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Uznesenie č. 89/2011  - k bodu 5
Správa o vyhodnotení, príprave a realitácii projektov mesta

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
 Správu o vyhodnotení, realizácii a príprave projektov;

2.

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

schvaľuje:
a) prípravu a podanie projektu s pracovným názvom  ZOO cesta Mestom Spišská Nová
Ves ako partnerom projektu v súlade s Rozvojovým plánom mesta 2011 - 2020,
b) výšku rozpočtu projektových aktivít max. 250 000 €,
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % max. vo výške 12 500 €.

Uznesenie č. 90/2011  - k bodu 6
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Spišská Nová Ves za I. polrok

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informatívnu správu o plnení rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2011.
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Uznesenie č. 91/2011  - k bodu 7
Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2011

1.

Hlasovanie - za: 9       proti: 6       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 – zvýšenie o 4 039 022 € vo vnútornom členení
takto (v €):
                                                        Príjmy                 Výdavky        Prebytok +, schodok -

Rozpočet po 2. zmene                 32 040 216       32 040 216         0
Bežný rozpočet 3. zmena              + 589 756         + 701 638     - 111 882
Kapitálový rozpočet 3. zmena    + 3 449 266      + 3 221 969    + 227 297
Finančné operácie 3. zmena                       0          + 115 415     - 115 415
Upravený rozpočet po 3. zmene 36 079 238         36 079 238         0

b) 3. zmenu rozpočtov organizácií zriadených mestom na rok 2011 podľa
predložených návrhov,
c) zmenu plánu investícií tepelného hospodárstva na rok 2011 podľa predloženého
návrhu.

Uznesenie č. 92/2011  - k bodu 8
Prehľad obsadenosti Priemyselného parku Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o Priemyselnom parku v meste Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 93/2011  - k bodu 9
Zmeny a doplnky 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová
Ves vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPP a ÚPD
podľa § 2a stavebného zákona Ing. arch. Ľuboslavou Vlčkovou (reg. č. 071),
b) výsledok preskúmania návrhu územného plánu obce Krajským stavebným úradom
v Košiciach podľa § 25 stavebného zákona;

2. súhlasí:
s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územného plánu podľa
§ 24 stavebného zákona;
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3. schvaľuje:
a) Zmeny a doplnky 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves, ktoré boli
spracované spol. ARCH.EKO, s. r. o. Banská Bystrica,
b) Doplnok č. 3/2009 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves
č. 5/2000 zo dňa 7. 12. 2000, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
mesta Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

Ing. arch. Teodor ŠtubňaZodpovedný:

a)  zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová
Ves vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým
spôsobom v zmysle § 27 ods. 4 písm. a) stavebného zákona,

b) vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves
registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o
schválení doručiť Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky,

c)  označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová
Ves schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona,

d) uložiť Zmeny a doplnky 2009 Územného plánu mesta Spišská Nová Ves na oddelení
územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ Spišská Nová Ves (na referáte
územného plánovania, referáte stavebného poriadku) a na Krajskom stavebnom úrade
v Košiciach  v zmysle § 28 ods. 3 a 4 stavebného zákona.

Termín: 31. 12. 2011

Uznesenie č. 94/2011  - k bodu 10
Dodatok č. 1 VZN č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb  na území
mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 1 VZN Mesta SNV č. 6/2010 o pravidlách času predaja a času prevádzky
služieb na území mesta SNV a jeho úplne znenie;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

Dodatok č. 1 VZN Mesta SNV č. 6/2010 vrátane jeho úplného znenia vyhlásiť vyvesením
na úradnej tabuli.

Termín: 29. 9. 2011
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Uznesenie č. 95/2011  - k bodu 11
Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania poslancov MsZ, členov MsV a členov komisií MsZ

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Dodatok č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov
mestských výborov a členov komisií MsZ v Spišskej Novej Vsi pre funkčné obdobie
2010 - 2014.

Uznesenie č. 96/2011  - k bodu 12
Štatút zariadenia sociálnych služieb Nocľaháreň v Dome humanity Nádej na Tehelnej ulici č.
27 v Spišskej Novej Vsi

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Štatút zariadenia sociálnych služieb Nocľaháreň v Dome humanity Nádej na Tehelnej ulici
Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 97/2011  - k bodu 13
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ Ing. O. Kožucha, SNV

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
vyradenie prebytočného majetku mesta v správe ZŠ Ing. O. Kožucha SNV
v hodnote 17 707,62 €;

2.

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

ukladá:
majetok zlikvidovať v zmysle interných smerníc.
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Uznesenie č. 98/2011  - k bodu 14
Prehľad poskytnutých dotácií za I. polrok 2011

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prehľad poskytnutých dotácií za 1. polrok 2011.

Uznesenie č. 99/2011  - k bodu 15
Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií v zmysle zákona NR SR
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

1.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 2       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Sadzobník úhrad nákladov za sprístuňovanie informácií v zmysle zákona NR SR
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Uznesenie č. 100/2011  - k bodu 16
Úprava VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta SNV na rok 2011 v znení Dodatku č. 1

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
úpravu VZN č. 5/2010 v znení Dodatku č.1 podľa návrhu prokurátora;

2.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:
zverejniť upravené VZN v zmysle zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie č. 101/2011  - k bodu 17
Správa o výsledku kontrol

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu o výsledku kontrol.
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2.

Hlasovanie - za: 9       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 0

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

začať správne konanie vo veci vydania rozhodnutia uloženia sankcie za porušenie
finančnej disciplíny zistenej následnou finančnou kontrolou č. PK-07/2011 v subjekte OZ
KAMO NÁDEJ, T. Vansovej 1, SNV.

Termín: 29. 9. 2011

Uznesenie č. 102/2011  - k bodu 18
Návrh na udelenie ocenení KSK

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na udelenie ocenení:
a) Ceny Košického samosprávneho kraja PaedDr. Jozefovi Joppovi, in memoriam
a Ing. Alexandrovi Barčákovi,
b) Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja Základnej umeleckej škole v Spišskej
Novej Vsi.

Uznesenie č. 103/2011  - k bodu 19/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Sp. Nová Ves, zapísaného v LV-1, podľa §9a ods. 8 písm. b
zákona o majetku obcí v platnom znení - par. č. KN-C 9645/11 (zast. pl.) o výmere 21 m2,
spoločnosti VSK, a. s., Novoveská cesta 17, 053 31 Sp. Nová Ves - Novoveská Huta,
za cenu 24,00 €;

2.

Hlasovanie - za: 15       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. 6. 2012
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Uznesenie č. 104/2011  - k bodu 19/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odkúpenie pozemkov - KN- C 8008/4 o výmere 676 m2 (zast. pl.), KN - C 8008/5 o
výmere 152 m2 (zast. pl.) a KN - C 8008/6 o výmere 54 m2 (zast. pl.), podľa GP č.
40/2011 vypracovaného 27. 5. 2011 spol. GEOKAN, s. r. o., Markušovská cesta č. 1, Sp.
Nová Ves od VSK, a. s., Novoveská cesta 17, Sp. Nová Ves - Novoveská Huta 053 31,
v prospech Mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves,
za cenu určenú znaleckým posudkom, t. j. za 13 918,00 €;

2.

Hlasovanie - za: 15       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. 6. 2012

Uznesenie č. 105/2011  - k bodu 19/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
návrh Stanislava Tökölyho, Horská 45, Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, na zámenu
pozemkov mesta - par. č. KN-C 8644 (TTP) o výmere 832 m2, par. č. KN-C 8645/1
(záhrada) o výmere 1470 m2 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 106/2011  - k bodu 19/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ivana Geletku, Muráňska 2635/50, Sp. Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č.
KN-C 9909/1 (trvalý trávny porast) o výmere 8393 m2;

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 1

neschvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 9909/1 (trvalý trávny porast) o výmere 8393 m2.
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Uznesenie č. 107/2011  - k bodu 19/5
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 6771 (zast. pl.) o výmere 1 m2 (diel 1) podľa
GP č. 34/2011 vypracovaného dňa 9. 8. 2011 Ing. Ladislavom Tichým, Kollárova 6, Sp.
Nová Ves, Miroslavovi Fischerovi a manž., Ferka Urbánka 55, Sp. Nová Ves, za cenu vo
výške hodnoty určenej znaleckým posudkom č. 36/2011 vypracovaným 19. 9. 2011 Ing.
Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. N. Ves, t. j. za 31,29 €;

2.

Hlasovanie - za: 15       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. 6. 2012

Uznesenie č. 108/2011  - k bodu 19/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť MUDr. Alice Fronkovej, Koceľova 8/34, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie
pozemkov par. č. KN- C 7678/125 (zast. pl.) o výmere 71 m2, par. č. KN-C 9696/34
(TTP) o výmere 135 m2 a KN-C 9696/51 (zast. pl.) o výmere 32 m2 zapísané v LV 1,
k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku
obcí v platnom znení - par. č. KN- C 7678/125 (zast. pl.) o výmere 71 m2, zapísaná v
LV-1, MUDr. Alici Fronkovej, Koceľova 8/34, 052 01 Spišská Nová Ves, za cenu vo
výške hodnoty určenej znaleckým posudkom č. 38/2011 vypracovaným 21. 9. 2011 Ing.
Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. N. Ves, t. j. za 1 960, 31 €;

3. schvaľuje:
predaj pozemkov par. č. KN-C 9696/34 (TTP) o výmere 135 m2 a KN-C 9696/51 (zast.
pl.) o výmere 32 m2 vcelku, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, priamym
predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu
najmenej vo výške hodnoty pozemkov určenej znaleckým posudkom č. 38/2011
vypracovaným 21. 9. 2011 Ing. Jánom Baculákom, Škultétyho 1, Sp. N. Ves, t. j.
za 2 140,94 €;
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4.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemkov podľa ods. 3 tohto uznesenia v súlade
so zákonom o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti), resp. cenové ponuky
predložiť na rokovanie MsZ.

Termín: 31. 12. 2011

Uznesenie č. 109/2011  - k bodu 19/7
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Vladimíra Dobšinského a Olivera Dobšinského, Námestie Pajdušáka 65/44,
053 11 Smižany, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 2616 o výmere 217 m2 (záhrada)
zapísaného v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 2616 o výmere 217 m2 (záhrada), zapísaného v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, predajom podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku obcí v platnom
znení za cenu najmenej vo výške hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom č.
37/2011 vypracovaným 20. 9. 2011 Ing. J. Baculákom, Škultétyho 1, Sp. N. Ves, t. j.
za 7 270,00 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa ods. 2. tohto uznesenia v súlade
so zákonom o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti), resp. cenové ponuky
predložiť na rokovanie MsZ.

Termín: 31. 12. 2011

Uznesenie č. 110/2011  - k bodu 19/8
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona o majetku
obcí v platnom znení – časť par. č. KN- C 7678/148 (zast. pl.) o výmere 7 m2 (diel 1),
časť par. č. KN-C 7678/149 (zast. pl.) o výmere 12 m2 (diel 2) podľa GP č. 30/2010 zo
dňa 11. 10. 2010 - v prospech Jozefa Vlčeka, Laborecká 9, 052 01 Spišská Nová Ves,
s celkovou kúpnou cenou 455,00 € a úhradou nákladov spojených s prevodom vlastníctva
pozemku;
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2.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 111/2011  - k bodu 19/10
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zámer predaja domu súpis. čísla 495 vybudovaného na parcele KN-C 1961 o výmere 538
m2, orientačné označenie B. Němcovej č. 5 (spoločne s pozemkom parc. č. KN-C 1961 o
výmere 538 m2) v k. ú. Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto uznesenia podľa ustanovení
 §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na rozhodnutie
o nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa ods. 1 tohto uznesenia.

Termín: 29. 2. 2012

Uznesenie č. 112/2011  - k bodu 19/11
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mareka Pacigu a Juliany Geletkovej, Za Hornádom 6, Spišská Nová Ves,
o odkúpenie pozemku KN-C 8482 (zast. pl.), v k. ú. Spišská Nová Ves pre účely
výstavby rodinného domu;

2. schvaľuje:
zámer predaja pozemkov KN-C 8482 (zast. pl.) o výmere 439 m2 a parc. č. KN-C 8483 o
výmere 428 m2 (obidve spolu ako celok) v k. ú. Spišská Nová Ves podľa geometrického
plánu č. 65/2010 vypracovaného 30. 8. 2010 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o.,
Markušovská cesta č. 1, Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou s vyvolávacou
cenou určenou znaleckým posudkom, t. j. 13 473,00 € a súťažnými podmienkami podľa
predloženého návrhu;
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto uznesenia podľa ustanovení
§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na rozhodnutie
o nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa ods. 1 tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2011

Uznesenie č. 113/2011  - k bodu 19/12
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Rastislava Dzurillu, Spišská 6, Sp. Nová Ves, o odkúpenie pozemkov par. č.
KN-C 7897/20 (TTP) o výmere 135 m2 a par. č. KN-C 7897/21 (TTP) o výmere 103 m2,
v k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
zámer predaja pozemkov par. č. KN-C 7897/20 (TTP) o výmere 135 m2 a par. č. KN-C
7897/21 (TTP) o výmere 103 m2 (obidve spolu ako celok) v k. ú. Spišská Nová Ves,
zapísané v LV-1, obchodnou verejnou súťažou s vyvolávacou cenou určenou znaleckým
posudkom, t. j.  980,00 € a súťažnými podmienkami podľa predloženého návrhu;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto uznesenia podľa ustanovení
§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na rozhodnutie
o nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa ods. 1 tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2011

Uznesenie č. 114/2011  - k bodu 19/13
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť RSDr. Juraja Beňu, Spišská č. 3, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku
par. č. KN-C 7897/38 (TTP) o výmere 510 m2 v k. ú. Spišská Nová Ves;
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2. schvaľuje:
zámer predaja pozemku par. č. KN-C 7897/38 (TTP) o výmere 510 m2 v k. ú. Spišská
Nová Ves, zapísané v LV-1, obchodnou verejnou súťažou s vyvolávacou cenou určenou
znaleckým posudkom, t. j. 1 9008, 52 € a súťažnými podmienkami podľa predloženého
návrhu;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto uznesenia podľa ustanovení
§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na rozhodnutie
o nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa ods. 1 tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2011

Uznesenie č. 115/2011  - k bodu 19/14
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Gabriely Kašščákovej, Štúrovo nábrežie 13/10, Sp. Nová Ves,, o odkúpenie
pozemku par. č. KN-C 7897/39 (TTP) o výmere 211 m2 v k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
zámer predaja pozemku par. č. KN-C 7897/39 (TTP) o výmere 211 m2 v k. ú. Spišská
Nová Ves, zapísané v LV-1, obchodnou verejnou súťažou s vyvolávacou cenou určenou
znaleckým posudkom, t. j. 789,60 € a súťažnými podmienkami podľa predloženého
návrhu;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto uznesenia podľa ustanovení
§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na rozhodnutie
o nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa ods. 1 tohto uznesenia.

Termín: 15. 12. 2011
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Uznesenie č. 116/2011  - k bodu 19/15
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
uznesenie Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 84/2011 zo dňa 16. 6. 2011;

2. berie na vedomie:
žiadosť Mgr. Štefana Kupčíka, E. M. Šoltésovej 25/6, Sp. Nová Ves, o dokúpenie
pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves – časť Novoveská Huta;

3. schvaľuje:
predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves - par. č. KN-C 8108/6 (zast. plocha) o výmere
28 m2, KN-C 8109/6 (záhrada) o výmere 14 m2 a KN-C 8110/5 (ttp - trvalý trávny porast)
o
výmere 96 m2 podľa geometrického plánu č. 59/2011 vyhotoveného dňa 2. 8. 2011 Ing.
Mackovjakom, Za Hornádom 883/2, Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 1 písm. c zákona
o majetku obcí v platnom znení, za cenu najmenej vo výške hodnoty pozemku určenej
znaleckým posudkom č. 32/2011 vypracovaným 8. 9. 2011 Ing. J. Baculákom,
Škultétyho 1, Sp. N. Ves, t. j. za 1 307,00 €;

4.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku podľa ods. 2 tohto uznesenia v súlade
so zákonom o majetku obcí v platnom znení a následne žiadosť(ti), resp. cenové ponuky
predložiť na rokovanie MsZ.

Termín: 31. 12. 2011

Uznesenie č. 117/2011  - k bodu 19/16
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj objektu Dom služieb
realizovanej na základe uznesenia MsZ č. 33 zo 17. 2. 2011.
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Uznesenie č. 118/2011  - k bodu 19/17
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zámer predaja domu Zimná č. 72, súpis. č. 208 na parcele KN 2614 (zast. plocha) 712 m2
v k. ú. Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť a organizačne zabezpečiť realizáciu obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností uvedených v predchádzajúcom odseku tohto uznesenia podľa ustanovení
§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka,
b) predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi návrh na rozhodnutie
o nadobúdateľovi vlastníctva nehnuteľností podľa ods. 1 tohto uznesenia.

Termín: 29. 2. 2012

Uznesenie č. 119/2011  - k bodu 19/18
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
predaj časti pozemku KN-C 3304/3 v k. ú. Sp. Nová Ves zapísaného v LV-1 Andrei
Lorko, Medza 10/11, Sp. Nová Ves;

2.  vyhlasuje:
že výstavbu voľne verejne dostupnej parkovacej plochy s chodníkom v oblasti pri
Priemyselnom parku v Spišskej Novej Vsi bez nároku na prostriedky z rozpočtu mesta
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho,

3. schvaľuje:
zámer výpožičky časti pozemku KN-C 3304/3 a časti pozemku KN-C 3304/4 v rozsahu v
rozsahu 90 m2 a 23 m2 na dobu neurčitú na výstavbu parkovacej plochy podľa výkresu
„Situácia – dopravné napojenie“ projektu stavby „Obchodné stredisko“ investora Andrea
Lorko, Medza 10, Spišská Nová Ves,

4.

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

ukladá:

Ing. Marián KellnerZodpovedný:

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

Termín: 31. 12. 2011
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Uznesenie č. 120/2011  - k bodu 19/19
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemok par. č. KN-C 1722/1 v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom č. 64/2011 vyhotoveným dňa 6. 9. 2011 v prospech
PaedDr. Miroslavy Semešovej a Mgr. Michala Semeša, Hviezdoslavova 46, 052 01
Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľov podľa schváleného
uznesenia.

Termín: 30. 6. 2012

Uznesenie č. 121/2011  - k bodu 19/20
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Hlasovanie - za: 10       proti: 2       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neschvaľuje:
zrušenie vecného bremena dojednaného kúpnou zmluvou č. 301/2004 uzavretou dňa
31. 12. 2004 so spoločnosťou SPIŠ – VIEW – TRADING, spol. s r. o., Starosaská 15,
Sp. N. Ves, na budovu s. č. 539 (Starosaská č. 15) s pozemkom.

Uznesenie č. 122/2011  - k bodu 19/21
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti IOF, s. r. o., Hlavná č. 57, 080 01 Prešov, o zriadenie vecného
bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves;
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2. neschvaľuje:
odplatné zriadenie vecného bremena na novovytvorené parcely KN-C 10172/3 (zast.
plocha) o výmere 68 m2, KN-C 10172/2 o výmere 132 m2 a KN-C 2391/63 (zast. plocha)
o výmere 419 m2, zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech IOF, s. r. o.,
Hlavná 57, 080 01 Prešov, spočívajúceho v obmedzení ktoréhokoľvek vlastníka, ktorému
zodpovedá právo uskutočniť výstavbu cesty a chodníka na povrchu, nad a pod povrchom a
s tým súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a jej porastu, prevádzkovania, užívania,
údržby, zmien a opráv alebo odstránenia cesty a chodníka, právo vstupu osobami i
technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za týmto účelom, a právo prechodu
a prejazdu súvisiacimi s užívaním parciel KN-C 2391/35, KN-C 2391/36, KN-C 2391/64,
KN-C 2391/37, KN-C 2391/24, KN-C 2391/28, KN-C 2391/59, KN-C 2391/56, KN-C
2391/60, KN-C 2376/1, KN-C 2376/3, KN-C 2376/4, KN-C 2391/50, KN-C 2391/51,
KN-C 2391/52, KN-C 2391/53, KN-C 2391/54, KN-C 2391/41, KN-C 2391/42, KN-C
2391/43, KN-C 2391/44, KN-C 2391/45, KN-C 2391/46, KN-C 2391/47, KN-C 2391/48,
KN-C 2391/49, KN-C 2391/57, KN-C 2391/58, KN-C 2391/38, KN-C 2391/39, KN-C
2391/40, KN-C 2391/25, KN-C 2391/27, KN-C 2391/26, KN-C 2391/34, KN-C 2391/32,
KN-C 2391/30 a KN-C 2391/31, a na nich vybudovaných budov a stavieb;

3. súhlasí:
s výstavbou prístupových komunikácií na pozemkoch mesta Spišská Nová Ves - KN-C
10172/3 (zast. plocha) o výmere 68 m2, KN-C 10172/2 o výmere 132 m2 a KNC 2391/63
(zast. plocha) o výmere 419 m2, zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, k pozemkom
uvedeným v predchádzajúcom odseku a na nich vybudovaným stavebným objektom;

4.

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

schvaľuje:

prednosta úraduZodpovedný:

uzavretie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú podľa platných Zásad predaja a nájmu
nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves so spoločnosťou IOF, s. r. o., Hlavná 57,
080 01 Prešov, na realizáciu a užívanie prístupových komunikácií podľa
predchádzajúceho bodu uznesenia,

Termín: 31. 12. 2011

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta prednosta MsÚ


