
z 28.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 3. 6. 2010
Uznesenia

Uznesenie č. 698  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.: 255/2008, 533/2009, 591/2009, 592/2009, 617/2009, 618/2009,
619/2009, 643/2009, 644/2009, 659/2010;

2.

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

súhlasí:
so zrušením uznesení MsZ č.: 615/2009, 620/2009.

Uznesenie č. 699  - k bodu 6
Aktuálne podané a pripravované projekty Mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o príprave a podaní projektov:
- Integrovaná propagácia infraštruktúry CR a ponuky aktivít na území mikroregiónu
Slovenský raj,
- Klaster Terra Incognita,
- Madaras park ako produkt CR,
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia II;



z 28.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 3. 6. 2010
Uznesenia

2.

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

schvaľuje:

Ing. Peter PetkoZodpovedný:

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 za účelom realizácie
projektu:
„Integrovaná propagácia infraštruktúry CR a ponuky aktivít na území mikroregiónu
Slovenský raj", ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t. j., vo výške 14 968,20 EUR,

b) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu:
"Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves II",
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadostí o NFP,
- financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t. j., max. vo výške 13 000 €.

Uznesenie č. 700  - k bodu 7
Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves

1.

Hlasovanie - za: 12       proti: 2       zdržali sa: 4       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) návrh  na 2. zmenu  rozpočtu  mesta  na  rok  2010 – zvýšenie  o 298 589  €  vo
vnútornom členení takto:
                                                               príjmy             výdavky          prebytok+,
                                                                                                              schodok -
Rozpočet po 1. zmene                     44 226 752      44 226 752                     0
Bežný rozpočet 2. zmena                 +   648 761      -   145 356    +    794 117
Kapitálový rozpočet 2. zmena          - 1430 735      +  443 945      - 1 874 680
Finančné operácie 2. zmena            + 1080 563                     0      + 1 080 563
Upravený rozpočet po 2. zmene      44 525 341      44 525 341                      0

b) návrh na zmenu investičného plánu tepelného hospodárstva na rok 2010 podľa návrhu
predloženého spoločnosťou EMKOBEL, a. s., SNV,
c) návrh na zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií v školstve na rok 2010 podľa
predloženého návrhu,
d) prijatie preklenovacieho investičného úveru na rok 2010 do výšky 1 mil. € podľa
podmienok banky,
e) prijatie úveru na rok 2010 v sume 1780 648 €, z toho zvýšenie oproti pôvodnému
rozpočtu úveru (700 085 €) o 1 080 563 € na refundáciu kapitálových výdavkov
financovaných  z operačných programov EÚ podľa podmienok banky.
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Uznesenie č. 701  - k bodu 9
Rekonštrukcie základných škôl - dofinancovanie

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informatívnu správu o potrebe I. etapy prác naviac pri rekoštrukčných prácach na
základných školách;

2.

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

ukladá:
potrebu finančných prostriedkov zahrnúť do návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok
2010.

Uznesenie č. 702  - k bodu 10
Utvorenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov v jednotlivých volebných obvodoch
v meste Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh utvorenia 2 volebných obvodov s počtom poslancov 11 a 8 v jednotlivých
volebných obvodoch s celkovým počtom 19 poslancov v meste Spišská Nová Ves
pre volebné obdobie rokov 2010 - 2014;

2.

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

ukladá:
zverejniť volebné obvody a počet poslancov v nich najneskôr 65 dní pred dňom
konania volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona NR SR č. 346/1990 Zb.
v platnom znení.

Uznesenie č. 703  - k bodu 11
Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na nové funkčné obdobie rokov 2010 - 2014

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na nové funkčné obdobie rokov
2010 - 2014.
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Uznesenie č. 704  - k bodu 12
VZN č. 4/2010 o úhradách za soc. služby poskytované v zariadeniach soc. služieb
 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 o úhradách za sociálne služby poskytované v
zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2010 vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Uznesenie č. 705  - k bodu 13
Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločností s účasťou mesta za rok 2009

1.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 2       nehlasovali: 2

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
predložené správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností s účasťou mesta za
rok 2009.

Uznesenie č. 706  - k bodu 14
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Domova dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nováj Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Domova dôchodcov,  Brezová 32, Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 2       nehlasovali: 1

ukladá:
vydať úplné znenie zriaďovacej listiny v znení dodatkov zo dňa 27. 6. 2002, 28. 12. 2005,
19. 4. 2007, 21. 6. 2007 a  1. 7. 2010 s dodatkom, že ponecháva pôvodný názov Domov
dôchodcov.



z 28.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 3. 6. 2010
Uznesenia

Uznesenie č. 707  - k bodu 15
Pilotný projekt občianskych hliadok

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
pilotný projekt občianskych hliadok;

2.

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

ukladá:
zrealizovať pilotný projekt občianskych hliadok s účinnosťou od 1. 7. 2010.

Uznesenie č. 708  - k bodu 16
Prehľad poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom podľa VZN
8/2008 v roku 2010

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prehľad poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom v zmysle
VZN 8/2008 v roku 2010.

Uznesenie č. 709  - k bodu 17
Plán zasadnutí MsR a MsZ na 2. polrok 2010

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2010.

Uznesenie č. 710  - k bodu 18
Plán kontrol na 2. polrok 2010

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK Mesta Spišská Nová Ves na 2. polrok
2010.
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Uznesenie č. 711  - k bodu 19/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zámenu pozemkov v k. ú. Sp. Nová Ves, parcela KN 2569/2 (zast. plocha) o výmere 366
m2 a časť pozemku mesta Spišská Nová Ves KN-C 5819/1 (zast. pl.) o výmere 6232 m2,
a to novovytvorenú parcelu KN-C 5819/6 (zast. pl.) o výmere 64 m2, podľa GP č.
16/2010,  vyhotoveného dňa 6. 4. 2010 Ing. Mariánom Mackovjakom, Za Hornádom
883/2, Sp. Nová Ves, z vlastníctva Mesta Sp. Nová Ves, pre Ing. Milana Kamenického,
Šafárikovo nám. č. 4, Sp. Nová Ves, za časť parcely KN 2481/2 (zast. plocha) o výmere
440 m2, a to parcelu KN-C 2481/2 (zast. pl.) o výmere 366 m2, podľa GP č. 15/2010,
vyhotoveného dňa 6. 4. 2010 Ing. Mariánom Mackovjakom, Za Hornádom 883/2, Sp.
Nová Ves, z vlastníctva Ing. Milana Kamenického, Šafárikovo nám. č. 4, Sp. Nová Ves,
pre Mesto Spišská Nová Ves, pričom Ing. Kamenický mestu doplatí sumu 1 873,92 €
zodpovedajúcu hodnote pozemku určeného znaleckým posudkom č. 17/2010,
vypracovaným 1. 6. 2010 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 4

ukladá:

Ing. Peter PetkoZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2010

Uznesenie č. 712  - k bodu 19/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy Zimná č. 72
s príslušným pozemkom.

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 4

ukladá:

Ing. Peter PetkoZodpovedný:

znova zopakovať vypísanie verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy Zimná č. 72 za
nezmenených podmienok.

Termín: 30. 9. 2010
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Uznesenie č. 713  - k bodu 19/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) informáciu o priebehu výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy Zimná č.
71 (súpisné č. 207) s pozemkami - parcela KN 2612/1 (zast. plocha) o výmere 416 m2,
KN 2612/2 (zast. plocha) o výmere 32 m2, KN 2612/3 (zast. plocha) o výmere 37 m2, KN
2612/4 (zast. plocha) o výmere 52 m2, v k. ú. Spišská Nová Ves;
b) informáciu o žiadosti B. Pemčáka, Slovenská č. 32/9, Spišská Nová Ves, na odkúpenie
pozemkov KN-C 2612/3 (zast. pl.) o výmere 37 m2, KN-C 2612/2 (zast. pl.) o výmere 32
m2 a KN-C 2612/4 (zast. pl.) o výmere 52 m2, a o súvisiacom uznesení MsR č. 661 zo
dňa 15. 4. 2010.

2. neschvaľuje:
predaj pozemkov v k. ú. Sp. Nová Ves - KN-C 2612/3 (zast. pl.) o výmere 37 m2, KN-C
2612/2 (zast. pl.) o výmere 32 m2 a KN-C 2612/4 (zast. pl.) o výmere 52 m2  Branislavovi
Pemčákovi, Slovenská č. 32/9, Spišská Nová Ves;

3. schvaľuje:
predaj nehnuteľností v k. ú. Sp. Nová Ves – budova súpisného č. 207, orientačného
označenia Zimná č. 71, na parcele KN-C 2612/1 (zast. plocha) o výmere 416 m2, parcela
KN-C 2612/1 (zast. plocha) o výmere 416 m2, KN-C 2612/2 (zast. plocha) o výmere 32
m2, KN-C 2612/3 (zast. plocha) o výmere 37 m2, KN-C 2612/4 (zast. plocha) o výmere
52 m2, zapísané na LV č. 1, podľa súťažného návrhu Ing. Mariána Furdu, SNP 7, 071 01
Michalovce, za celkovú cenu 171 000,00 €;

4.

Hlasovanie - za: 10       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 5

ukladá:

Ing. Peter PetkoZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2010

Uznesenie č. 714  - k bodu 19/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku verejnej ponuky nájmu časti strechy objektu Levočská č. 16;
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2. schvaľuje:
v zmysle § 9a ods. 9 v nadväznosti na podstatu § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí
v platnom znení nájom časti strešnej plochy budovy s. č. 410 (Levočská č. 16) na parcele
KN-C 1044, k. ú. Sp. N. Ves, v rozsahu 15 m2, na dobu 20 rokov za celkové ročné
nájomné 2 500,00 € s priebežnou ročnou úpravou podľa výšky ročnej inflácie pre
T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská č. 100/A, 831 03 Bratislava, podľa § 9a ods. 9 vo
väzbe na podstatu § 9a ods. 1, písm. c, ods. 2, 3 a 5  zákona o majetku obcí v platnom
znení;

3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

Ing. Peter PetkoZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na nájom nehnuteľnosti podľa schváleného
uznesenia.

Termín: 30. 11. 2010

Uznesenie č. 715  - k bodu 19/5
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti RUPKKI, s. r. o., Smižany;

2.  vyhlasuje:
že realizáciu uvedenej špecifickej stavby považuje za skutočnosť hodnú osobitného
zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov a na základe čoho
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle § 9a  ods. 9 písm. c zákona o
majetku obcí v platnom znení:

3. schvaľuje:
nájom (vrátane dočasného vyňatia z LPF) časti parcely KN-C 1932/1 (lesný pozemok) o
výmere 50 9514 m2, zapísaný na LV 665, k. ú.  Hnilčík, v rozsahu 9 m2 na dobu 15 rokov
pre RUPKKI, s. r. o., Iliašovská č. 33, Smižany, za nájomné 16,60 €/m2/rok s pravidelnou
úpravou podľa koef. ročnej inflácie, za obmädzenie vlastníckych práv a za stratu
mimoprodukčných funkcií lesa;

4.

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

ukladá:

Ing. Peter PetkoZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu na nájom nehnuteľnosti podľa schváleného
uznesenia.

Termín: 30. 11. 2010
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Uznesenie č. 716  - k bodu 19/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Petra Vargu z Košíc;

2. schvaľuje:
a) umiestnenie podperného bodu NN el. vedenia na parcele KN-C 1649/1 zapísanej v LV
559, k. ú. Mlynky, podľa PD Rekreačná chata – „novostavba“,
b) zriadenie vecného bremena bez finančnej náhrady v prospech Východoslovenskej
distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36 599 361, na časť parcely KN-C
1649/1 zapísanej v LV 559, k. ú. Mlynky, na ktorej bude umiestnená časť stavby SO
Preložka časti vedenia DR a TV realizovanej podľa PD Rekreačná chata – „novostavba“;

3.

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

ukladá:

Ing. Peter PetkoZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvného vzťahu podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 11. 2010

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Peter Petko

prednosta MsÚ


