
z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 14. 4. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 35/2011  - k bodu 5
Záverečný účet Mesta Spišská Nová Ves za rok 2010

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 podľa predloženého materiálu,
b) celoročné hospodárenie mesta Spišská Nová Ves za rok 2010 bez výhrad,
c) vysporiadanie schodku zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v sume 3 631 696 €
takto:
- z návratných zdrojov financovania v sume 3 270 137 €,
- z peňažných prostriedkov rezervného fondu 361 559 €,
d) prevod zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov na účtoch mesta v sume
826 946,75 € na účet rezervného fondu,
e) rozpočtové hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2010 podľa predložených
materiálov,
f) hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2010 a vysporiadanie ich
výsledkov hospodárenia takto:
· MKC - zisk v sume 1 438 € previesť do rezervného fondu organizácie,
· STEZ - stratu v sume 25 120 € vysporiadať z rezervným fondom organizácie,
· ZOO - zisk v sume 4 427 € previesť do rezervného fondu organizácie,
g) prejednať na rokovaní MsZ v I. polroku 2011 aktuálny stav pohľadávok mesta s
návrhom ich  vysporiadania.

2.

Hlasovanie - za: 10       proti: 6       zdržali sa: 1       nehlasovali: 1

berie na vedomie:
a) stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2010,
b) správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2010,
c) hospodársky výsledok mesta – zisk za rok 2010 v sume 3 555 282 € a jeho
preúčtovanie na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Uznesenie č. 36/2011  - k bodu 6
Návrh na 1. zmenu rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2011

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) 1. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 – zvýšenie o 1 885 043 € vo vnútornom členení
takto:

                                                         Príjmy                   Výdavky             Prebytok +,
                                                                                                                   schodok -
Pôvodný rozpočet                         29 145 454          29 145 454                       0
Bežný rozpočet 1. zmena               + 141 459         +    149 270               -  7 811
Kapitálový rozpočet 1. zmena        + 900 123         + 1 735 773        -    835 650
Finančné operácie 1. zmena           + 843 461                          0           + 843 461
Upravený rozpočet po 1. zmene   31 030 497          31 030 497                        0
b)  plán tvorby a čerpania účtu rezervného fondu na rok 2011,
c) 1. zmenu rozpočtov organizácií zriadených mestom na rok 2011 podľa predložených
návrhov,
d) 1. zmenu investičného plánu pre príspevkovú organizáciu STEZ podľa predloženého
návrhu,
e) použitie zostatku nevyčerpaných prostriedkov z roku 2010 na akcie takto:
ZŠ Nad Medzou                               70 000 €
ZŠ Ing. Kožucha                              25 555 €
Regenerácia námestia                    180 000 €
TV IBV Červený jarok                    70 400 €
TV garáže Mier                              100 000 €
Rekonštrukcia komunikácií             40 000 €
Skládka BRO                                 162 970 €
Projektová dokumentácia                11 000 €
Nákup lincencií                                32 000 €
Multifunkčné banícke centrum        87 918 €
Kapitálové výdavky MsÚ                13 103 €
Kapitálový transfer STEZ                19 000 €
Kapitálové výdavky RO školstva     15 000 €
                                                        826 946 €
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Uznesenie č. 37/2011  - k bodu 7
Návrh dodatku č. 2 k VZN Mesta SNV č. 2/2008, ktorým sa určuje trhový poriadok a
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta
SNV

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 2 k VZN Mesta SNV č. 2/2008, ktorým sa určuje trhový poriadok
a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území
mesta Spišská Nová Ves a jeho úplné znenie;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

dodatok č. 2 k VZN Mesta SNV č. 2/2008 vrátane jeho úplného znenia vyhlásiť

vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 15. 4. 2011

Uznesenie č. 38/2011  - k bodu 8
Návrh VZN o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
VZN č. 3/2011 Mesta Spišská Nová Ves o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

VZN č. 3/2011 Mesta Spišská Nová Ves vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2011

Uznesenie č. 39/2011  - k bodu 9
Zrušenie VZN č. 3/1996

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zrušenie VZN č. 3/1996 o poplatkoch za zvláštne užívanie miestnych komunikácií.
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Uznesenie č. 40/2011  - k bodu 10
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN č.5/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 0

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

informovať zriaďovateľov o určení výšky dotácie a schválenom rozpočte  na rok 2011
do 30.4.2011.

Termín: 30. 4. 2011

Uznesenie č. 41/2011  - k bodu 11
VZN č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného  územia pri úniku chemických nebezpečných látok v
meste Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného územia pri úniku
chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves.

2. ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

VZN č. 1/2011 Mesta Spišská Nová Ves vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2011



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 14. 4. 2011
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Uznesenie č. 42/2011  - k bodu 12
VZN č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO
a FO - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území mesta Spišská
Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov,
ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území mesta Spišská Nová Ves.

2. ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

VZN č. 2/2011 Mesta Spišská Nová Ves vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2011

Uznesenie č. 43/2011  - k bodu 13
Správa o výsledku kontrol

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o výsledku kontrol.

Uznesenie č. 44/2011  - k bodu 14
Zásady hospodárenia s majetkom mesta - novelizácia

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
novelu Zásad hospodárenia s majetkom mesta;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

novelu Zásad hospodárenia s majetkom mesta vyhlásiť vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2011
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Uznesenie č. 45/2011  - k bodu 15
Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta - novelizácia

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
novelu Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

novelu Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta vyhlásiť vyvesením na úradnej
tabuli mesta.

Termín: 30. 4. 2011

Uznesenie č. 46/2011  - k bodu 16
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o výsledku inventarizácie majetku mesta za rok 2010;

2.

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

schvaľuje:
vyradenie majetku mesta v hodnote  96 218,49 €.

Uznesenie č. 47/2011  - k bodu 17/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Poprad, na odkúpenie
pozemkov na vybudovanie dvoch armatúrnych šácht, a informáciu o zverejnení zámeru
predaja pozemkov na vybudovanie armatúrnych šácht;

2.  vyhlasuje:
že predaj pozemkov na vybudovanie armatúrnych šácht určených na realizáciu
projektu „Vodovody a kanalizácie Spiša a Tatier, Rozšírenie vodovodu – lokalita Sp.
Nová Ves“, priamo v prospech žiadateľa, považuje za skutočnosť hodnú osobitného
zreteľa, nakoľko pôjde o stavbu vo verejnom záujme, čo schvaľuje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva a na základe čoho trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva v zmysle § 9 ods. 2 písm. a
zákona o majetku obcí v platnom znení:
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3. schvaľuje:
a) budúci predaj pozemkov v k. ú. Sp. Nová Ves podľa 9a ods. 8 písm. e, a to:
časť par. č. KN-E 6547 (orná pôda) o výmere 8 m2 a časť par č. KN-E 6550 (orná pôda)
o výmere 5 m2 ako novovytvorená par. č. KN-C 10021/6 o výmere 13 m2 podľa GP
č. 92/2010 zo dňa 19. 8. 2010 (pre armatúrnu šachtu AŠ 2),
- časť par. č. KN-E 4793 (orná pôda) o výmere 14 m2, ako novovytvorená par. č.
KN-C 9508/2 o výmere 14 m2, podľa GP č. 111/2010 zo dňa 19. 8. 2010 (pre armatúrnu
šachtu AŠ 3), pre Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Poprad, za cenu určenú
znaleckým posudkom,
b) budúce bezplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v k. ú. Sp.
Nová Ves mpč. 54847/1, 54848/1 - zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 67, mpč. 51724,
51725, 51733, 51736 – zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 2497, KN-C 3605/1
zapísaná v liste vlastníctva č. 1 a mpč. 52807 - neknihovaná parcela, v prospech stavby
podľa projektu „Vodovody a kanalizácie Spiša a Tatier, Rozšírenie vodovodu –
lokalita Sp. Nová Ves“ realizovanej investorom Podtatranská vodárenská spoločnosť,
a. s., Poprad,

4.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

uzavrieť zmluvné vzťahy na zabezpečenie budúceho predaja pozemkov a budúceho
zriadenia vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 48/2011  - k bodu 17/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona
o majetku obcí v platnom znení, a to geometrickým plánom č. 99/2010 zo dňa 29. 11.
2010 novovytvorenú parcelu KN-C 846/58 (zast. pl.) o výmere 2 m2 vytvorenú
z parcely KN-E 74314/3 (zast. pl.) s výmerou 2 m2, za cenu vo výške hodnoty pozemku
určenej znaleckým posudkom č. 09/2011 vypracovaným 9. 3. 2011 Ing. Jánom
Baculákom, Škultétyho 1, Sp. Nová Ves,  t. j. za 32,28 €, pre JUDr. Milana
Biganiča s manželkou, Nábrežie Hornádu 3416/11, Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2011
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Uznesenie č. 49/2011  - k bodu 17/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona
o majetku obcí v platnom znení - časť par. č. KN-C 6127 (zast. pl.) o výmere 2 m2 (diel
1) a časť par. č. KN-C 6134/1 (zast. pl.) o výmere 2 m2 (diel 2), podľa GP č.
14370093-32-93 zo dňa 23. 2.1993, za cenu vo výške hodnoty pozemku určenej
znaleckým posudkom č. 12/2011 vypracovaným 4. 4. 2011 Ing. Jánom Baculákom,
Škultétyho 1, Sp. Nová Ves, t. j. za 98,16 €, pre Štefana Jarabeka, Zd. Nejedlého
2233/3, Sp. Nová Ves;

2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 50/2011  - k bodu 17/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku
obcí v platnom znení - časť par. č. KN-C 846/1 (zast. pl.) o výmere 4 m2 (diel 1) podľa
GP č. 64/2009 zo dňa 14. 7. 2010, za cenu vo výške hodnoty pozemku určenej znaleckým
posudkom č. 11/2011 vypracovaným 2. 4. 2011 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1,
Sp. N. Ves, t. j. za 65,00 €, pre Jozefa Hritza a manž., Banícka ul. 20/8, Sp. N. Ves;

2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2011
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Uznesenie č. 51/2011  - k bodu 17/5
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Milana Lišku, Wolkerova 2414/30, Spišská Nová Ves, o odkúpenie časti
pozemku KN-C 6134/1 v k. ú. Spišská Nová Ves pre účely výstavby garážového boxu;

2.

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

neschvaľuje:
odpredaj časti pozemku KN-C 6134/1 v k. ú. Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 52/2011  - k bodu 17/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Róberta Trebunu, Štúrovo nábr. č. 2092/4, Spišská Nová Ves, o odkúpenie
časti pozemku KN-C 5748/1 (zast. pl.). v k. ú. Spišská Nová Ves pre účely výstavby
garážového boxu;

2.

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

neschvaľuje:
odpredaj časti pozemku KN-C 5748/1 (zast. pl.) v k. ú. Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 53/2011  - k bodu 177
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona
o majetku obcí v platnom znení - par. č. KN-C 7630/2 (záhrada) o výmere 40 m2,
za cenu vo výške hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom č. 10/2011
vypracovaným dňa 1. 4. 2011 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho č. 1, Sp. N. Ves, t. j.
za 1 031,00 €, pre Marcela Bernarda Lhota, Konrádova 418/6, Sp. Nová Ves;
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2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 54/2011  - k bodu 17/8
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti Paciga, s. r. o., Zimná 88, 05201 Spišská Nová Ves, o odkúpenie
časti pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves na Ul. I. Krasku;

2.

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

neschvaľuje:
odpredaj časti pozemkov mesta - KN-C 2846 (zast. pl.) vlastníctva, KN-C 2961/2 (zast.
pl.) a KN-C 2821/1 (zast. pl.) v k. ú. Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 55/2011  - k bodu 179
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
ponuku Kolomana Bukovinského so spoluvlastníkmi na odkúpenie pozemkov
v Lokalite Hornádske lúky;

2.

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

neschvaľuje:
odkúpenie pozemkov parc. č. KN-E 6132 (TTP) o výmere 3 462 m2 a KN-E 6166 (TTP)
o výmere 1 775 m2 v k. ú. Spišská Nová Ves.
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Uznesenie č. 56/2011  - k bodu 1710
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odstránenie budov mesta Spišská Nová Ves v k. ú. Spišská Nová Ves zapísaných na LV1,
a to:
- budova bez súpisného čísla (bazén) na parcele KN-C 2376/1,
- budova bez súpisného čísla (strojovňa) na parcele KN-C 2393;

2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť likvidáciu budov podľa schváleného uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 57/2011  - k bodu 17/11
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve užívania pozemkov - par. č. KN-C
1419/214 o výmere 14 m2 a par. č. KN-C 1419/216 o výmere 150 m2 (pôvodná par. č.
KN-E 3733) podľa GP č. 24/2010 - v k. ú. Sp. Nová Ves, pre potreby dodatočného
povolenia stavby vo vlastníctve Anny Platkovej, Tr. 1 mája 18/6, 052 01 Sp. Nová Ves.

Uznesenie č. 58/2011  - k bodu 1712
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odkúpenie stavebných objektov stavby „Garáže sídlisko Mier v Spišskej Novej Vsi“:
- SO – 01 – Terénne práce a zemné úpravy,
- SO – 02 – Prístupové a obslužné komunikácie,
- SO – 03 – Verejné osvetlenie,
- SO – 04 – Zvod dažďových vôd, odvodnenie komunikácií,
zhotovenie oporných múrov od EXPO-CREDIT Košice SK, s. r. o., Košice, s cenou po
1,20 €/1SO;



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 14. 4. 2011
Uznesenia

2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva stavebných objektov v prospech nadobúdateľa
vlastníctva podľa schváleného uznesenia

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 59/2011  - k bodu 17/13
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu mestskej rady na spoplatnenie nájmu pozemkov Priemyselnej
zóny Spišská Nová Ves – Podskala symbolickým nájomným 1,00 € na dobu 5-tich rokov;

2.  vyhlasuje:
že spoplatnenie nájmu pozemkov Priemyselnej zóny Spišská Nová Ves –
Podskala symbolickým nájomným 1,00 € na dobu 5-tich rokov pre účely realizácie
nových investícií považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, nakoľko
v súvislosti s ich prevádzkou dôjde k zvýšeniu zamestnanosti občanov s následným
zlepšením ich sociálnej situácie;

3. schvaľuje:
zámer spoplatnenia nájmu pozemkov Priemyselnej zóny Spišská Nová Ves –
Podskala symbolickým nájomným 1,00 € na dobu 5-tich rokov;

4.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 16. 6. 2011



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 14. 4. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 60/2011  - k bodu 17/14
Vysporiadanie vlast níctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemky v k. ú. Sp. Nová Ves zapísané
na LV č. 1:
- par. č. KN-C 6134/1 (zastavaná plocha) o výmere 12 076 m2,
- par. č. KN-C 6144 (zastavaná plocha) o výmere 5 720 m2,
- par. č. KN-C 6147 (ostatné plochy) o výmere 5 920 m2,
- par. č. KN-C 6151 (zastavaná plocha) o výmere 5 920 m2,
v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91
Košice;

2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 61/2011  - k bodu 17/15
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
budúce bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemky v k. ú. Sp. Nová Ves:
- KN-C 9394/4 (or. pôda) o výmere 5 229 m2 (zapísaná v LV č. 1),
- KN-C 9394/68 (zast. pl.) o výmere 1 692 m2 (zapísaná v LV č. 1),
- KN-C 9394/93 (or. oôda) o výmere 62 m2 (pôv. par. č. 54147 - neknihovaná)
vo vlastníctve mesta Sp. Nová Ves,
- KN-C 1087/1 (zast. pl.) o výmere 722 m2 (pôv. par. č. 52102 - neknihovaná)
vo vlastníctve mesta Sp. Nová V,es, v prospech Východoslovenskej distribúčnej, a. s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice;

2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o budúcom zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2011



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 14. 4. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 62/2011  - k bodu 17/16
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
opravu uznesenia MsZ č. 24/2011 zo dňa 17. 2. 2011, a to v časti výšky kúpnej ceny z
2646,00 €
na 3996,00 €;

2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2011

Uznesenie č. 63/2011  - k bodu 18
Informácia o zmene organizačného poriadku MsÚ a organizačnej štruktúry zamestnancov
mesta

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zmene organizačného poriadku MsÚ a organizačnej štruktúry zamestancov
mesta s platnosťou od 1. 4. 2011.



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 14. 4. 2011
Uznesenia

Uznesenie č. 64/2011  - k bodu 19
Stanovisko MsZ k vstupu strategického partnera do NsP Sp. Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

zaväzuje
poslancov KSK za okres Sp. Nová Ves, aby do zmluvy o prenájme NsP Sp. Nová Ves boli
zahrnuté nasledovné body:
a) zachovať zamestnanosť v NsP Sp. Nová Ves na  súčasnej úrovni, eventuálne ju rozšíriť

(NsP je druhým najväčším zamestnávateľom),
b) všetky lôžkové zariadenia NsP ponechať, prípadne zabezpečiť rozšírenie lôžkového
fondu,
c) inovovať prístrojové vybavenie,
d) postupne zabezpečiť investície do úspor energií (zateplenie, modernizácia kúrenia a
pod.),
e) vytvoriť podmienky na zazmluvnenie lôžkových kapacít nemocníc,
     - zabezpečiť lôžkový fond v súvislosti s demografickým vývojom a predpokladaným
       vývojom chorobnosti v perspektíve 20 rokov,
     - zabezpečiť kritéria pre výhodné zmluvné vzťahy so všetkými zdravotnými
poisťovňami.

Uznesenie č. 65/2011  - k bodu 20
Interpelácie, otázky poslancov

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

vyzýva
Okresnú prokuratúru v Spišskej Novej Vsi, aby zahrnula do pripomienkového konania
novelizácie Trestného poriadku trestnoprávnu  zodpovednosť za prečiny a trestné činy
mladistvých do 14 rokov a  v plnej miere ich premietla na rodičov (zákonných zástupcov).

Uznesenie č. 66/2011  - k bodu 20
Interpelácie, otázky poslancov

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

oddeleniu výstavby vypracovať alternatívne riešenie napojenia kanalizácie z lokality Malé
Pole na Muráňsku ulicu.

Termín: 30. 6. 2011



Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta prednosta MsÚ


