
z 11 mim.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 10. 9. 2009
Uznesenia

Uznesenie č. 577  - k bodu 5
Schválenie projektu  „Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej
Novej Vsi – DD a ZOS a jeho spolufinancovania“ .

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP - 2.1a -2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu: „Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej
Novej Vsi – DD a ZOS “, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a
platným PHSR mesta Sp.Nová Ves,

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t. j., vo výške 137 829,94 EUR,  zaokrúhlene 137 830,00 EUR.

Uznesenie č. 578  - k bodu 6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
nadobudnutie vlastníctva nehnuteľností - pozemkov - par. č. KN 3665/1 o výmere 2 615
m2 (zast. pl.), par. č. KN 3665/2 o výmere 33 m2 (zast. pl., par. č. KN 3665/3 o výmere 37
m2 (zast.pl.), par. č KN 3665/4 o výmere 34 m2 (zast. pl.), par. č. KN 3665/5 o výmere 20
m2 (zast. pl.) a par. č. KN 3666 o výmere 346 m 2 (zast. pl.) – vydražením v rámci dražby
č. Ex 136/2008 za celkovú cenu 53 300,00 €.
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2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 2       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:
zabezpečiť zápis vydražených nehnuteľností v prospech mesta Spišská Nová Ves.

Termín: 15. 12. 2009

Uznesenie č. 579  - k bodu 6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o obsahu predloženej žiadosti KSK súvisiacej s prípravou projektu „Značenie
kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách -
INFOTOUR“ (projekt v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská
republika – Slovenská republika 2007 – 2013).

2.  vyhlasuje:
že podstatu citovaného projektu považuje za verejnoprospešnú  v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v platnom znení, a preto za hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov:

3. schvaľuje:
prenájom časti parcely KN  3696/4 o výmere 5 m2 pre Košický samosprávny kraj, Nám.
Maratónu mieru, č. 1, 042 66 Košice, IČO 35 541 016, na dobu 15 rokov za celkové ročné
nájomné (vrátane začatého, resp. neukončeného kalendárneho roka) 1,00 € bez postupnej
ročnej valorizácie.

4.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:
 zabezpečiť uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2009

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Marián Kellner

prednosta MsÚ


