
z 12.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 12. 7. 2012
Uznesenia

Uznesenie č. 231/2012  - k bodu 5/1
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
doplňujúcu informáciu o podstate žiadosti Miroslava Taubera, Banícka 1486/11, Sp.
Nová Ves, o odkúpenie pozemku v k. ú. Sp. Nová Ves - par. č. KN-C 3300 (zast. pl.)
o výmere 771 m2, zapísaného v LV-1;

2.

Hlasovanie - za: 11       proti: 2       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

neschvaľuje:
predaj pozemku zapísaného v LV-1, k. ú. Sp. Nová Ves - par. č. KN-C 3300 (zast. pl.)
o výmere 771 m2.

Uznesenie č. 232/2012  - k bodu 5/2
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej nájom hájenky v Hnilci
(súpisné číslo 1, k. ú. Hnilec);

2. schvaľuje:
predaj nehnuteľností mesta Spišská Nová Ves obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a
ods. 1a zákona o majetku obcí (č. 138/1991 Zb.) v platnom znení, a to hájenky súp. č. 1
na par. č. KN-C 1235/2 (zast. pl.) o výmere 96 m2 (vrátane stavieb bez súpisného čísla
nachádzajúcich sa na parcele KN-C 1235/1 – maštale a dvoch drevených prístreškov)
s pozemkami par. č. KN-C 1235/3 (zast. pl.) o výmere 45 m2, par. č. KN-C 1235/2 (zast.
pl.) o výmere 96 m2 a par. č. KN-C 1235/1 (zastavaná plocha) o výmere 1843 m2
zapísanými na LV č. 141, k. ú. Hnilec, s cenou aspoň 25 868,00 €, záujemcovi, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;
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3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

vyhlásiť a zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 11. 2012

Uznesenie č. 233/2012  - k bodu 5/3
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpredaj pozemku zapísaného v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8
písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení – par. č. KN-C 8536 (zast. pl.)
o výmere 22 m2 - Jánovi Fabianovi, Rybničná 36, Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 475,00 €;

2.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 11. 2012

Uznesenie č. 234/2012  - k bodu 5/4
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií Prima banka Slovensko,
a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina;
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2. schvaľuje:
prevod cenných papierov na základe verejnej obchodnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a)
a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z vlastníctva mesta
Spišská Nová Ves emitenta Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11,
IČO: 31575951, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka
č. 148/L, v počte 404 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej
hodnote jednej akcie 399,00 €, ISIN: SK 1110001270 do vlastníctva spoločnosti PENTA
INVESTMENTS LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným podľa práva Cyperskej
republiky, so sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2. poschodie,
P.C. 3082, Limassol, Cyperská republika, za kúpnu cenu jednej akcie vo výške 436,48 €
a 404 kmeňových, zaknihovaných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej
akcie 67,00 €, ISIN: SK 1110013671 do vlastníctva spoločnosti PENTA INVESTMENTS
LIMITED, spoločnosť s ručením obmedzeným podľa práva Cyperskej republiky, so
sídlom Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER, 2. poschodie, P.C. 3082,
Limassol, Cyperská republika za kúpnu cenu jednej akcie vo výške 73,29 € (celková
kúpna cena za všetky akcie je 205 947,08 €);

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zabezpečiť prevod vlastníctva cenných papierov emitenta Prima banka Slovensko, a. s.,
so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO: 31575951, v prospech nadobúdateľa podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 11. 2012

Uznesenie č. 235/2012  - k bodu 5/5
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže na predaj akcií Hotela Metropol, a. s.,
Štefánikovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 236/2012  - k bodu 5/6
Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o súťažnom návrhu spoločnosti PUMPERHAUS, s. r. o., Maša 18, 053 11
Smižany, na využitie územia lokality Pri Vyšnej hati, doručeného mestu Spišská Nová
Ves na základe obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej 12. 6. 2012  na základe uznesenia
MsZ č. 227/2012 a realizovanej podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v
platnom znení;
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2. neprijíma:
súťažný návrh spoločnosti PUMPERHAUS, s. r. o., Maša 18, 053 11 Smižany, na využitie
územia lokality Pri Vyšnej hati,

3. ruší:
obchodnú verejnú súťaž na využitie územia lokality Pri Vyšnej hati v Spišskej Novej Vsi
vyhlásenej 12. 6. 2012 na základe uznesenia MsZ č. 227/2012 zo 7. 6. 2012,

4.

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

ukladá:
a) pripraviť komplexnejšie súťažné podmienky novej obchodnej verejnej súťaže na
investičné územie Pri Vyšnej hati,
b) návrh súťažných podmienok podľa tohto uznesenia predložiť mestskému zastupiteľstvu
na prerokovanie.
Termín: 30. 9. 2012

Uznesenie č. 237/2012  - k bodu 6
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012

1.

Hlasovanie - za: 11       proti: 0       zdržali sa: 7       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2012 – zvýšenie o  377 507 € vo vnútornom členení
takto:
                                                            Príjmy           Výdavky        Prebytok +/schodok -
Pôvodný rozpočet                         31 205 928      31 205 928                  0
Bežný rozpočet 2. zmena               + 415 172        + 368 789      + 46 383
Kapitálový rozpočet 2. zmena      -   237 665       +  178 718     - 416 383
Finančné operácie 2. zmena              200 000        - 170 000     + 370 000
Upravený rozpočet po 2. zmene   31 583 435      31 583 435                 0

b) 2. zmenu rozpočtov organizácií v školstve na rok 2012 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 238/2012  - k bodu 7
Menovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Správy školských zariadení, Štefánikovo
námestie č. 1, Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

menuje:
do funkcie riaditeľky rozpočtovej organizácie Mesta Spišská Nová Ves, Správa školských
zariadení so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Ing. Markétu Ďuríkovú začínajúc dňom
13. 7. 2012.
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Uznesenie č. 239/2012  - k bodu 8
Menovanie členov komisie na posúdenie  prác nad rámec projektu rekonštrukcie Domova
dôchodcov a Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Novej Vsi a členov komisie na
posúdenie projektu alternatívneho spôsobu vykurovania

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) menovanie členov komisie na posúdenie prác nad rámec projektu rekonštrukcie
Domova dôchodcov a Zariadenia opatrovateľskej služby v Spišskej Novej Vsi nasledovne:
Ing. Jela Bednárová – predsedníčka komisie,
Ing. Jozef Rusnák, stavebný dozor predmetnej stavby – člen komisie,
Ing. Štefan Sanetrik – člen komisie,
Ing. Michal Beharka – člen komisie,
Bc. Ing. Janka Brziaková – členka komisie,

b) menovanie členov komisie na posúdenie projektu alternatívneho spôsobu vykurovania
nasledovne:
Ing. Jela Bednárová – predsedníčka komisie,
zástupca spoločnosti TERMOKLIMA, s. r. o., Košická 3646/68, Poprad – člen komisie,
Bc. Ing. Janka Brziaková – členka komisie,
Ing. Dušan Krajňák – člen komisie,
Ing. Peter Brziak – člen komisie.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


