode vlastníctva
bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
kúpnu cenu pre predaj pozemku parc. č. KN-C 5939 (zast. pl.) výmerou 174 m2, zapísaného v LV 6962, kat.
územie Sp. N. Ves, do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov nasledovne:
a. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Bobulu a manž.
Terézie Bobulovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou
pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
b. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do výlučného vlastníctva Antónie Jetšovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052
01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku,
c. spoluvlastnícky podiel 627/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavla Šmelka a manž.
Janky Šmelkovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 311,47 € a úhradou
pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
d. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Slavomíra Kollára a manž.
Kataríny Kollárovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou
pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
e. spoluvlastnícky podiel 626/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Marcela Maláka a manž.
Daniely Malákovej, Trieda 1. mája 2500/53, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 310,98 € a úhradou
pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 19. 4. 2018

Zodpovedný:  
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456/2018

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Čiastočne splnené, Slavomír Kollár a manž. Katarína Kollárová - kúpna zmluva uzatvorená 11. 5. 2018, ďalší
vlastníci bytov zatiaľ neprejavili záujem o uzavretie kúpnych zmlúv, navrhujeme platnosť uznesenia predlžiť
do 31. 12. 2019.
Slavomír Kollár a manž. Katarína Kollárová - kúpna zmluva uzatvorená 11. 5. 2018,  ďalší vlastníci bytov
zatiaľ neprejavili záujem o uzavretie kúpnych zmlúv, odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2021.

Dátum: 19. 4. 2018 Pôv.term: 30. 6. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019

513/2018

Schválenie zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby Futbalového štadióna v
Spišskej Novej Vsi

1/ berie na vedomie:

návrh Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby Futbalového štadióna v
Spišskej Novej Vsi, ktorej predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov zo strany Slovenského
futbalového zväzu (SFZ) vo výške 750000 EUR na účel rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna a
jeho infraštruktúry a zároveň záväzok mesta Spišská Nová Ves prostredníctvom príspevkovej organizácie
STEZ poskytnúť SFZ štadión po dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia do užívania za podmienok stanovených zmluvou.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2018

Zodpovedný:  

2/ súhlasí:

s uzatvorením Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby Futbalového
štadióna v Spišskej Novej Vsi, ktorej predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov zo strany
Slovenského futbalového zväzu (SFZ) vo výške 750000 EUR na účel rekonštrukcie a modernizácie
futbalového štadióna a jeho infraštruktúry, a zároveň záväzok mesta Spišská Nová Ves prostredníctvom
príspevkovej organizácie STEZ poskytnúť SFZ štadión po dobu 20 rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia do užívania za podmienok stanovených zmluvou, medzi zmluvnými
stranami:
1. Slovenský futbalový zväz. Tomášikova 30C, 82101 Bratislava, IČO: 00687308 v zastúpení Jánom
Kováčikom, prezidentom SFZ
2. Správou telovýchovných zariadení - STEZ, Za Hornádom 15, Sp. Nová Ves IČO: 35514035, v zastúpení
Jánom Magdoškorn, riaditeľom
3. mestom Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Sp. Nová Ves, IČO: 0032914 v zastúpení PhDr. Jánom
Volným, PhD., primátorom mesta.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2018

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

a) uzavrieť Zmluvu o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby Futbalového štadióna v
Spišskej Novej Vsi v znení a rozsahu tak, ako bola predložená mestskému zastupiteľstvu na schválenie,
T: 30. 9. 2018
Z: prednostka úradu
b) predložiť zmluvu o zriadení vecného bremena - bezodplatného užívania štadióna v prospech SFZ na
stavbách a pozemkoch tvoriacich štadión vedených na liste vlastníctve č. 1 v k. ú. Spišská Nová Ves
najneskôr do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Zodpovedný:

prednostka úradu

Plnenie:

a) splnené, zmluva podpísaná 28. 9. 2018,
b) predĺžiť termín do 31. 12. 2021.

Dátum: 26. 9. 2018

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 1. 2020
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514/2018

Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad - Skvelá ÚPrava ExteRiéru ZŠ Komenského v Spišskej
Novej Vsi

1/ schvaľuje:

zapojenie sa Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves, ktorej je mesto zriaďovateľom, do výzvy
Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2018

Zodpovedný:  

2/ súhlasí:

so spoluúčasťou na financovaní projektu „Supernápad – Skvelá ÚPrava ExteRiéru ZŠ Komenského v
Spišskej Novej Vsi“ z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves vo výške 5 % z predpokladanej hodnoty projektu.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2018

Zodpovedný:  

3/ ukladá predkladateľovi:

v prípade úspešnosti predloženého projektu zahrnúť finančné prostriedky potrebné na jeho realizáciu vo
výške spoluúčasti mesta Spišská Nová Ves do najbližšej zmeny rozpočtu.

Zodpovedný:
Ing. Dana Mrnková

Plnenie:

V plnení, škola zatiaľ žiadosť nepodala. Navrhujem termín predĺžiť do 31. 12. 2019.
Odborné hodnotenie (v procese schvaľovania). Navrhujeme termín predĺžiť do 31. 12. 2020.

Dátum: 26. 9. 2018 Pôv.term: 30. 4. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019

57/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, v ktorých sa nachádzajú/budú nachádzať stavby vo
vlastníctve mesta.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

odkúpenie pozemkov:
a) par. č. KN-E 4321 (orná pôda) s výmerou 50 m2,  zapísaného v LV 1498, k. ú. Spišská Nová Ves, od
vlastníka pozemku Haralda Trepáča, Za Hornádom 880/8, Spišská Nová Ves, za 774,50 €,
b) par. č. KN-E 4324/2 (orná pôda) s výmerou 133 m2, zapísaného v LV 1327, k. ú. Spišská Nová Ves, od
spoluvlastníkov pozemku:
• Heleny Vojtkovskej, Čsl. armády 419/18, Spišská Nová Ves – podiel 1/2  za 1 030,09 €,
• Ing. Márii Pribylincovej, Gorazdova 1718/3, Spišská Nová Ves – podiel 1/4 za 515,04 €,
• Jána Novotného, Dunajská 2754/28, Spišská Nová Ves – podiel 1/4  za 515,04 €,
c) par. č. KN-E 54234/1 (orná pôda) s výmerou 216 m2, zapísaného v LV 6210, k. ú. Spišská Nová Ves, od
vlastníka pozemku Anny Havrillovej, Hutnícka 2679/7, Spišská Nová Ves, za 3 345,84 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 25. 4. 2019

Zodpovedný:  
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57/2019

3/ ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Z časti splnené, odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 30. 6. 2020.
Harald Trepáč - kúpna zmluva uzatvorená 11. 6. 2019,
Helena Vojtkovská, Ing. Mária Priblincová - kúpna zmluva uzatvorená 11. 6. 2019,
Anna Havrillová - kúpna zmluva uzatvorená 20. 5. 2019,
Ján Novotný - v súčasnosti  kúpna zmluva je na podpise u zmluvného partnera.

Odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2020.

Dátum: 25. 4. 2019 Pôv.term: 30. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

103/2019

Odpis pohľadávok Domova dôchodcov

1/ schvaľuje:

odpis pohľadávok Domova döchodcov v hodnote 31 091,82 eur.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

pohľadávky Domova dôchodcov v hodnote 31 091,82 eur odpísaf v súlade so
zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.

Zodpovedný:
Ing. Štefan Šiška

Plnenie:

Splnené, doklad č. UZA-000025 zo dňa 26.9.2019 na sumu 31 091,82 eur.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019

107/2019

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves

1/ berie na vedomie:

informáciu o návrhu  na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2019.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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107/2019

2/ schvaľuje:

a) vyradenie majetku v správe mesta Spišská Nová Ves z účtovnej evidencie v obstarávacej
hodnote 172 138,17 €,
b) vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovnej evidencie v hodnote 66 124,23 €,
c) vyradenie majetku mesta v správe Správy školských zariadení z účtovnej evidencie
v hodnote 17 898,18 €,
d) vyradenie majetku mesta v správe Domova dôchodcov Spišská Nová Ves z účtovnej
evidencie v hodnote 19 447,28 €,
e) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Nad Medzou. č. 1, Spišská Nová Ves
v celkovej obstarávacej hodnote 27 298,66 €,
f) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Lipova č. 13, Spišská Nová Ves
v celkovej obstarávacej hodnote 17 164,63 € a 4 169,32 €,
g) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Levočská č. 11, Spišská Nová Ves
v celkovej obstarávacej hodnote 13 635,51 €,
h) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Zdenka Nejedlého č. 2, Spišská Nová
Ves v celkovej obstarávacej hodnote 20 367,18 €,
i) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Ing. O. Kožucha č. 11, Spišská Nová
Ves v celkovej obstarávacej hodnote 23 258,84 €,
j) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Hutnícka č. 16, Spišská Nová Ves
v hodnote 8 039,36 €,
k) vyradenie majetku mesta v správe STEZ, Za Hornádom č. 7, Spišská Nová Ves v celkovej obstarávacej
hodnote 19 121,29 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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107/2019

3/ ukladá:

zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov.

Zodpovedný: vedúci príslušných hosp. stredísk
riaditelia organizácií

Plnenie:

a) Splnené, vydaný príkaz na likvidáciu vyradeného majetku mesta dňa 30. 9. 2019,
b) Splnené, vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovnej evidencie dňa 30. 9. 2019,
c) Splnené, SSZ vyradila majetok v sume 17.898,18 Eur, č. dokladu je 32 zo dňa 26. 9. 2019, vyradený
majetok bol odvezený na zberný dvor,
d) Splnené, Domov dôchodcov SNV - suma: 19 447,28 €, číslo dokladu: MAJ 000010 zo dňa 10.10. 2019,
spôsob likvidácie: Zberný dvor, K CORP, kontajner, dátum likvidácie: od 4. 10. 2019 do 10. 10. 2019.
e) Splnené, dňa 1.10. 2019 bol  z účtovníctva ZŠ Nad Medzou vyradený majetok vo výške 22.774,59 € číslo
dokladu IND-000095. Návrh na vyradenie predložený MsZ obsahoval aj majetok do 66 €, ktorý je v
evidenčnom programe majetku ZŠ, ale majetok nie je vedený v účtovníctve (v zmysle Smernice ZŠ).
Vyradený nepotrebný, nepoužiteľný majetok bol fyzicky zlikvidovaný rozobratím a daním do zberných
odpadových nádob alebo vyvezením na zberný dvor 25.11.2019.
f) Splnené, ZŠ Lipová - dňa 26. 9. 2019 bol MsZ schválený návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v
hodnote 21 333,95 €. Táto hodnota vyradeného majetku sa skladá: - z hodnoty investičného majetku za 4
563,89 €, ktorá bola odúčtovaná z majetku ZŠ dňa 16.10. 2019 pod číslom dokladu VYM - 000001, z hodnoty
dlhodobého HM za 14 250,46 €, ktorá bola odúčtovaná z majetku ZŠ dňa 16.10.2019 pod číslom dokladu ID -
96 a  z hodnoty majetku v operatívnej evidencii za 2 519,60 €, ktorá sa nevedie v účtovníctve, ale iba v
knihách evidencie majetku. Tento majetok bol vyradený zápisom v príslušnej knihe dňa 16.10. 2019.
Vyradený majetok bol likvidovaný v dňoch 28. a 29. 11. 2019.
Spôsob likvidácie závisel od druhu vyradeného majetku. Elektroodpad prevzala firma Asekol SK, s.r.o.,
Bratislava, ktorá je zameraná na likvidáciu tohto odpadu. Papier a výrobky z papiera boli pripojené k zberu
papiera žiakmi školy. Veľkoobjemový majetok bol odvezený na Zberný dvor SNV. Drobné predmety boli dané
do zberných nádob v ZŠ.
g) Splnené, ZŠ Levočská - suma: 13.635,51 €, č. dokladu:  ID 150, deň zúčtovania: 31.10. 2019, spôsob
likvidácie: Kontajner, Enviropol SK s.r.o., Asekol s.r.o.; dátum likvidácie: 30. - 31.10. 2019.
h) Splnené, z odpisovaného majetku nebolo vyraďované nič; vyradenie drobného majetku školy: 15 381,24 €,
doklad DROB-000006 zo dňa 30. 9. 2019 - zberný účtovný doklad za celý mesiac, skutočný dátum vyradenia
26. 9. 2019; vyradenie drobného majetku ŠJ: 4 985,94 €, doklad ID: 537 zaúčtovaný 26. 9. 2019; dátum
likvidácie majetku: elektrospotrebiče a IKT 9. 12. 2019 a ostatné 10. 12. 2019 odovzdaním na zberný dvor.
i) Splnené, suma: 23.258,84 €;  č. dokladu: IND7-000051 zo dňa 30. 10. 2019; elektrické a elektronické
zariadenia boli odovzdamé na likvidáciu firme ASEKOL 11. 11. 2019; ostatný drobný majetok bol
znehodnotený v škole 30. 10. 2019.
j) Splnené, ZŠ Hutnícka č. 16 vyradila majetok v sume 8 039,36 €, ten bol odvezený na zberný dvor 26. 9.
2019,
k) Splnené, vyradenie zúčtované 31. 12. 2019; doklad č. 471/2020  v sume 19 121,29 €; spôsoby likvidácie:
zberný dvor - výpočtová technika, tlačiarne, mikrovlnky, chladničky, mrazničky, myčka riadu, brúska uhlová,
varič, vysávač, kamery, triedička mincí - odvezené 18. 11. 2019; kontajnér - rozbité kvetináče, zlomené
náradie, váhy,  a ostatné drobné veci v priebehu mesiacov 10, 11/2019; likvidácia na prevádzke - nábytok,
skrinky, stoličky - 31. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019

108/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie
pozemku pod stavbou súp. č. 181, k. ú. Hnilčík, ktorá je v jej výlučnom vlastníctve.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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108/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 1368 (zast.
pl.) s výmerou 471 m2, zapísaného v LV 1034, k. ú. Hnilčík, podľa § 9a ods. 8 písm. b
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva
Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, za kúpnu cenu 2 270,22 € a úhradu
pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 20. 11. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 15. 3. 2020

109/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie
pozemku mesta tvoriaceho časť dvora pri dome súp. č. 181, k. ú Hnilčík, ktorého je
výlučnou vlastníčkou.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemku par. č.
KN-C 1367/2 (záhrada) s výmerou 167 m2, zapísaného v LV 665, k. ú. Hnilčík, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného
vlastníctva Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, za kúpnu cenu 804,94 €
a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie pozemku ako súčasť dvora
rodinného domu súp. č. 181, k. ú. Hnilčík, vo vlastníctve žiadateľky.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemkov zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemkov predložený na
rokovanie MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019
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110/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti PaedDr. Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová
Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného
v LV 1122, k. ú. Mlynky.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemku podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to par. č.
KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky, do
výlučného vlastníctva PaedDr. Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 1 046,88 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
dlhodobé užívanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného domu súp. č.
29, k. ú. Mlynky.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019

111/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová
Ves, o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie
Mlynky, ktorú spolu s podielovými spoluvlastníkmi susedných nehnuteľností udržiavajú
a využívajú ako jediný možný prístup k svojim nehnuteľnostiam.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA
geometrickým plánom č. 50/2019 (číslo úradného overenia 422/19, vyhotovený Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 832/1 (zast. pl.)
s výmerou 40 m2 – diel 2 a KN-C 834/2 (zast. pl.) s výmerou 140 m2 – diel 1 (ďalej len
„predmetné pozemky“), z parcely parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat.
územie Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení do podielového spoluvlastníctva:
- Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/2,
za kúpnu cenu 656,53 €,
- Danice Němcovej, Trieda 1. mája 2554/26, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za
kúpnu cenu 218,85 €,
- Milana Mráza, 053 76 Mlynky 63, v podiele 1/6, za kúpnu cenu 218,85 €,
- Ľubomíra Mráza, Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za
kúpnu cenu 218,85 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné
pozemky žiadatelia využívajú ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich
vlastníctve.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemkov zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemkov predložený na
rokovanie MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019

112/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Emila Smoradu a Evy Smoradovej, Trieda 1. mája 2308/2, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2,
zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemku par. č.
KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2, zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Emila Smoradu a Evy Smoradovej, Trieda 1. mája 2308/2,
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 596,98 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
považuje dlhodobé využívanie citovaného pozemku v súvislosti s užívaním rodinného
domu súp. č. 68, k. ú. Hnilec.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019

113/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Ing. Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves –
Novoveská Huta, o odkúpenie pozemkov dlhodobo užívané v súvislosti s užívaním
rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA geometrickým
plánom č. 35/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves,
katastrálny odbor, dňa 18. 6. 2019 pod č. 305/19 novovytvorených pozemkov par. č.
KN-C 8388 (záhrada) s výmerou 594 m2 (diel 8, 9), KN-C 8387/1 (zast. pl.) s výmerou
134 m2 (diel 5, 6), KN-C 8391/1 (zast. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 4, 10), KN-C 8385/3
(zast. pl.) s výmerou 4 m2 (diel 12), KN-C 8387/4 (zast. pl.) s výmerou 232 m2 (diel 3, 7,
11), KN-C 8390/2 (záhrada) s výmerou 228 m2 (diel 2), KN-C 8389/1 (orná pôda)
s výmerou 219 m2 (diel 1), z pozemkov par. č. KN-C 8385/1, KN-E 55796, KN-E 55798,
KN-E 55799, KN-E 55800, KN-E 55801, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Ing.
Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, za kúpnu
cenu 28 986,19 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé
užívanie citovaných pozemkov ako dvor, bezprostredne spojených s užívaním
rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemkov zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemkov predložený na
rokovanie MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019
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114/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8621 zastavaného rodinným domom
žiadateľa v kat. území Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C
8621 (zast. pl.) s výmerou 723 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do
výlučného vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta,
Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 12 638,04 € a úhradou pomernej časti nákladov
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 20. 11. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

115/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8622, kat. územie Spišská Nová
Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemku
parc. č. KN-C 8622 (záhrada) s výmerou 242 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení do výlučného vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 230,16 € a úhradou pomernej časti
nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý priamo susedí s rod.
domom žiadateľa a časť jeho hranice prechádza bezprostredne popri obvode domu,
užívaný bol ako celok nehnuteľností s rodinným domom a pre mesto je kvôli svojmu
tvaru a situovaniu nevyužiteľný.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019

116/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o Jaroslavom Zajacom a manž. Janou Zajacovou, Hnilecká cesta 9064/15, 053
31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, navrhovanej zámene pozemkov v časti Novoveská
Huta.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY geometrickým
plánom č. 36/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného
overenia 281/19) novovytvorených pozemkov, a to:
- parc. č. KN-C 8160/2 (zast. pl.) s výmerou 63 m2 (diel 2), KN-C 8159/3 (TTP)
s výmerou 123 m2 (diel 3) a KN-C 8160/3 (zast. pl.) s výmerou 9 m2 (diel 4) z parcely
KN-E 77463/1, zapísanej v LV 10934, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO 329614,
- parc. č. KN-C 8162/6 (zast. pl.) s výmerou 195 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E
55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Jaroslava Zajaca a manž. Jany Zajacovej, Hnilecká
cesta 9064/15, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves s finančným doplatkom
304,02 €,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská
Nová Ves získa do vlastníctva pozemok slúžiaci ako cestná komunikácia.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ 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.

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer zámeny pozemkov zverejnený 11. 10. 2019, návrh  zámeny pozemkov predložený na
rokovanie MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019
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117/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza,
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 55842, zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj geometrickým plánom č.
37/2019 (číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO
43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8164/4 (zast. pl.) s výmerou 35 m2 –
diel 4, z parcely parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová
Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
výlučného vlastníctva Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, za
kúpnu cenu 572,60 € a s úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splenené, kúpna zmluva uzatvorená 4. 12. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

118/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza,
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 55842, zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA
geometrickým plánom č. 37/2019 (číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku KN-C 8164/5 (zast. pl.) s výmerou
30 m2 – diel 5 z parcely parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, do výlučného vlastníctva Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01
Prievidza, za kúpnu cenu 490,80 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených
s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
považuje skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý tvorí dvor rodinného domu žiadateľky
a je žiadateľkou dlhodobo užívaný a udržiavaný.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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118/2019

3/ ukladá:

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

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 21. 12. 2019

119/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8458/3 zastavaného stavbou
(rodinným domom) žiadateľa, kat. územie Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C
8458/3 (zast. pl.) s výmerou 134 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
výlučného vlastníctva Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta,
Spišská Nová Ves za celkovú kúpnu cenu 2 436,12 € a úhradou pomernej časti nákladov
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 20. 11. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

120/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8457, kat. územie Spišská Nová
Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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120/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemku
parc. č. KN-C 8457 (záhrada) s výmerou 28 m2 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení do výlučného vlastníctva Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská
Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 458,08 € a úhradou pomernej časti nákladov
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného
zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok žiadateľ dlhodobo užíva ako dvor/záhradu
pri svojom rodinnom dome, pričom je komunikačne iba veľmi obmedzene dostupný.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019

121/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Cyrila Barona a manž. Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 31
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 8477,
zapísaného v LV 1, k. ú. Sp. N. Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA
geometrickým plánom č. 2019025 (číslo úradného overenia 286/19, vyhotovený Ing.
Michalom Nagyom, IČO 51910853) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8477/1
(záhrada) s výmerou 616 m2, z parcely parc. č. KN-C 8477, zapísanej v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Cyrila Barona a manž.
Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu
cenu 10 292,65 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že
predmetný pozemok slúži ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich
vlastníctve.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie MsZ.Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019
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122/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Zuzany Petrovičovej, Topoľová 9/12, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti
pozemku mesta parc. č. KN-C 8543 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ neschvaľuje:

predaj geometrickým plánom č. 32/2019 (číslo úradného overenia G1-251/19, vyhotovený Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8543/2 (TTP) s výmerou 315 m2 z
pozemku KN-C 8543 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

žiadateľku písomne informovať o neschválení predaja pozemku parc. č. KN-C 8543/2.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, písomná informácia odoslaná 10. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

124/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Ľubomíra Podvojského a manž. Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 1308/2, 053
11 Smižany, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 7916/13 (zast. pl.) s výmerou 45 m2
zapísaného v LV 1 a časti pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného v LV 1 a časti
pozemkov KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3, zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 7916/13
(zast. pl.) s výmerou 45 m2 zapísaného v LV 1 a geometrickým plánom č. 19/2019 (číslo
úradného overenia 61-168/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7911/2 (TTP) s výmerou 69 m2 (diel 1 a 2)
a KN-C 7916/17 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7916/10
zapísaného v LV 1 a z pozemkov parc. č. KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3 zapísaných v LV
4342, k. ú. Sp. N. Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pl.
znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomíra Podvojského a manž.
Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, za kúpnu cenu 5 803,28 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemky,
ktoré sú kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu pre mesto nevyužiteľné, pričom žiadateľmi
sú využívané ako súčasť dvora a prístupový priestor k ich nehnuteľnostiam.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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124/2019

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

125/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves a žiadosti Ing.
Mariána Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie častí pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská
Nová Ves, miestna časť Ferčekovce,
- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 18/2019
(číslo úradného overenia 61-167/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení:
- parc. č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 a KN-C 9696/97 (TTP) s výmerou
125 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 863,38 €,
- parc. č. KN-C 7678/220 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 a KN-C 9696/96 (TTP) s výmerou
44 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariána
Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052 01 Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 2 788,48 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemky boli
dlhodobo udržiavané a užívané žiadateľmi, a zároveň kvôli tvaru, veľkosti
a situovaniu mestom nie sú využiteľné pre jeho potreby, a preto ich považuje za
prebytočné.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Ing. Marián Bubeník a manž. Ing. Mária Bubeníková - kúpna zmluva uzatvorená 18. 10. 2019,
Mária Horbaľová zatiaľ neprejavila záujem o uzavretie kúpnej zmlúvy, odporúčame platnosť uznesenia
predlžiť do 31. 12. 2020.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020
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126/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

Informáciu o navrhovanej zámene pozemkov a odkúpení pozemku mestom SNV v kat.
území Spišská Nová Ves, časť Ferčekovce – Predná Huta.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ ruší:

platnosť uznesenia č. 469/2018 z 19. 4. 2018.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER majetkovoprávneho
usporiadania vlastníctva pozemkov formou ZÁMENY geometrickým plánom č. 2019027
(vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853, číslo úradného overenia 296/19)
novovytvorených POZEMKOV, a to:
- novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7949/89 (TTP) s výmerou 98 m2 z parcely KNC
7949/6, zapísanej v LV 396, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO 329614,
- parc. č. KN-C 7958/5 (zast. pl.) s výmerou 286 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E
6827/602, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného
vlastníctva STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o., s. r. o. Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO 36 658 677, s finančným doplatkom 4 940,77 € mestu Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves
získa do vlastníctva pozemok, ktorým občanom mesta zabezpečí prístup/prechod
k autobusovej zastávke na ceste SNV – Novoveská Huta a žiadaný pozemok KN-C
7958/5 je pre svoj tvar a umiestnenie mestom nevyužiteľný.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

4/ 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.

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer zámeny pozemkov zverejnený 11. 10. 2019, návrh  zámeny pozemkov predložený na
rokovanie MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019

127/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o Petrom Branderským, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany, navrhovanej
zámene pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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127/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY geometrickým
plánom č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného
overenia 280/19) novovytvorených POZEMKOV, a to:
- parc. č. 9483/14 (zast. pl.) s výmerou 443 m2 (diel 5 a 7), z parciel KN-E 4343 a KN-E
4346, zapísaných v LV 9307, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO
329614,
- parc. č. KN-C 9418/6 (orná pôda) s výmerou 181 m2 (diel 2) z parcely parc. č. KN-E
54310/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného
vlastníctva Petra Branderského, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany s finančným
doplatkom 5 021,65 €,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že mesto Spišská Nová Ves získa
do vlastníctva pozemok pod komunikáciou a Peter Branderský scelí pozemky vo svojom
výlučnom vlastníctve.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ 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.

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer zámeny pozemkov zverejnený 11. 10. 2019, návrh  zámeny pozemkov predložený na
rokovanie MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019

128/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Bc. Petra Soláka, Banícka 1487/15, 052 01 Spišská Nová Ves, o
odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 2424 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie
Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 2424
(zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva
Bc. Petra Soláka, Banícka 1487/15, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
869,09 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 14. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020
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129/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová
Ves, IČO 31731244, o odkúpenie dlhodobo užívaných pozemkov nachádzajúcich sa
v oplotenom areáli vo vlastníctve žiadateľa.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA geometrickým
plánom č. 42/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 11. 6. 2019 pod číslom 285/19, novovytvorených POZEMKOV par. č. KN-C
1492/22 (ost. pl.) s výmerou 141 m2 (diel 1), KN-C 1492/23 (ost. pl.) s výmerou 107 m2
(diel 2,4) a KN-C 2375 (zast. pl.) s výmerou 258 m2 (diel 3, 5, 6), z parciel KN-C
2379/14, KN-C 2379/15, zapísaných v LV 1 a parciel KN-E 50866/2, KN-E 52490/1,
KN-E 52490/2, KN-E 52491/1, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného
vlastníctva spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová Ves, IČO
31731244, za kúpnu cenu 13 313,55 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
považuje dlhodobé užívanie predmetných pozemkov ako stavebný dvor a žiadané
pozemky sú pre svoj tvar a umiestnenie mestom nevyužiteľné.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 11. 10. 2019, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 29. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 12. 2019

130/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníctva pozemkov SR, v správe
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, v
prospech mesta Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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130/2019

2/ schvaľuje:

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prevod vlastníckeho práva
k pozemkom par. č. KN-E 52616/1 (zast. pl.) s výmerou 1166 m2, KN-E 52617/1
(zast. pl.) s výmerou 1170 m2, KN-E 52617/2 (zast. pl.) s výmerou 23 m2, KN-E
52618/1 (zast. pl.) s výmerou 1179 m2, KN-E 52618/2 (zast. pl.) s výmerou 105 m2,
KN-E 52618/3 (zast. pl.) s výmerou 77 m2, KN-E 52619/1 (zast. pl.) s výmerou 76 m2,
KN-E 52619/2 (zast. pl.) s výmerou 14 m2, KN-E 52619/3 (zast. pl.) s výmerou 12 m2,
zapísaných v LV 9720 (Slovenská republika, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky (MH SR), Mlynské nivy 44/a, Bratislava), k. ú. Spišská Nová Ves, do
výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 1 €/m2 so záväzkom,
že pozemky budú po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva
k nim užívané výlučne na účely verejné.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

V súčasnosti prebiehajú  u zmluvného partnera úkony potrebné k uzatvoreniu zmluvného vzťahu,
odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2021.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

131/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves,
nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ ruší:

platnosť prijatého uznesenia č. 58/2019 z 25. 4. 2019.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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131/2019

3/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
zriadenie bezodplatného vecného bremena – zápisy v LV č. 1 a LV 4342- časť “C -
Ťarchy“ v zneniach:
"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie
stavby „Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01
– Ul. I. Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-C 2827/3 (zast. pl.), KN-C
2828/1 (zast. pl.), v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018, úradne
overenom 14. 2. 2018 pod č. 76/18",
"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie
stavby „Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01
– Ul. I. Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-E 51245 (zast. pl.), KN-E
51649/94 (orná pôda), KN-E 51649/70 (orná pôda), KN-E 51649/2 (zast. pl.), KN-E
51649/95 (orná pôda), v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018,
úradne overeného 14. 2. 2018 pod č. 76/18 a geometrickým plánom č. 193/2018,
úradne overenom 19. 4. 2018 pod č. 196/18.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

4/ ukladá:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená 14. 10. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

132/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o uzavretie zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzvretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na
základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie
podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č.
KN-E 52807 (zast. pl.) s výmerou 30527 m2 zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová
Ves, tak, ako je to zakreslené v PD stavby: „IBV – KAMENNÝ OBRÁZOK“,
v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291
Košice, IČO 36599361, a to bezodplatne.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena je na podpise u zmluvných partnerov,
odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2020.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020
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133/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení
spol. PRIVEL, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 11 Košice, o uzavretie zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na
základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie
podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č.
KN-C 2100 (zast. pl.) s výmerou 791 m2 zapísaný v LV 1, a KN-E 50669 (zast. pl.)
s výmerou 2886 m2 zapísaný v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené
v PD stavby: „SNV – ul. Školská – úprava strešníkovej siete – úsek 2“, v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO
36599361, a to bezodplatne.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 22. 11. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

134/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti mesta Sp. Nová Ves doručenej Slovenskému vodohospodárskemu
podniku, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, o uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavby – lávky pre peších, na pozemok parc. č. KN-C 9157/11 (vod. pl.)
s výmerou 6187 m2, zapísaný v LV č. 1014, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu
podľa výkresu č. 1 projektovej dokumentácie pre stavbu Lávka pre peších, v prospech
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves, IČO 329614, za
jednorazovú odplatu vo výške 200,00 € bez DPH.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  
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134/2019

3/ ukladá:

zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa tohto
uznesenia.

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 12. 2. 2020.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

135/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o prijatom dare 2 ks 3D tlačiarní a návrhu ich výpožičky Technickej akadémii
v Spišskej Novej Vsi.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer výpožičky hnuteľného majetku,
a to dva kusy 3D tlačiarní Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 00521663. Za dôvod hodného osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť, že
hnuteľný majetok mesta bude slúžiť na vzdelávacie aktivity, čím mesto prispeje
k zvyšovaniu úrovne vzdelávania časti stredoškolských študentov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

vedúci odd. vnútornej správy

Plnenie:

Splnené 14. 11. 2019.

Dátum: 26. 9. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019

146/2019

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta s správe CVČ, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

1/ schvaľuje:

návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľného
času, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves v hodnote 17 714,47 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Zodpovedný: Vedenie CVČ

Plnenie:

Splnené 15. 12. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 15. 12. 2019
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148/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Cyrila Barona a manž. Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 31 Novoveská Huta,
Spišská Nová Ves o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 8477, zapísaného v LV 1,
kat. územie Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 2019025
(číslo úradného overenia 286/19, vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853)
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8477/1 (záhrada) s výmerou 616 m2, z parcely
parc. č. KN-C 8477, zapísanej v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Cyrila Barona a manž. Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053
31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 10 292,65 €, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok je žiadateľmi spoločne
s domom dlhodobo užívaný ako záhrada a je jediným možným prístupom k
nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 20. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

149/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, o
odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8457, kat. územie Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 8457
(záhrada) s výmerou 28 m2 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného
vlastníctva Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 458,08 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že pozemok žiadateľ dlhodobo užíva ako dvor/záhradu pri svojom
rodinnom dome, pričom je komunikačne iba veľmi obmedzene dostupný.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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149/2019

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 20. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

150/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves,
o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8622, kat. územie Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 8622
(záhrada) s výmerou 242 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného
vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 4 230,16 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý priamo susedí s rod. domom žiadateľa a časť
jeho hranice prechádza bezprostredne popri obvode domu (je priľahlý), užívaný bol ako celok
nehnuteľností s rodinným domom a pre mesto je kvôli svojmu tvaru a situovaniu
nevyužiteľný.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 20. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

151/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Ing. Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves –
Novoveská Huta, o odkúpenie pozemkov dlhodobo užívané v súvislosti
s užívaním rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
113/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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151/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 35/2019,
úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 18. 6. 2019
pod č. 305/19 novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 8388 (záhrada) s výmerou 594 m2
(diel 8, 9), KN-C 8387/1 (zast. pl.) s výmerou 134 m2 (diel 5, 6), KN-C 8391/1 (zast. pl.)
s výmerou 198 m2 (diel 4, 10), KN-C 8385/3 (zast. pl.) s výmerou 4 m2 (diel 12), KN-C
8387/4 (zast. pl.) s výmerou 232 m2 (diel 3, 7, 11), KN-C 8390/2 (záhrada) s výmerou
228 m2 (diel 2), KN-C 8389/1 (orná pôda) s výmerou 219 m2 (diel 1), z pozemkov par.
č. KN-C 8385/1, KN-E 55796, KN-E 55798, KN-E 55799, KN-E 55800, KN-E 55801,
k. ú.  Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 v platnom znení, v prospech Ing. Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová
Ves – Novoveská Huta, za kúpnu cenu 28 986,19 €, pričom za dôvod hodný osobitného
zreteľa považuje dlhodobé užívanie citovaných pozemkov ako dvor, bezprostredne spojený
s užívaním rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať predaj pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 21. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

152/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, o odkúpenie časti
pozemku parc. č. KN-E 55842, zapísaného v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 37/2019
(číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvoreného pozemku KN-C 8164/5 (zast. pl.) s výmerou 30 m2 – diel 5 z parcely
parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného
vlastníctva Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, za kúpnu cenu
490,80 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto
pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide
o pozemok, ktorý tvorí súčasť dvora rodinného domu žiadateľky a je dlhodobo
spoločne s predmetným domom užívaný.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: vedúci odd. vnútornej správy

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 4. 12. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020
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153/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- Jaroslavom Zajacom a manž. Janou Zajacovou, Hnilecká cesta 9064/15, 053 31
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, navrhovanej zámene pozemkov v časti Novoveská
Huta,
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámenu geometrickým plánom č. 36/2019
(vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného overenia 281/19)
novovytvorených pozemkov, a to:
- parc. č. KN-C 8160/2 (zast. pl.) s výmerou 63 m2 (diel 2), KN-C 8159/3 (TTP)
s výmerou 123 m2 (diel 3) a KN-C 8160/3 (zast. pl.) s výmerou 9 m2 (diel 4) z parcely
KN-E 77463/1, zapísanej v LV 10934, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO 329614,
- parc. č. KN-C 8162/6 (zast. pl.) s výmerou 195 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E
55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Jaroslava Zajaca a manž. Jany Zajacovej, Hnilecká cesta
9064/15, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, s finančným doplatkom 304,02 €,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa
do vlastníctva pozemok slúžiaci ako cestná komunikácia.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámenna zmluva uzatvorená 3. 12. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

156/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
-  Petrom Branderským, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany, navrhovanej zámene pozemkov v kat. území
Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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156/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov zámenu geometrickým plánom č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO
43248454, číslo úradného overenia 280/19) novovytvorených pozemkov, a to:
- parc. č. 9483/14 (zast. pl.) s výmerou 443 m2 (diel 5 a 7), z parciel KN-E 4343 a KN-E 4346, zapísaných v
LV 9307, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné
námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 329614,
- parc. č. KN-C 9418/6 (orná pôda) s výmerou 181 m2 (diel 2) z parcely parc. č. KN-E 54310/1, zapísanej v
LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného vlastníctva Petra Branderského, A. Hlinku 18/36, 921
01 Piešťany, s finančným doplatkom 5 021,65 €,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že mesto Spišská Nová Ves si zámenou svojho nevyužiteľného
pozemku usporiada vlastníctvo pozemku pod svojou komunikáciou.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámenna zmluva uzatvorená 20. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

157/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová Ves,
IČO 31731244, o odkúpenie dlhodobo užívaných pozemkov nachádzajúcich sa
v oplotenom areáli vo vlastníctve žiadateľa.
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uzn. MsZ Sp. N. Vsi č. 129/2019
z 26. 9. 2019 a splnení ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pl. znení,

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č.
42/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor,
dňa 11. 6. 2019 pod číslom 285/19, novovytvorených pozemkov par. č. KN-C
1492/22 (ost. pl.) s výmerou 141 m2 (diel 1), KN-C 1492/23 (ost. pl.) s výmerou 107
m2 (diel 2,4) a KN-C 2375 (zast. pl.) s výmerou 258 m2 (diel 3, 5, 6), z parciel KN-C
2379/14, KN-C 2379/15, zapísaných v LV 1 a parciel KN-E 50866/2, KN-E 52490/1,
KN-E 52490/2, KN-E 52491/1, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
do výlučného vlastníctva spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská
Nová Ves, IČO 31731244, za kúpnu cenu 13 313,55 €, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie predmetných pozemkov ako
stavebný dvor a žiadané pozemky sú pre svoj tvar a umiestnenie mestom
nevyužiteľné.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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157/2019

3/ ukladá:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 26. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

158/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie
pozemku mesta tvoriaceho časť dvora pri dome súp. č. 181, k. ú Hnilčík, ktorého je
výlučnou vlastníčkou,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
109/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 1367/2
(záhrada) s výmerou 167 m2, zapísaného v LV 665, k. ú. Hnilčík, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v prospech
Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, za kúpnu cenu 804,94 €
a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie pozemku
ako súčasť dvora rodinného domu súp. č. 181, k. ú. Hnilčík, vo vlastníctve
žiadateľky s tým, že predmetný pozemok svojou veľkosťou a umiestnením nie je
pre mesto reálne využiteľný.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 20. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

159/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves,
o odkúpenie častí pozemku parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie
Mlynky,
- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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159/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 50/2019
(číslo úradného overenia 422/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 832/1 (zast. pl.) s výmerou 40 m2 – diel 2
a KN-C 834/2 (zast. pl.) s výmerou 140 m2 – diel 1 (ďalej len „predmetné pozemky“),
z parcely parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie Mlynky, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do podielového
spoluvlastníctva:
- Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/2,
za kúpnu cenu 656,53 €,
- Danice Němcovej, Trieda 1. mája 2554/26, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za
kúpnu cenu 218,85 €,
- Milana Mráza, 053 76 Mlynky 63, v podiele 1/6, za kúpnu cenu 218,85 €,
- Ľubomíra Mráza, Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za
kúpnu cenu 218,85 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné pozemky
žiadatelia využívajú ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 26. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

160/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti PaedDr. Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová Ves,
o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného
v LV 1122, k. ú. Mlynky,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
110/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-E 9281/3
(TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v prospech PaedDr.
Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 1 046,88
€, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide
o čiastočne zastavaný pozemok, zostávajúca časť dlhodobo tvorí súčasť dvora
rodinného domu súp. č. 29, k. ú. Mlynky, a tento pozemok je svojim situovaním
pre mesto nevyužiteľný.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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160/2019

3/ ukladá:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 20. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

161/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Emila Smoradu a Evy Smoradovej, Trieda 1. mája 2308/2, Spišská Nová
Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2,
zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
112/2019 z 26. 9. 2019 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 1047
(orná pôda) s výmerou 161 m2, zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec, podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Emila Smoradu a Evy Smoradovej,
Trieda 1. mája 2308/2, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 596,98 €, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé využívanie citovaného pozemku
v súvislosti s užívaním rodinného domu súp. č. 68, k. ú. Hnilec, zároveň nedá sa
reálne predpokladať, žeby mesto tento pozemok v k. ú. Hnilec vedelo
v budúcnosti využiť.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať predaj pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 26. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

162/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

- informáciu o prijatom dare 2 ks 3D tlačiarní a návrhu ich výpožičky Technickej akadémii
(TA) v Spišskej Novej Vsi,
- informáciu o zverejnení zámeru výpožičky tlačiarní TA v Sp. N. Vsi.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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2/ schvaľuje:

v súlade s §9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov výpožičku hnuteľného majetku, a to dva kusy
3D tlačiarní Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO:
00521663. Za dôvod hodného osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť, že hnuteľný
majetok mesta bude slúžiť na vzdelávacie aktivity, čím mesto prispeje k zvyšovaniu
úrovne vzdelávania časti stredoškolských študentov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na bezplatné užívanie 3D tlačiarní podľa
tohto uznesenia.

Zodpovedný:
Ing. Štefan Pohly

Plnenie:

Splnené, zmluva o výpožičke podpísaná 14. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019

163/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

žiadosť Sone Timkovej o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KN-E 54310/1
v kat. území Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 26. 11. 2019, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 12. 12. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 16. 12. 2019
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164/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

iinformáciu o žiadosti Mgr. Lenky Čajkovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová Ves, Františka Vojtilu,
Odorín 244, Odorín, Ing. Miroslavy Weagovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová Ves, o odkúpenie
pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská Nová Ves pod stavbami v ich výlučnom vlastníctve.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov predaj:
a) pozemku par. č. KN-C 2180/18 (zast. pl.) s výmerou 16 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného
vlastníctva Mgr. Lenky Čajkovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 950,08 € a
úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
b) pozemku par. č. KN-C 2180/19 (zast. pl.) s výmerou 16 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného
vlastníctva Františka Vojtilu, Odorín 244, Odorín, za kúpnu cenu 950,08 € a úhradu pomernej časti nákladov
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
c) pozemku par. č. KN-C 2180/20 (zast. pl.) s výmerou 16 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného
vlastníctva Ing. Miroslavy Weagovej, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 950,08 €
a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,
podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení,.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 11. 12. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

165/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o návrhu spol. REALIT, s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591, na zámenu
pozemkov pri atletickom štadióne Tatran.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY
a) spoluvlastníckych podielov na:
- geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvorených pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s
výmerou 198 m2 (diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) s
výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1 (TTP) s
výmerou 343 m2, KN-E 55602/3 (TTP) s výmerou 120 m2, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves,
vo veľkosti podielu 1/3,
-  pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísanom v LV 12074, k. ú. Spišská Nová
Ves, vo veľkosti podielu 1/2,
do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO
329614,
b) pozemku par. č. KN-E 51758 (ost. pl.) s výmerou 671 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves
do výlučného vlastníctva spol. REALIT  s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves, IČO 36749591,
s finančným doplatkom 604,75 € v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemok pod stavbou a verejným
priestranstvom v jeho vlastníctve,

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ 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.

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer zámeny pozemkov zverejnený 26. 11. 2019, návrh  zámeny pozemkov predložený na
rokovanie MsZ dňa 12. 12. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 16. 12. 2019

166/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby a
verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe platnej
legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 na
geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor,
dňa 23. 10. 2019, pod číslom 590/19, novovytvorených pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zast. pl.) s výmerou
198 m2 (diel 5), KN-C 3681/7 (zast. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zast. pl.) s výmerou 37 m2
(diel 7) a KN-C 3681/9 (zast. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1 (TTP) s výmerou 343 m2,
KN-E 55602/3 (TTP) s výmerou 120 m2, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ivany
Ďuránovej, Okružná 2145/14, Rožňava, za 3 408,45 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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3/ ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 3. 12. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

167/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

potrebu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby a
verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves, ktoré na základe platnej
legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prevod vlastníckeho práva k:
- geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvoreným pozemkom par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s
výmerou 198 m2 (diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) s
výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1, KN-E
55602/3, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves - podielové spoluvlastníctvo po nezistenom
vlastníkovi Martinovi Kravecovi, rod. Kravec, vo veľkosti podielu 1/3,
- geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvoreným pozemkom par. č. KN-C 3681/2 (zas. pl.) s
výmerou 135m2 (diel 1, KN-C 3681/3 (zas. pl.) s výmerou 178 m2  (diel 2), z parcely KN-E 55600/3,
zapísanej v LV 10913, k. ú. Spišská Nová Ves - podielové spoluvlastníctvo po nezistenom vlastníkovi Verone
Timkovej r. Hamráčekovej, vo veľkosti podielu 1/2,
- pozemku par. č. KN-E 55564/1 (orná pôda) s výmerou 787 m2, zapísaný v LV 12074, k. ú. Spišská Nová
Ves - podielové spoluvlastníctvo po nezistenom vlastníkovi Ing. Ladislavovi Rokfalussyim, vo veľkosti podielu
1/2,
- pozemku par. č. KN-E 55561 (orná pôda) s výmerou 906 m2, zapísaný v LV 10911, k. ú. Spišská Nová Ves
– výlučne vlastníctvo po nezistených vlastníkov Jánovi Murdžákovi (manž. Zuzany Čuchranovej),
- pozemkom par. č. KN-E 55558/1 (TTP) s výmerou 501 m2, KN-E 55557 (orná pôda) s výmerou 265 m2,
zapísaných v LV 10910, k. ú. Spišská Nová Ves – výlučne vlastníctvo po nezistenom vlastníkovi  Jakubovi
Tamaškovičovi.
podľa § 19 ods. 3 písm. g) zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k
pozemkom v znení neskorších predpisov, v prospech mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614, za celkovú
kúpnu cenu 52 255,57 €,

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zabezpečiť prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

V súčasnosti prebiehajú u zmluvného partnera úkony potrebné k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, odporúčame
platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2021.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020
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168/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o vlastníctve pozemku SR, v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava, spĺňajúceho
podmienky bezplatného prevodu v prospech mesta Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bezodplatný prevod vlastníckeho práva
k pozemku par. č. KN-E 55563/1 (orná pôda) s výmerou 282 m2, zapísaného v LV 448,
k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, v prospech mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zabezpečiť prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

V súčasnosti prebiehajú  u zmluvného partnera úkony potrebné k uzatvoreniu zmluvného vzťahu,
odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2021.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

169/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti spol. Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová
Ves, IČO 45515727, o uzatvorenie vzťahu k pozemkom na realizáciu stavby: „BUDOVA
NA JAVOROVEJ ULICI, SO 03 – Parkoviska a chodníky, SO 04 Úpravy
dopravných plôch“.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavby „BUDOVA NA JAVOROVEJ ULICI, SO 03 – Parkoviska a
chodníky, SO 04 Úpravy dopravných plôch“, na pozemky par. č. KN-C 4721 (zast. pl.),
KN-C 4722/1 (ost. pl.), KN-C 4722/2 (zast. pl.), KN-C 4685/2 (zast. pl.), KN-C 4681
(ost. pl.), KN-C 4722/1 (ost. pl.), KN-C 4680/1 (ost. pl.), zapísané v LV 1, k. ú. Spišská
Nová Ves, v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej stavby,
v prospech spol. Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves, IČO
45515727, a to za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po
doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena budúcej
ukončenej stavby.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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3/ ukladá:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 26. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

170/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Veroniky Mulíkovej, Studenec č 224, Spišské Podhradie,
o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavieb: „Prístupová komunikácia
k rodinnému domu“ a „Rozšírenie distribučnej NN siete a odberné elektrické
zariadenie“.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavieb „Prístupová komunikácia k rodinnému domu“ a „Rozšírenie
distribučnej NN siete a odberné elektrické zariadenie“, na pozemok par. č. KN-C
10111 (zast. pl.), zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom
projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, v prospech Veroniky Mulíkovej,
Studenec č. 224, Spišské Podhradie, a to za jednorazovú odplatu určenú znaleckým
posudkom vyhotoveným po doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu
vecného bremena ukončenej stavby.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 26. 11. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

171/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  
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2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY:
a) pozemkov:
- geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 24. 10. 2019 2019 pod číslom 600/19, novovytvorené pozemky par. č. KN-C 8006 (TTP) s
výmerou 7438 m2 (diel 1, 2, 3, 4, 5, 6),  KN-C 8003/3 (TTP) s výmerou 969 m2 (diel 7), KN-C 8007/4 (zast.
pl.) s výmerou 2170 m2 (diel 8), KN-C 8067 (orná pôda) s výmerou 1085 m2 (diel 9), z parciel KN-E 6802,
KN-E 6786, KN-E 6787, KN-E 6781, KN-E 6780, KN-E 6772, KN-E 6770, KN-E 55759/2, KN-E 55759/201,
zapísaných v LV 9594, k. ú. Spišská Nová Ves,
- pozemku par. č. KN-C 8115/15 (zast. pl.) s výmerou 168 m2, zapísaný v LV 9594, k. ú. Spišská Nová Ves,
DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO 329614,

b) pozemkov:
- geometrickým plánom č. 80/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 600/19, novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9797/9 (ost. pl.) s výmerou
7480 m2, KN-C 7990/2 (ost. pl.) s výmerou 147 m2 (diel 10),  KN-C 7999 (TTP) s výmerou 745 m2 (diel 11,
12, 13, 14, 15), KN-C 8000/4 (vodná plocha) s výmerou 7 m2 (diel 16), KN-C 8001/3 (TTP) s výmerou 23 m2
(diel 17), KN-C 8000/5 (vodná plocha) s výmerou 5 m2 (diel 18), z parciel KN-E 55755/5, KN-E 55755/2,
KN-E 55750/1, KN-E 55780/1, KN-E 55780/101, zapísaných v LV 4342, a parciel KN-C 7999, KN-C 9797/6,
zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
- geometrickým plánom č. 81/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 597/19, novovytvorený pozemok par. č. KN-C 9799/2 (zast. pl.) s
výmerou 4363 m2 (diel 1), z parcely KN-E 7931 zapísanej v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
- geometrickým plánom č. 82/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 598/19, novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9645/19 (ost. pl.) s
výmerou 5177 m2, KN-C 9645/20 (ost. pl.) s výmerou 8796 m2, KN-C 9678/9 (ost. pl.) s výmerou 4920 m2
(diel 1, 2, 3), z parcely KN-C 9645/1 zapísanej v LV 1, a parciel KN-E 7931, KN-E 10424, KN-E 7927/2,
zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves,
- geometrickým plánom č. 83/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 24. 10. 2019 pod číslom 599/19, novovytvorené pozemky par. č. KN-C 9678/10 (ost. pl.) s
výmerou 620 m2 (diel 1), KN-C 9678/11 (zast. pl.) s výmerou 827 m2 (diel 2), z parcely KN-C 7910 zapísanej
v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
- pozemky par. č. KN-C 9680/52 (zast. pl.) s výmerou 3803 m2, KN-C 9641/3 (ost. pl.) s výmerou 601 m2,
KN-C 9641/4 (ost. pl.) s výmerou 86 m2, KN-C 9678/6 (ost. pl.) s výmerou 218 m2, KN-C 9679 (ost. pl.) s
výmerou 15498 m2, zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
DO VÝLUČNÉHO VLASTNÍCTVA SPOL. VSK MINERAL, s. r. o., Južná cesta 125, Košice, IČO 36706311,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa do vlastníctva pozemky
využiteľné v rámci jeho budúcich uvažovaných investičných akcií.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný:  

3/ 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.

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer zámeny pozemkov zverejnený 26. 11. 2019, návrh zámeny pozemkov predložený na
rokovanie MsZ dňa 12. 12. 2019.

Dátum: 29. 10. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 16. 12. 2019
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Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

1/ uznáša sa na:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

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

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

Zodpovedný:

Ing. Pavol Košalko

Plnenie:

a) Splnené, vyvesené 13. 12. 2019,
b) Splnené, zverejnené 2. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 16. 12. 2019

178/2019

Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie mesta Spišská Nová Ves - Správa školských zariadení

1/ berie na vedomie:

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

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ menuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
  primátor mesta

Plnenie:

Splnené 20. 12. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019
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179/2019

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

1/ uznáša sa na:

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

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

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

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

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

Zodpovedný:

JUDr. Peter Štrauch

Plnenie:

a) Splnené, vyvesené 13. 12. 2019,
b) Splnené, zverejnené 1. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 1. 1. 2020

181/2019

Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová Ves

1/ prerokovalo:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
Ing. Dana Mrnková

Plnenie:

Splnené 13. 12. 2019.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 13. 12. 2019
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182/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií
na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

1/ uznáša sa na:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

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

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

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

Zodpovedný:

Ing. Milan Mucha

Plnenie:

a) Splnené, vyvesené 13. 12. 2019,
b) Splnené, zverejnené 13. 12. 2019.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 1. 1. 2020

184/2019

Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

1/ schvaľuje:

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

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

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

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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184/2019

2/ ukladá:

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

Zodpovedný:
riaditelia rozp. a prísp. organizácií
Ing. Iveta Topoliová

Plnenie:

Splnené.
Príjmové a výdavkové rozpočtové položky boli upravené v zmysle schválenej 5. zmeny rozpočtu v meste, v
rozpočtových organizáciách a  príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v termíne do
31. 12. 2019.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019

185/2019

Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2020, 2021, 2022

1/ schvaľuje:

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

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

• finančné operácie:
- finančné operácie príjmové 400 000 eur

 - finančné operácie výdavkové 1 086 317 eur

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

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

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

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

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ berie na vedomie:

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

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
riaditelia rozp. a prísp. organizácií
prednosta mestského  úradu

Plnenie:

Splnené.
Rozpočet na rok 2020 a dva nasledujúce roky bol zadaný v príjmovej aj výdavkovej časti bežného,
kapitálového rozpočtu a do finančných operácií v termíne do 12. 12. 2019. Rozpočet na rok 2020 je záväzný,
na ďalšie dva roky orientačný (MsZ berie na vedomie).

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019

186/2019

Poskytnutie dotácií športovým klubom

1/ berie na vedomie:

návrh na poskytnutie dotácií na rok 2020 pre športové kluby.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Ing. Iveta Topoliová
Ing. Andrea Jančíková

Plnenie:

Plnené priebežne, navrhujeme termín uznesenia predĺžiť do 31. 12. 2020.
Dotácie športovým klubom, v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a na základe
zmlúv, príp. dodatkov boli po splnení všetkých zmluvných podmienok  uhrádzané jednotlivým klubom. Do 31.
mája 2020 bolo z ročného rozpočtu 200 000 Eur uhradených 142 614 Eur.
Na základe odporúčania NKÚ bolo spracované a MsZ schválené nové VZN č. 2/2020, ktoré bude účinné od
1. 7. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 15. 3. 2020

187/2019

VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

1/ prerokovalo:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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2/ uznáša sa na:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

predkladateľovi Ing. Dane Mrnkovej, vedúcej oddelenia školstva MsÚ

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

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

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

Zodpovedný:

Ing. Dana Mrnková

Plnenie:

Splnené 13. 12. 2019.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 2. 1. 2020

190/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o:
- žiadosti Sone Timkovej o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KN-E 54310/1 v kat. území Spišská
Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 16. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

45 / 77



191/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov zámenu:
a) spoluvlastníckych podielov na:
• geometrickým plánom č. 71/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, 23. 10. 2019 pod číslom 590/19, novovytvorených pozemkoch par. č. KN-C 3681/6 (zas. pl.) s
výmerou 198 m2 (diel 5), KN-C 3681/7 (zas. pl.) s výmerou 145 m2  (diel 6), KN-C 3681/8 (zas. pl.) s
výmerou 37 m2 (diel 7) a KN-C 3681/9 (zas. pl.) s výmerou 83 m2 (diel 8), z parciel KN-E 55602/1 (TTP) s
výmerou 343 m2, KN-E 55602/3 (TTP) s výmerou 120 m2, zapísaných v LV 12143, k. ú. Spišská Nová Ves,
vo veľkosti podielu 1/3;

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

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámenna zmluva uzatvorená 16. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

192/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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192/2019

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámenna zmluva uzatvorená 27. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

193/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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193/2019

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 16. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

194/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ neschvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

žiadateľa písomne informovať o neschválení predaja pozemku.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, písomná informácia odoslaná 8. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

195/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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195/2019

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

b) následne návrh predaja nehnuteľností predložiť na rokovanie MsZ.
Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemkov zverejnený 4. 2. 2020, návrh predaja pozemkov predložený na rokovanie
MsZ dňa 20. 2. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 4. 2020

196/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ neschvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, písomná informácia odoslaná  7. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

197/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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197/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov predaj pozemkov parc. č. KN-E 96726 (zast. pl.) s výmerou 164 m2 a KN-E
96727 (zast. pl.) s výmerou 127 m2, kat. územie Hnilec, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
zákona o majetku obcí v platnom znení do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Františka
Letanovského a manž. Márie Letanovskej, Hnilec 3/18,  053 75 Hnilec, za celkovú kúpnu cenu 892,31 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 24. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

199/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 3275/93 (zast. pl.) s výmerou 497 m2,
zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) realizovanou na základe schválených súťažných
podmienok, s celkovou cenou aspoň 11 000,00 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ 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.

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Druhá zmluvná strana odstúpila od žiadosti o odkúpenie pozemku, odporúčame uznesenia zrušiť.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

200/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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200/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej tiež len „OVS“) na prevod
vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 3275/93 (zast. pl.) s výmerou 497 m2 (ďalej len predmetný pozemok“),
zapísaného v LV 1, kat. územie SNV: • predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného
pozemku určeného na podnikateľské účely, • minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného
pozemku je 11 000,00 €, • účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na
odkúpenie predmetného pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 11 000,00 € alebo ju
presiahne, • kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na tisícky eur, •
účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet vyhlasovateľa finančnú
zábezpeku v sume 1 500,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny, •
kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,• víťazom OVS a nadobúdateľom
vlastníctva predmetného pozemku bude účastník OVS, ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou
kúpnou cenou predmetného pozemku (v prípade dvoch alebo viacerých návrhov kúpnych zmlúv s rovnakou
najvyššou kúpnou cenou dôjde k zopakovaniu OVS), za dodržania/splnenia ostatných aj formálnych
súťažných podmienok, • súťažný návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený, ak navrhovateľ
má/mal k poslednému dňu lehoty na podávanie súťažných návrhov k vyhlasovateľovi súťaže záväzky po
dátume splatnosti, • návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy výlučne v
písomnej (chápať v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, doručených v lehote určenej týmito
súťažnými podmienkami výlučne do podateľne Mestského úradu Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1,
052 01 Spišská Nová Ves, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané, •
účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných údajov udelený podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • účastník
súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že prípadnú potrebnú prekládku inž. sietí (aj prípadne
zistených po vykonaní prevodu vlastníctva predmetného pozemku, o ktorých predávajúci t. č. nemá
vedomosť) kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady a tiež, že v lehote 1 roka od nadobudnutia vlastníctva
predmetného pozemku uzavrie s predávajúcim zmluvu o zriadení vecného bremena na uloženie inž. sietí
predávajúceho do okrajovej časti tohto pozemku, • doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať
ustanovenie, že náklady spojené so zverejnením OVS v miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS, •
lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní, • ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky
uzatvorenej kúpnej zmluvy, vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie
zmluvnej pokuty vo výške zloženej účastníckej zábezpeky, • účastník OVS môže podať iba jeden súťažný
návrh, pričom následné jeho zmeny, opravy alebo doplnky sú vylúčené, • otváranie obálok sa uskutoční do
30 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, na ktorom sa účasť umožní účastníkom OVS,
ktorí na svoju súťažnú obálku uvedú „odosielateľa“ súťažnej ponuky (meno, adresu, príp. tel. číslo účastníka
OVS), • výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní od termínu
uzávierky na podávanie súťažných návrhov, • vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté
súťažné návrhy, OVS zrušiť, zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na
podávanie súťažných návrhov či predĺžiť lehotu na oznámenie výsledku/vyhodnotenia, • navrhovatelia nemajú
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži a zúčastňujú sa jej na vlastné náklady,• v prípade,
ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu alebo viac podmienok určených OVS,
takýto návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Druhá zmluvná strana odstúpila od žiadosti o odkúpenie pozemku, odporúčame uznesenia zrušiť.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

201/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Marcela Pacigu, 053 32 Hnilčík 241, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 8450 (TTP) s
výmerou 571 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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201/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 8450 (TTP) s výmerou 571 m2, zapísaného v
LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou (§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení) realizovanou na základe schválených súťažných  podmienok, s celkovou
cenou aspoň 12 000,00 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ 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.

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené,
obchodná verejná súťaž vyhlásená - 31. 1. 2020,
dátum vyhodnotenia OVS -  4. 3. 2020,
počet prihlásených účastníkov - 5,
najvyššia ponúknutá kúpna cena - 18 000,00 €,
kúpna zmluva uzatvorená 3. 4. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

202/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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202/2019

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej tiež len „súťaže“ alebo „OVS“)
na prevod vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 8450 (TTP) s výmerou 571 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves:
• predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetného pozemku určeného na výstavbu rodinného
domu,
• minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetného pozemku je 12 000,00 €,
• účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na odkúpenie predmetného
pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 12 000,00 € alebo ju presiahne,
• kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na tisícky eur,
• účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet vyhlasovateľa finančnú
zábezpeku v sume 1 500,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny,
• kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
• víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva predmetného pozemku bude účastník OVS, ktorý podá súťažný
návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou predmetného pozemku (v prípade dvoch alebo viacerých
návrhov kúpnych zmlúv s rovnakou najvyššou kúpnou cenou dôjde k zopakovaniu OVS), za
dodržania/splnenia ostatných aj formálnych súťažných podmienok,
• súťažný návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený, ak navrhovateľ má/mal k poslednému
dňu lehoty na podávanie súťažných návrhov k vyhlasovateľovi súťaže záväzky po dátume splatnosti,
• návrhy na uzavretie kúpnej zmluvy sa podávajú vo forme návrhu kúpnej zmluvy výlučne v písomnej (chápať
v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch, doručených v lehote určenej týmito súťažnými
podmienkami výlučne do podateľne Mestského úradu Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01
Spišská Nová Ves, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané,
• účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných údajov udelený podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• účastník OVS v návrhu kúpnej zmluvy uvedie komplexne spracovanú problematiku zriadenia predkupného
práva podľa § 602 - 606 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka spočívajúceho v práve
predávajúceho kúpiť predávaný pozemok, ak tento pozemok alebo jeho časť, bude chcieť v lehote 10 rokov
od dátumu nadobudnutia vlastníckeho práva k nemu kupujúci predať, prípadne iným spôsobom scudziť, a to
aj po častiach, za rovnakú cenu, ako tento pozemok kupujúci kúpil od predávajúceho (v prípade, ak kupujúci
bude mať zámer scudziť len časť predmetu predkupného práva predávajúci má právo kúpiť túto časť
predmetu predkupného práva za alikvotnú cenu pripadajúcu na túto časť predmetu predkupného práva),
• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že prípadnú potrebnú prekládku inžinierskych
sietí (aj prípadne zistených po vykonaní prevodu vlastníctva predmetného pozemku, o ktorých predávajúci
toho času nemá vedomosť) kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady,
• účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, ktorým vezme na vedomie, že predmetný
pozemok sa nachádza v dobývacom priestore Spišská Nová Ves a že ide o územie, kde je predpoklad
zvýšeného radónového rizika,

• doručený návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať ustanovenie, že náklady spojené so zverejnením OVS v
miestnom periodiku sú nákladmi účastníka OVS,
• lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní,
• ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzavretej kúpnej zmluvy, mesto si vyhradzuje právo na
odstúpenie od zmluvy a uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške zloženej účastníckej zábezpeky,
• účastník OVS môže podať iba jeden súťažný návrh, pričom prípadné následné jeho zmeny, opravy alebo
doplnky sú vylúčené,
• otváranie obálok sa uskutoční do 30 dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov, na ktorom
sa účasť umožní účastníkom OVS, ktorí na svoju súťažnú obálku uvedú „odosielateľa“ súťažnej ponuky
(meno, adresu, príp. tel. číslo účastníka OVS),
• výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90 dní od termínu
uzávierky na podávanie súťažných návrhov,
• vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté súťažné návrhy, OVS zrušiť, zmeniť jej
podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na podávanie súťažných návrhov či predĺžiť
lehotu na oznámenie výsledku/vyhodnotenia,
• navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži a zúčastňujú sa jej na
vlastné náklady,
• v prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu alebo viac podmienok
určených OVS, takýto návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený.

Zodpovedný:

Zodpovedný:  
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Dátum: 12. 12. 2019

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené,
obchodná verejná súťaž vyhlásená - 31. 1. 2020,
dátum vyhodnotenia OVS -  4. 3. 2020,
počet prihlásených účastníkov - 5,
najvyššia ponúknutá kúpna cena - 18 000,00 €,
kúpna zmluva uzatvorená 3. 4. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

203/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 4. 2. 2020, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 20. 2. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

204/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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204/2019

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 4. 2. 2020, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 20. 2. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

206/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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206/2019

2/ schvaľuje:

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

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

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať usporiadanie zmluvného vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena je na podpise u zmluvných partnerov,
odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020
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207/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

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

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

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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3/ ukladá:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena je na podpise u zmluvných partnerov,
odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

208/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 16. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

209/2019

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

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

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  
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3/ ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 21. 1. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

213/2019

Dotácia mestu Prešov  v súvislosti s mimoriadnou situáciou po výbuchu bytového domu

1/ berie na vedomie:

informáciu o havárii bytového domu na Mukačevskej ul. v Prešove.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
Ing. Júlia  Jančurová
Ing. Iveta Topoliová

Plnenie:

Splnené.
Mestu Prešov bola poskytnutá dotácia vo výške 5 000 Eur na základe zmluvy č. 450/2019 zo dňa 16. 12.
2019 a to na účet, ktorý mesto Prešov uviedlo ako samostatný účet určený na dotácie z miest a obcí (nie
transparentný určený prednostne na odškodnenie obyvateľov). Účelom bolo poskytnúť fin. prostriedky na
náklady spojené s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ul. Keďže
dotácia bola poskytnutá až v závere roka 2019, mesto Prešov požiadalo v zmysle zákona č. 584/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o výnimku z časového použitia fin. prostriedkov. Tento súhlas
bol mestu udelený primátorom dňa 16. 12. 2019. Mesto Prešov, v zmysle výnimky, nevyúčtovalo dotáciu do
31. 12. 2019, ale je povinné predložiť vyúčtovanie do 20. 12. 2020.

Dátum: 12. 12. 2019

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 12. 2019
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217/2020

Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a do
mestskej školskej rady

1/ deleguje:

A) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, J. Fabiniho 1, Spišská
Nová Ves:
• Mgr. Andreja Cpina,
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• Mgr. Tomáša Cehlára,
• MUDr. Petra Zeleného, MPH.

B) zástupcov mesta do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Hutnícka 18,
Spišská Nová Ves:
• PaedDr. Dávida Demečka, PhD.,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú.

C) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Petra Bednára,
• MUDr. Ivetu Fulkovú,
• MUDr. Petra Zeleného, MPH,
• Mgr. Jozefa Kačengu.

D) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Lipová 13, Spišská Nová Ves:
• Ing. Ľubomíra Pastirana,
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• Valtera Rettera,
• Mgr. Danu Kováčovú.

E) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Levočská 11, Spišská Nová Ves:
• Olivera Búzu,
• RNDr. Ladislava Ruttkaya,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú,
• Bc. Ing. Janku Brziakovú.

F) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Petra Bednára,
• Ing. Jozefa Gondu,
• PhDr. Jána Volného, PhD.,
• PaedDr. Vieru Oltznauerovú.

G) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Ing. O. Kožucha ll, Spišská Nová
Ves:
• Ing. Zuzanu Záborskú,
• PaedDr. Dávida Demečka, PhD.
• Ing. Jozefa Gondu,
• Ľubomíra Vaica.

H) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Komenského 2, Spišská Nová Ves:
• Ing. Zuzanu Záborskú,
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• Valtera Rettera,
• Ľubomíra Vaica

I) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Petra Bednára,
• Mgr. Tomáša Cehlára,
• Adnana Akrarna,
• PhDr. Jána Volného, PhD.

J) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, I. Krasku 3, Spišská Nová Ves:
• MUDr. Petra Zeleného, MPH,
• Mgr. Tomáša Cehlára.

K) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 2S, Spišská Nová Ves:
• Olivera Búzu,
• Bc. Ing. Janku Brziakovú.

L) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, S. Tomášika S, Spišská Nová Ves:
• Ing. Zuzanu Záborskú,
• Ing. Danu Mrnkovú.

M) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová
Ves:

Zodpovedný:
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Ves:
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• PaedDr. Dávida Demečka, PhD.

N) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Lipová 21, Spišská Nová Ves:
• Valtera Rettera,
• Mgr. Tomáša Cehlára.

O) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Slovenská 14, Spišská Nová Ves:
• RNDr. Ladislava Ruttkaya,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú.

P) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Komenského 25, Spišská Nová
Ves:
• PhDr. Jána Volného, PhD.,
• Ing. Idu Bdžochovú.

Q) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves:
• MUDr. Ivetu Fulkovú,
• Ľubomíra Vaica.

R) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Rybničná 31, Spišská Nová Ves:
• Olivera Búzu,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú.

S) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová
Ves:
• MUDr. Iveta Fulkovú,
• Bc. Ing. Janku Brziakovú.

T) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves:
• Ing. Jozefa Gondu,
• Mgr. Jozefa Kačengu.

U) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Tehelná 20, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Andreja Cpina,
• Ing. Danu Mrnkovú.

V) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Stolárska 2, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Petra Bednára,
• Adnana Akrama,
• Mgr. Jozefa Kačengu,
• PhDr. Ľubicu Šefčíkovú.

W) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, P. Jilemnického 2, Spišská Nová
Ves:
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú,
• Ing. Ľubomíra Pastirana,
• Ing. Evu Štubňovú.

X) zástupcov mesta do mestskej školskej rady:
• RNDr. Ladislava Ruttkaya,
• Mgr. Jozefa Kačengu.

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  
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2/ ukladá:

informovať vedenia škôl a školských zariadení o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do
rád škôl a školských zariadení.

Zodpovedný:
Ing. Dana Mrnková

Plnenie:

Splnené 6. 3. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 6. 3. 2020

218/2020

Návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole so sídlom na Ul. Komenského 3,
Smižany

1/ berie na vedomie:

návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole so sídlom na
Ul. Komenského 3, Smižany.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí pre Centrum voľného času pri
Základnej škole so sídlom na Ul. Komenského 3, Smižany vo výške 70 eur/dieťa/rok
podľa predloženého návrhu.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie so
Základnou školou na Ul. Komenského 3, Smižany vo výške 70 eur/dieťa/rok
a zabezpečiť prevod finančných prostriedkov podľa zmluvne dohodnutých podmienok.Zodpovedný:

Ing. Dana Mrnková

Plnenie:

Splnené 26. 3. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 15. 4. 2020

219/2020

Návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole Povýšenia sv. Kríža, Smižany

1/ berie na vedomie:

návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole Povýšenia sv.
Kríža, Smižany.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí pre Centrum voľného času pri
Základnej škole Povýšenia sv. Kríža, Smižany vo výške 70 eur/dieťa/rok podľa
predloženého návrhu.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  
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3/ ukladá:

uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie so zriaďovateľom Základnej
školy Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom Spišské Podhradie, vo výške
70 eur/dieťa/rok a zabezpečiť prevod finančných prostriedkov podľa zmluvne dohodnutých podmienok.Zodpovedný:

Ing. Dana Mrnková

Plnenie:

Splnené 2. 4. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 15. 4. 2020

222/2020

Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
platené parkovanie motorových vozidiel

1/ uznáša sa na:

Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č.
5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené
parkovanie motorových vozidiel.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
platené parkovanie motorových vozidiel v určených dňoch v kalendárnom
roku 2020 na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní;

Z: Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy
T: 21. 2. 2020

b) zverejniť vydané znenie Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
platené parkovanie motorových vozidiel v určených dňoch v kalendárnom
roku 2020 na webovom sídle mesta.

Zodpovedný:

Ing. Milan Mucha

Plnenie:

a) Splnené, vyvesené 21. 2. 2020,
b) Splnené, zverejnené 21. 2. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 9. 3. 2020

224/2020

Informácia o príprave zmien územného plánu

1/ berie na vedomie:

informáciu o príprave zmien Územného plánu mesta Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

vypracovať oznámenie o obstarávaní zmien a doplnkov, s výzvou pre verejnosť na
podanie námetov, na zmeny územného plánu mesta.

Zodpovedný:
Ing. arch. Teodor Štubňa

Plnenie:

Splnené 1. 3. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 1. 3. 2020
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225/2020

Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho

1/ schvaľuje:

návrh poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev v matričnom obvode mesta
Spišská Nová Ves pre MUDr. Ivetu Fulkovú – poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

zabezpečiť vydanie poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev v matričnom
obvode mesta Spišská Nová Ves pre MUDr. Ivetu Fulkovú – poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Spišskej
Novej Vsi.Zodpovedný:

JUDr. Peter Štrauch

Plnenie:

Splnené 28. 2. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 28. 2. 2020

231/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Ladislava Greša, Štúrova 113/20, 053 13 Letanovce, o odkúpenie
pozemku par. č. KN-C 8737/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaný v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer predaja pozemku par. č. KN-C
8737/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaný v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného
vlastníctva Ladislava Greša, Štúrova 113/20, 053 13 Letanovce, za kúpnu cenu 275,76 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie citovaného
pozemku ako pozemku zastavaného žiadateľovou hospodárskou budovou,
nachádzajúcou sa v dvore vo vlastníctve žiadateľa, pričom predmetné nehnuteľnosti
sú bezprostredne spojené s užívaním rodinného domu súp. č. 9177, k. ú. Spišská Nová
Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zámer predaja pozemku zverejnený 4. 5. 2020, návrh predaja pozemku predložený na rokovanie
MsZ dňa 28. 5. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020
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232/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Dušana Ferenčíka, Severná 1078, 049 25 Dobšiná, o odkúpenie časti
pozemku mesta parc. č. KN-C 540/1 (lesný pozemok), kat. územie Dedinky, zapísaného
v LV 384.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ neschvaľuje:

predaj časti pozemku mesta parc. č. KN-C 540/1 (lesný pozemok), kat. územie Dedinky,
zapísaného v LV 384.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

žiadateľa písomne informovať o neschválení predaja časti pozemku parc. č. KN-C 540/1.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, písomná informácia odoslaná  28. 2. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 4. 2020

233/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

potrebu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby vo vlastníctve mesta.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie pozemkov č.KN-E 54243 (orná pôda) s výmerou
300 m2, zapísaný v LV 10895, k. ú. Spišská Nová Ves, od spoluvlastníkov pozemku:
- Anna Olejníková, Slovenská 1270/53, Spišská Nová Ves - spoluvlastnícky podiel 1/2, za 2 689,50 €,
- Milan Farkašovský, Trieda 1. mája 26/15, Spišská Nová Ves - spoluvlastnícky podiel 1/2, za 2 689,50 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, kúpna zmluva uzatvorená 10. 3. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020
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234/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Edity Duždovej, Lesná 3422/23, Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti mestských
pozemkov na výstavbu rodinného domu a súvisiacich skutočnostiach.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ neschvaľuje:

predaj časti pozemkov par. č. KN-C 6599, KN-C 6598/1, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská
Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

žiadateľku písomne informovať o neschválení predaja časti pozemkov par. č. KN-C 6599, KN-C 6598/1,
zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves a plánovanej príprave časti územia na výstavbu rodinných domov.

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, písomná informácia odoslaná  10. 3. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020

235/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o návrhu kúpnej ceny nájomného bytu č. 20 v bytovom dome Filinského
cesta č. 9.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
naň nadväzujúceho VZN mesta Sp. Nová Ves č. 3/2017 o prevode vlastníctva bytov
a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves a v súlade s 9a ods. 8 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov kúpnu cenu bytu č. 20 (vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných
častiach a zariadeniach domu o veľkosti 153/10000) nachádzajúceho sa v bytovom dome
súp. číslo 3077, Filinského cesta č. 9, Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 9806, k. ú.
Spišská Nová Ves, užívaného nájomkyňou Ingrid Kratochvílovou, Filinského cesta
3077/9, Spišská Nová Ves, v sume 24 775,96 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať prevod vlastníctva bytu v súlade s týmto uznesením

Zodpovedný: vedúci odd. vnútornej správy

Plnenie:

Splnené 28. 2. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 3. 2020
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240/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o vlastníctve pozemku SR, v správe Slovenského pozemkového fondu
Bratislava, spĺňajúceho podmienky bezplatného prevodu v prospech mesta Spišská
Nová Ves.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bezodplatný prevod vlastníckeho
práva ku geometrickým plánom č. 58/2019, úradne overeným Okresným úradom
Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 12. 8. 2019 pod číslom 424/19,
novovytvorenému pozemku par. č. KN-C 10010/159 (TTP) s výmerou 129 m2 (diel
1), z parcely KN-E 10627/1 (ost. pl.) s výmerou 1788 m2, zapísanej v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves. podľa § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, v prospech
mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves, IČO 329 614.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zabezpečiť prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

V súčasnosti prebiehajú u zmluvného partnera úkony potrebné k uzatvoreniu zmluvného vzťahu,
odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2021.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

241/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti MEPOS SNV, s. r. o., IČO 52 473 732, Štefánikovo námestie 1,
052 01 Sp. Nová Ves, o výpožičku nebyt. priestorov pre jeho prevádzkové potreby.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení zámer výpožičky podľa §9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. zákona
o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov:
- nebytový priestor 67 m2 v objekte Šafárikovo námestie č. 6, súp. č. 2922,
postavenom na pozemku par. č. KN-C 5816,
- nebytový priestor 257,40 m2 v objekte Topoľová č. 19, súp. č. 2134,
postavenom na pozemku par. č. KN-C 7217,
- 7 garážových boxov (postupne po ich uvoľnení doterajšími nájomcami),
nachádzajúcich sa v garážovom objekte (stavba bez súp. čísla) postavenom na
pozemku parc. č. KN-C 3275/10 v areáli Priemyselného parku, Drevárska č. 2 (všetky
nehnuteľnosti mesta sú v k. ú. Spišská Nová Ves), pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o poskytovanie služieb
verejnoprospešného charakteru mestu Sp. Nová Ves prostredníctvom
znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré boli dlhodobo nezamestnané,
z vylúčených komunít, a taktiež zdravotne postihnutých osôb za účelom ich integrácie.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  
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241/2020

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:

vedúci odd. vnútornej správy

Plnenie:

Splnené, výpožička schválená 28. 5. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

242/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o uzavretie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na
základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie
podzemného elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva v pozemkoch par. č.
KN-C 6386/1 (zast. pl.), KN-C 6384/15 (zast. pl.), KN-C 6945/2 (zast. pl.), KN-C 6647
(ost. pl.), KN-C 6945/1 (zast. pl.), KN-C 6650 (zast. pl.), KN-C 6599 (zast. pl.), KN-C
6598/1 (zast. pl.), KN-C 6336 (ost. pl.), zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
a pozemkov par. č. KN-E 52611 (ost. pl.), KN-E 52610 (zast. pl.), KN-E 76091/7 (TTP),
KN-E 76065/78 (zast. pl.), KN-E 52515/1 (TTP), KN-E 6079 (TTP), KN-E 53313 (zast.
pl.), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v PD
stavby: „Spišská Nová Ves – úprava V214/V245“, v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, a to
bezodplatne.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 24. 3. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

243/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti spol. Penzión Kráľov prameň, s. r. o., Novoveská cesta 9291/29,
Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, IČO 52 211 584, o uzatvorenie zmluvného vzťahu
k pozemkom na realizáciu stavby: „Vodovodná prípojka – penzión Kráľov prameň,
Spišská Nová Ves, Novoveská cesta 9291/29“.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  
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243/2020

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavby „Vodovodná prípojka – penzión Kráľov prameň, Spišská Nová
Ves, Novoveská cesta 9291/29“, na pozemkoch par. č. KN-C 8053/3 (TTP), KN-C 8054/3
(zast. pl.), KN-C 8054/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, a pozemku par. č. KN-E 55747/1
(zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom
projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, v prospech spol. Penzión Kráľov
prameň, s. r. o., Novoveská cesta 9291/29, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, IČO 52
211 584, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po
doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena ukončenej stavby.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemkov podľa tohto
uznesenia.

Zodpovedný:
prednosta mestského  úradu

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 10. 3. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

244/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti Tomáša Podobena, Teplička 2, 05201 Spišská Nová Ves, o uzavretie
zmluvy o zriadení vecného bremena.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadenie
vecného bremena – zápis v LV č. 1 - časť “C - Ťarchy“ v znení:
„Vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka parcely KN-C 9660, k. ú.
Spišská Nová Ves, natrvalo / t. j. bez časového obmedzenia/ strpieť právo vstupu, prechodu, prejazdu, peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami cez túto nehnuteľnosť, v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č. 4/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor,
dňa 28. 1. 2020, pod číslom 32/2020, v prospech každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka parciel KN-C
1713/202, KN-C 1713/252, k. ú. Teplička.“ za jednorazovú odplatu vo výške 150,00 €.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

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

Zodpovedný:
ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Splnené, zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená 24. 3. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020
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245/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti SN Living s. r. o., s. r. o., Štefana Hozu 1552/29, 053 11 Smižany,
o uzatvorenie zmluvného vzťahu k pozemkom na realizáciu stavby „Apartmánový dom
Tower Apartments – obnova a zmena účelu využitia admin. budovy bývalej správy VSE“.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavby „Apartmánový dom Tower Apartments – obnova a zmena účelu
využitia administratívnej budovy bývalej správy VSE“, na pozemkoch parc. č. KN-E
51279/2 (zast. pl.) a KN-E 51380 (zast. pl.), zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská
Nová Ves, v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej stavby,
v prospech SN Living s. r. o., s. r. o., Štefana Hozu 1552/29, 053 11 Smižany, IČO 50
739 409, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení
geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena ukončenej stavby.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k častiam pozemkov podľa tohto
uznesenia.

Zodpovedný:
prednosta mestského  úradu

Plnenie:

Splnené, zmluva o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena uzatvorená 24. 3. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

246/2020

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1/ berie na vedomie:

informáciu o žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Za Hornádom 6, Spišská Nová Ves,
o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavby: “Rampa – úprava vstupu na
bytovom dome, Za Hornádom 6, Spišská Nová Ves“.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  

2/ schvaľuje:

v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na priznanie práva
strpieť umiestnenie stavby “Rampa – úprava vstupu na bytovom dome, Za Hornádom 6,
Spišská Nová Ves“, na časti pozemku par. č. KN-C 4749 (zast. pl.), zapísaného v LV 1, k.
ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej
stavby, v prospech jednotlivých bytov bytového domu Za Hornádom 6, s. č. 2013, vedených
v LV 7074, k. ú. Spišská Nová Ves, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým
posudkom vyhotoveným po doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu
vecného bremena ukončenej stavby.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný:  
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3/ ukladá:

zrealizovať usporiadanie zmluvného vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Zodpovedný: ved. odd. správy majetku

Plnenie:

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena je na podpise u zmluvných partnerov,
odporúčame platnosť uznesenia predlžiť do 31. 12. 2020.

Dátum: 20. 2. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

254/2020

Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2019

1/ schvaľuje:

a) záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2019 bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2019 bez výhrad,
c) prebytok bežného a kapitálového hospodárenia mesta Spišská Nová Ves za rok 2019
vo výške pred úpravou 2 680 847,59 eur znížený o nevyčerpané finančné prostriedky účelovo
určené 1 666 092,19 eur, nevyčerpané cudzie prostriedky na účtoch 73 936,27 eur - školské
jedálne, zároveň znížený o schodok finančných operácii 23 974 eur a znížený o zábezpeky na
vrátenie 3 320 eur, prebytok po úprave 913 525,13 eur,
d) prídel z prebytku hospodárenia do Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 10 940 eur,
e) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
902 585,13 eur,
f) celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2019 bez výhrad.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

2/ berie na vedomie:

a) celoročné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2019,
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2019,
c) účtovný hospodársky výsledok mesta za rok 2019 - zisk, ktorý vznikol ako rozdiel výnosov
a nákladov vo výške 757 005,36 eur a jeho preúčtovanie na účet 428 Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá:

usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:
• Mestské kultúrne centrum - stratu vo výške 27 746,16 eur vysporiadať s rezervným
fondom príspevkovej organizácie,
• Zoologická záhrada - zisk vo výške 6 223,80 eur použiť na tvorbu rezervného fondu,
• Správa telovýchovných zariadení - stratu vo výške 11 142,16 eur vysporiadať
s rezervným fondom príspevkovej organizácie.

Zodpovedný:

riaditelia prísp. organizácií
prednosta mestského  úradu

Plnenie:

Splnené.
Hospodárenie mesta za rok 2019 bolo preverené nezávislou audítorskou spoločnosťou s konštatovaním, že
podľa ich názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz fin. situácie mesta a výsledku
hospodárenia za rok 2019. Listom audítora vedeniu mesta dali do pozornosti niektoré skutočnosti týkajúce sa
hospodárenia a poskytli odporúčanie týkajúce sa pandémie COVID-19.
Výsledky hospodárenia PO MKC, STEZ a ZOO boli usporiadané v zmysle uznesenia. Účtovný zápis v
príspevkových organizáciách bol vykonaný v mesiaci máj 2020.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020
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Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2020

1/ schvaľuje:

a) použitie rezervného fondu v sume 933 550 eur takto:
• realizácia MK, parkovísk, chodníkov 253 000 eur
• realizácia detského ihriska v Novoveskej Hute 7 000 eur
• nákup pozemkov 70 000 eur
• nákup licencií 7 200 eur
• realizácia verejného osvetlenia 50 000 eur
• projektová dokumentácia 103 000 eur
• realizačné projekty 53 000 eur
• projektová dokumentácia cyklochodník "Kasárne" 2 850 eur
• rekonštrukcia domova dôchodcov - výťah 40 000 eur
• rekonštrukcia zimného štadióna 250 000 eur
• kapitálový príspevok STEZ, šport. komplex 60 000 eur
• kapitálový príspevok STEZ, futbal. štadión 8 000 eur
• kapitálový príspevok STEZ, zimný štadión 7 500 eur
• vonkajšia banská expozícia 22 000 eur,

b) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 9 000 eur podl'a predloženého návrhu,

c) 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2020, ktorou sa znižujú príjmy
a výdavky o 411 863 eur takto:
Bežné príjmy zníženie o 1 354 413 eur
Bežné výdavky zníženie o 1 400 316 eur
Kapitálové príjmy sú bez zmeny.
Kapitálové výdavky zvýšenie o 988 453 eur
Príjmové finančné operácie zvýšenie o 942 550 eur.
Výdavkové finančné operácie sú bez zmeny.

d) prvú zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách a v príspevkových organizáciách
podľa predloženého návrhu,

e) zmenu nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách mesta podľa predloženého
návrhu.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

2/ ukladá:

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

Zodpovedný:
riaditelia rozp. a prísp. organizácií
prednosta mestského  úradu

Plnenie:

Splnené.
Schválený rozpočet na príjmových a výdavkových rozpočtových položkách bol upravený v zmysle
1. zmeny, a to v meste aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Termín plnenia  20. jún 2020 bol splnený.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 20. 6. 2020

258/2020

Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

1/ prerokovalo:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  
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2/ uznáša sa na:

Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

3/ ukladá predkladateľovi:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na úradnej tabuli.

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 29.  5. 2020

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení spôsobom v meste obvyklým.

Zodpovedný:

Ing. Dana Mrnková

Plnenie:

Splnené 29. 5. 2020.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 15. 6. 2020

259/2020

VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves

1/ uznáša sa na:

Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 2/2020 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 7. 2020.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves
č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová na úradnej tabuli.
mesta.

Z: Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta
T:29. 5. 2020

b) zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 2/2020
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste
obvyklým.

Zodpovedný:

Ing. Andrea Jančíková

Plnenie:

a) Splnené, vyvesené 29. 5. 2020,
b) Splnené, zverejnené 13. 6. 2020.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 29. 5. 2020

260/2020

VZN č. 3/2020 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

1/ uznáša sa na:

Všeobecne záváznom nariadení č. 3/2020 o určení názvu ulice v meste Spišská
Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  
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2/ ukladá predkladateľovi:

a)  vyvesiť vydané znenie Všeobecne závázného nariadenia č. 3/2020 o určení
názvu ulice v meste Spišská Nová Ves na úradnej tabuli.

Z: Ing. arch. Teodor Štubňa, vedúci oddelenia ÚPaSP
T: do 29. 5. 2020

b) zverejniť Všeobecne závázné nariadenie č. 3/2020 o určení názvu ulice v
meste Spišská Nová Ves spósobom v meste obvyklým.

Zodpovedný:

Ing. arch. Teodor Štubňa

Plnenie:

Splnené 29. 5. 2020.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 29. 5. 2020

261/2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves

1/ uznáša sa na:

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 o prevádzkovom
poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová
Ves na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní.

Z: Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu
T: 29. 5. 2020

b) zverejniť vydané znenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová
Ves na webovom sídle mesta

Zodpovedný:

Tomáš Hamráček

Plnenie:

Splnené v termíne.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 12. 6. 2020

262/2020

Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta
Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby

1/ uznáša sa na:

Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 1/2019
o poskytovaní sociálnych služieb v pósobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spósobe
určenia a výške úhrady za sociálne služby.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  
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2/ ukladá predkladateľovi:

a) vyvesit‘ vydané znenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Spišská Nová Ves č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská
Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby na úradnej tabuli.

Z: Ing. Júlia Jančurová, vedúca oddelenía sociálnych vecí MsÚ
T: 1. 6. 2020

b) zverejnit‘ Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves
č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe
určenia a výške úhrady za sociálne služby spôsobom v meste obvyklým.

Zodpovedný:

Ing. Júlia  Jančurová

Plnenie:

a) Splnené, vyvesené 29. 5. 2020,
b) Splnené, zverejnené 1. 6. 2020.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 1. 6. 2020

263/2020

Dodatok č. 2 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves

1/ uznáša sa na:

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

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

2/ ukladá predkladateľovi:

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

Z: Ing. Mária Bartošová, vedúca oddelenia správy daní a poplatkov
T: do 29. 5. 2020

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

Zodpovedný:

Ing. Mária Bartošová

Plnenie:

a) Splnené, vyvesené 29. 5. 2020,
b) Splnené, zverejnené 13. 6. 2020.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 29. 5. 2020

266/2020

Športové centrum pri základných školách v súčinnosti so Slovenským zväzom ľadového hokeja

1/ berie na vedomie:

informáciu o možnosti financovania obnovy hokejovej infraštruktúry na TZimnom štadióne
v Spišskej Novej Vsi (kúpa novej rolby a vzduchotechniky pre hlavnú hraciu plochu)
a materiálneho zabezpečenia Športového centra pri základnej škole zo strany Slovenského
zväzu ľadového hokeja.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  
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2/ súhlasí:

s realizáciou projektu „Obnova hokejovej infraštruktúry“, ktorý pozostáva z dvoch častí:
a) zakúpenia novej rolby a vzduchotechniky pre hlavnú hraciu plochu na Zimnom štadióne
v Spišskej Novej Vsi. Tento projekt bude čiastočne financovaný zo zdrojov Slovenského
zväzu ľadového hokeja vo výške najviac 150 000,- eur a dofinancovaný z vlastných
zdrojov Správy telovýchovných zariadení,

b) z vytvorenia Športového centra pri základnej škole, ktorý bude materiálne podporovaný
zo zdrojov Slovenského zväzu ľadového hokeja a dofinancovaný z vlastných zdrojov
mesta Spišská Nova Ves a príspevkovej organizácie STEZ.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

3/ schvaľuje:

a) spolufinancovanie obnovy hokejovej infraštruktúry na Zimnom štadióne v Spišskej
Novej Vsi z rozpočtu Správy telovýchovných zariadení vo výške 5 % skutočných
celkových nákladov na realizáciu, t. j., v predpokladanej výške najviac 7 500,- eur,
b) financovanie „Športového centra pri základnej škole“
-  z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves vo výške 7 500,- eur pre rok 2020
-  z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie STEZ vo výške 24 700,- eur pre rok
2021 a vo výške 12 600,- eur pre rok 2020.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

4/ schvaľuje:

uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu, modernizáciu
a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a o spolupráci pri vytvorení športového centra
pri základnej škole, ktorej predmetom je poskytnutie finančných prostriedkov zo strany
Slovenského zväzu ľadového hokeja pre realizáciu obnovy hokejovej infraštruktúry
v meste Spišská Nová Ves, a zároveň záväzok mesta Spišská Nová Ves vytvoriť
prostredníctvom príspevkovej organizácie STEZ športové centrum pri základnej škole.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

5/ ukladá:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na výstavbu,
modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry a o spolupráci pri vytvorení
športového centra pri základnej škole medzi Slovenským zväzom ľadového hokeja, o. z.,
Správou telovýchovných zariadení a mestom Spišská Nová Ves v súlade s týmto
uznesením.

Zodpovedný:

Ing. Vladimír Hovaňák

Plnenie:

Zmluva podpísaná mestom a STEZ-om, odoslaná na Slovenský zväz ľadového hokeja, čaká sa na podpis z
ich strany. Odporúčame platnosť uznesenia predĺžiť do 31. 8. 2020.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 30. 6. 2020

268/2020

Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Spišská Nová Ves

1/ berie na vedomie:

návrh na odvolanie JUDr. Michala Komara, PhD., z funkcie náčelníka Mestskej polície
Spišská Nová Ves, Školská ulica 1, Spišská Nová Ves - poriadkového útvaru mesta
Spišská Nová Ves, predložený Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  
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2/ odvoláva:

JUDr. Michala Komaru, PhD., z funkcie náčelníka Mestskej polície Spišská Nová Ves -
poriadkového útvaru mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 6. 2020.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

3/ berie na vedomie:

návrh na vymenovanie Ing. Marcela Garčára do funkcie náčelníka Mestskej polície
Spišská Nová Ves, Školská ulica 1, Spišská Nová Ves - poriadkového útvaru mesta
Spišská Nová Ves, predložený Ing. Pavlom Bečarikom, primátorom mesta.Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

4/ menuje:

Ing. Marcela Garčára do funkcie náčelníka Mestskej polície Spišská Nová Ves -
poriadkového útvaru mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 6. 2020.

Zodpovedný:

Plnenie: Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný:  

5/ ukladá:

uzavrieť s Ing. Marcelom Garčárom pracovno-právny vzťah v súlade s platnými
pracovno-právnymi predpismi.

Zodpovedný:
  primátor mesta

Plnenie:

Splnené 28. 5. 2020.

Dátum: 28. 5. 2020

Zodpovedný: V plnení Termín: 31. 5. 2020
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