
z 16.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 24. 4. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 319/2013  - k bodu 5
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2012

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie majetku v obstarávacej hodnote 146 810,29 €;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov.

Termín: 30. 8. 2013
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Uznesenie č. 320/2013  - k bodu 6
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok  2012

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) celoročné hospodárenie Mesta Spišská Nová Ves za rok 2012 bez výhrad,
b) celoročné hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2012 podľa predložených
materiálov,
c) celoročné hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2012 podľa predložených
materiálov,
d) výsledok bežného a kapitálového hospodárenia za rok 2012 – prebytok vo výške
912 800,62 €,
e) z prebytku rozpočtu bežného a kapitálového hospodárenia za rok 2012 podľa § 16 ods. 6
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vyčleniť nevyčerpané účelové finančné prostriedky v sume
137 070,25 €,
f) upravený prebytok vo výške 775 730,37 €,
g) použitie upraveného prebytku na úhradu istiny návratných finančných zdrojov v sume
281 290,53 €,
h) prídel upraveného prebytku do rezervného fondu v sume 483 539,84 €,
i) prídel upraveného prebytku do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 9 900 €
v zmysle § 18 ods. 2 Zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov, ktorý je vypočítaný vo výške 0,5 % obstarávacej
hodnoty bytového domu Panoráma, obstaraného z úveru zo štátneho fondu rozvoja
bývania,
j) hodnotiacu správu programového rozpočtu výdavkov za rok 2012;

2. ukladá:
a) previesť zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta v sume 493 439,84 € a to na
účet rezervného fondu mesta 483 539,84 € a do fondu prevádzky, údržby a opráv čiastku
9 900 €,
b) usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:
MKC – stratu vo výške 3 805,54 € vykryť z rezervného fondu organizácie,
ZOO – zisk vo výške 19 342,04 € previesť do rezervného fondu organizácie,
STEZ – stratu vo výške 5 706,09 € vykryť z rezervného fondu organizácie;

3.

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

berie na vedomie:

prednostka úraduZodpovední:
riaditelia PO

a) stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2012,
b) správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2012,
c) hospodársky výsledok mesta za rok 2012 (výnosy – náklady) zisk vo výške
4 285 888,10 € a jeho preúčtovanie na účet 428 Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov.

Termín: 30. 6. 2013
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Uznesenie č. 321/2013  - k bodu 7
Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2013, ktorá zvýši príjmy a výdavky o čiastku
3 179 943 € vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov                                 zvýšenie o sumu       914 370 €
rozpočet bežných výdavkov                              zvýšenie o sumu    1 043 202 €
rozpočet kapitálových príjmov                          zvýšenie o sumu    1 599 064 €
rozpočet kapitálových výdavkov                       zvýšenie o sumu    2 136 741 €
rozpočet príjmových finančných operácií         zvýšenie o sumu        666 509 €
b) prvú zmenu rozpočtu na rok 2013 v rozpočtových organizáciách školstva a v domove
dôchodcov podľa predloženého návrhu,
c) prvú zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie STEZ vo výške 20 000 € na úhradu
kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu detského bazéna,
d) prevod z účtu rezervného fondu v sume 528 439 € na financovanie kapitálových
výdavkov takto:
- rekonštrukcia miestnych komunikácií                                   233 809 €
- rekonštrukcia Domova dôchodcov a ZOS                             249 630 €
- kapitálový príspevok pre STEZ na rekonštrukciu bazéna       20 000 €
- nákup multicaru so zdvíhacím zariadením                              25 000 €
e) schvaľuje plán tvorby a čerpania rezervného fondu a fondu prevádzky, opráv a údržby
na rok 2013 podľa predložených návrhov,
f) presun finančných prostriedkov vo výške 10 000 € z rezervného fondu v prospech STEZ
na kapitálové výdavky - zakúpenie tribúny do športovej haly;

2. poveruje:

prednostka úraduZodpovedný:

prednostku MsÚ preverením možnosti získania finančných prostriedkov čerpaním úveru,
alebo aj iných spôsobov financovania rekonštrukcie miestnych komunikácií.

Termín: 30. 6. 2013

3.

Hlasovanie - za: 15       proti: 1       zdržali sa: 2       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovední:
riaditelia PO
riaditelia RO

upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky v zmysle schválenej zmeny
v rozpočte mesta, v rozpočtoch rozpočtových a príspevkových organizácií.

Termín: 30. 4. 2013
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Uznesenie č. 322/2013  - k bodu 8
Platové náležitosti primátora

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
plat primátorovi mesta Spišská Nová Ves v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov a to ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v NH SR (805 €) a
násobku určeného podľa počtu obyvateľov mesta (2,89) a zvýšenie základného platu
o 60 %  (t. j. o 1 395,87 €) s účinnosťou od 1. 1. 2013. Celkový upravený plat primátora
od 1. 1. 2013 je vo výške 3 723 €.

Uznesenie č. 323/2013  - k bodu 9
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zaradenie súkromnej MŠ do siete škôl

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
so zriadením súkromnej materskej školy a zaradením do siete škôl a školských zariadení;

2.

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

ukladá:
informovať súkromného zriaďovateľa o súhlase so zaradením do siete škôl.

Uznesenie č. 324/2013  - k bodu 10
Návrh zmluvy  o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní informačného
syastému mesta SNV a prenájmu pozemkov

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh zmluvy o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní informačného
systému mesta Spišská Nová Ves a prenájme pozemkov;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvu o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní informačného
systému mesta Spišská Nová Ves a prenájme pozemkov.

Termín: 31. 12. 2013
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Uznesenie č. 325/2013  - k bodu 11
Ročná správa Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Ročnú správu o činnosti OOCR Spiš.

Uznesenie č. 326/2013  - k bodu 12
Návrh na zmenu v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

odvoláva:
Ing. Ondreja Majerníka z Dozornej rady Emkobel, a. s., SNV a z Dozornej rady Šport,
s. r. o., SNV;

2.

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

schvaľuje:
Ing. Jelu Bednárovú do Dozornej rady Emkobel, a. s., SNV.

Uznesenie č. 327/2013  - k bodu 13
Správa o výsledkoch kontroly

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontroly hlavnej kontrolórky  mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 328/2013  - k bodu 14/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností - dom
súpis. čísla 495 vybudovaný na parcele KN-C 1961 o výmere 538 m2, orientačne
označenie B. Němcovej č. 5 (spoločne s pozemkom par. č. KN-C 1961 o výmere 538
m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre k. ú. Spišská Nová Ves;
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2. schvaľuje:
predaj nehnuteľností - dom súpis. čísla 495 vybudovaný na parcele KN-C 1961 o
výmere 538 m2, orientačne označenie B. Němcovej č. 5, spoločne s pozemkom
par. č. KN-C 1961 o výmere 538 m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre
k. ú. Spišská Nová Ves, na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1
písm. a) a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
podielového spoluvlastníctva:
- podiel 1/2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Ivety Turňovej,
rod. Hauswirthovej a Mgr. Júliusa Turňu, obaja bytom Šulekova 15/7, 97101
Prievidza,
- podiel 1/2 do vlastníctva Ľubomíra Hauswirtha, rod. Hauswirth, Trieda l. mája
41/4, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 25 200,00 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť prevod nehnuteľností v prospech nadobúdateľov spoluvlastníctva podľa
tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2013

Uznesenie č. 329/2013  - k bodu 14/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností - dom
súpis. číslo 208 vybudovaný na parcele KN-C 2614 (zast. pl.) o výmere 712 m2,
orientačné označenie Zimná ul. č. 72, spoločne s pozemkom parc. č. KN-C 2614
o výmere 712 m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj nehnuteľností - dom súpis. číslo 208 vybudovaný na parcele KN-C 2614 (zast.
pl.) o výmere 712 m2, orientačné označenie Zimná ul. č. 72, spoločne s pozemkom
parc. č. KN-C 2614 o výmere 712 m2, ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1, k. ú.
Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 písm. a)
a ods. 11 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v prospech
Vladimíra Dobšinského a manželky Zdenky Dobšinskej, rod. Vysopalovej, obaja
bytom Námestie Pajdušáka 44, 053 11 Smižany, za celkovú kúpnu cenu
150 100,00 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť prevod nehnuteľnosti v prospech nadobúdateľa podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2013
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Uznesenie č. 330/2013  - k bodu 14/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - dom
súpis. čísla 59 vybudovaný na parcele KN-C 123 o výmere 711 m2, orientačné
označenie Letná ul. č. 52 (spoločne s pozemkom par. č. KN-C 123 o výmere
711 m2), ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj nehnuteľnosti - dom súpis. čísla 59 vybudovaný na parcele KN-C 123 o
výmere 711 m2, orientačné označenie Letná ul. č. 52 (spoločne s pozemkom par.
č. KN-C 123 o výmere 711 m2), ktorých vlastníctvo je zapísané v LV-1 pre k. ú.
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 151 000,00 € určenú obchodnou
verejnou súťažou vyhlásenou mestom Spišská Nová Ves dňa 5. 3. 2013 podľa
§ 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení na základe uznesenia
Mestského zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi č. 310/2013 zo dňa 28. 2. 2013
a realizovanou podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení:
a) Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, IČO 00165182, Nám. SNP č.
33, 81331 Bratislava 1, na základe predkupného práva daného § 23 zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení,
b) Eliške Svobodovej, rod. Bandžuchovej, s manželom Emilom Svobodom,
rod. Svoboda, obaja bytom Jamník 20, 053 22 Odorín, ak subjekt uvedený
v predchádzajúcom odseku nevyužije svoje zákonom dané predkupné právo;

3.

Hlasovanie - za: 12       proti: 5       zdržali sa: 1       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť prevod nehnuteľností v prospech nadobúdateľa vlastníctva podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 9. 2013

Uznesenie č. 331/2013  - k bodu 14/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj akcií Hotela
Metropol, a. s., Spišská Nová Ves a odporúčanie hodnotiacej komisie;

2. hodnotí:
v súlade s § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení ako najvhodnejší návrh
navrhovateľa KATIS, s. r. o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 36596086 a na
uvedenom základe
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3. schvaľuje:
uzavretie zmluvy na prevod vlastníctva cenných papierov na základe obchodnej verejnej
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 cenných papierov Hotel
Metropol, a. s., so sídlom Štefánikovo námestie č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO:
31673074, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka
č. 405/V, a to 40 kmeňových zaknihovaných akcií ISIN: 880010000433, znejúcich na
meno,  v  menovitej  hodnote  akcií  3 319,39 EUR, a 420 kmeňových zaknihovaných
akcií ISIN: SK 1110001635, znejúcich na meno, v menovitej hodnote akcií 3 319,39 €, v
prospech spoločnosti KATIS, s. r. o., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 36596086, za
celkovú kúpnu cenu 200 000 €, čo je po 434,78 €  za každú akciu;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť prevod vlastníctva cenných papierov emitenta cenných papierov Hotel
Metropol, a. s., so sídlom Štefánikovo námestie č. 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO:
31673074, v prospech nadobúdateľa podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2013

Uznesenie č. 332/2013  - k bodu 14/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) zámer využiť časť pozemkov Mesta Spišská Nová Ves tvoriacich súčasť Madaras
parku na rozšírenie služieb návštevníkom tejto časti mesta Spišská Nová Ves,
b) vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na využitie (nájom) územia
pozostávajúceho z časti pozemku Mesta Spišská Nová Ves zapísaného v LV-1, k. ú.
Spišská Nová Ves, a to časti parcely KN-C 3698/1 (ostatné plochy) v rozsahu
vyznačenom v priloženej grafickej prílohe;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na využitie pozemkov podľa predchádzajúceho
odseku tohto uznesenia,
b) doručené ponuky predložiť mestskému zastupiteľstvu na rozhodnutie.

Termín: 30. 6. 2013
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Uznesenie č. 333/2013  - k bodu 14/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Občianskeho združenia Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská č. 3,
Spišská Nová Ves, na dlhodobú výpožičku priestorov Mesta Sp. Nová Ves v objekte
Letná ul. č. 49 v Sp. Novej Vsi, občanmi s mentálnym a zdravotným postihnutím;

2. vyhlasuje:
že uplatnenie občanov s mentálnym a zdravotným postihnutím v rámci činnosti
Občianskeho združenia Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská 3, Spišská Nová Ves,
realizovanej v objekte Letná ul. č. 49 (zapísaný v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves),
považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho

3. schvaľuje:
výpožičku nebytových priestorov: dielňa - 43,73 m2, denná miestnosť - 9,18 m2, chodba -
3,74 m2,WC a umyváreň - 3,37 m2, sklad - 56,80 m2, sklad - 21,70 m2 v objekte Letná
ul. č. 49 (súp. č. 56, zapísaný v LV-1), k. ú. Spišská Nová Ves, na dobu 15-tich rokov, pre
Občianske združenie Agentúra pre rozvoj Spiša, Spišská č. 3, Sp. Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie príslušného zmluvného vzťahu podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2013

Uznesenie č. 334/2013  - k bodu 14/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o priebehu obchodnej verejnej súťaže realizovanej podľa uznesenia MsZ
č. 294/2012 zo dňa 17. 12.  2012;

2. ruší:
obchodnú verejnú súťaž realizovanú podľa citovaného uznesenia, ako aj samotné
uznesenie č. 294/2012 zo dňa 17. 12.  2012;

3. schvaľuje:
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 164/14 (zast. pl.) o výmere 25 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves, podľa GP č. 46193600-17/2013 zo dňa 5. 3. 2013, ktorý vyhotovil Ing.
Miloš Ondruš, IČO 46193600, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm.
a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 1 114,56 €, záujemcovi,
ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;



z 16.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 24. 4. 2013
Uznesenia

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia v
zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa §§ 281 až 288
Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 9. 2013

Uznesenie č. 335/2013  - k bodu 14/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Radoslava Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová
Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, zapísaný
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že využitie pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2 na prístup
a príjazd výlučne k priľahlým nehnuteľnostiam vo vlastníctve Ing. Radoslava
Palušáka, Dunajská 25, 052 01 Spišská Nová Ves a Jána Barona, Slnečná 9144/23,
053 31 Spišská Nová Ves, je skutočnosťou hodnou osobitného zreteľa, na základe čoho

3. schvaľuje:
zámer prevodu pozemku par. č. KN-C 8275/4 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, zapísaný
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v
platnom znení, do podielového spoluvlastníctva Ing. Radoslava Palušáka, Dunajská
25, 052 01 Spišská Nová Ves a Jána Barona, Slnečná 9144/23, Spišská Nová Ves
(každý v podiele po 1/2–vici), za celkovú kúpnu cenu 274,56 €;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zámer prevodu vlastníctva pozemku zverejniť podľa ustanovení zákona o majetku obcí
v platnom znení a materiál následne predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

Termín: 30. 6. 2013



z 16.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 24. 4. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 336/2013  - k bodu 14/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Rudolfa Uhliara o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 7655/3
(zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 52 m2 a parc. č. KN-C 7655/4 (zastavané
plochy a nádvoria) s výmerou 3 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves, podľa
GP č. 80/2012 zo dňa 4. 1. 2013;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves obchodnou verejnou súťažou
podľa § 9a ods. 8 písm. a zákona o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C
7655/3 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 52 m2 a KN-C parc. č. 7655/4
(zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 3 m2, katastrálne územie Spišská Nová
Ves, podľa GP č. 80/2012 zo dňa 4. 1. 2013, ktorý vyhotovil Ing. Miloš Kršjak,
DataGEO, Fabiniho 23, 052 01 Sp. Nová Ves, za kúpnu cenu aspoň 1 334,56 €,
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zrealizovať obchodnú verejnú súťaž v súlade s §281 až § 288a Obchodného
zákonníka v platnom znení na predaj pozemkov podľa tohto uznesenia,
b) zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľa
vlastníctva podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2013

Uznesenie č. 337/2013  - k bodu 14/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Mateja Rusňaka, Ružová 7, 053 11 Smižany, o odkúpenie pozemku parc. č.
KN-C 6767/8 (ostatné plochy) s výmerou 563 m2, v kat. území Spišská Nová Ves;

2. súhlasí:
s odpredajom pozemku KN-C parc. č. 6767/8 (ostatné plochy) s výmerou 563 m2, kat.
územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 06/2013 zo dňa 19. 3. 2013, ktorý vyhotovil Ing.
Vladimír Kandrík, geodet, E. M. Šoltésovej 2760/11, 052 01 Spišská Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí
v platnom znení, za cenu aspoň 15 041,40 €, záujemcovi, ktorý podá pre mesto
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy;



z 16.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 24. 4. 2013
Uznesenia

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 9. 2013

Uznesenie č. 338/2013  - k bodu 14/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o stave prípravy zámeny pozemkov podľa Zmluvy o budúcej zámennej
zmluve č. 467/2008 zo dňa 29. 9. 2008;

2. vyhlasuje:
že nadobudnutie vlastníctva pozemku parc. č. KN-C 3275/93, v ktorom sa
nachádzajú inžinierske siete mesta, do vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves, je
skutočnosťou hodnou osobitného zreteľa, na základe čoho

3. schvaľuje:
zámer zámeny pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves:
– pozemok parc. č. KN-C 3275/81 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 118 m2,
kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 71/2009 zo dňa 4. 12. 2009, ktorého
vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves, v prospech NIVON, s. r. o.,
– pozemok parc. č. KN-C 3275/93 (zastavané plochy a nádvoria) s výmerou 497 m2,
kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP č. 19/2013 zo dňa 4. 4. 2013, ktorého
vlastníkom je NIVON, s. r. o., v prospech Mesta Spišská Nová Ves, s doplatkom
6 878,85 €, čo je rozdiel hodnôt zamieňaných pozemkov;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2013



z 16.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 24. 4. 2013
Uznesenia

Uznesenie č. 339/2013  - k bodu 14/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti ndh NÁBYTOK, s. r. o., Drevárska 944/4, 052 01 Spišská Nová
Ves, o zriadenie vecného bremena na časť pozemkov Mesta Spišská Nová Ves
nachádzajúcich sa v areáli Priemyselného parku na Drevárskej ulici v Sp. Novej Vsi;

2. schvaľuje:
zriadenie vecného bremena v znení zápisu v Liste vlastníctva č. 1, časť “C -
Ťarchy“:
„Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každého
vlastníka a/alebo spoluvlastníka nehnuteľností - pozemkov registra C KN
parcelné číslo 3275/1, 3275/28, 3275/82, 3303/1 zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská
Nová Ves, natrvalo (t. j. bez časového obmedzenia) strpieť právo prechodu a
prejazdu cez tieto nehnuteľností, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
2/2013, vyhotoveným Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187 dňa 11. 2. 2013
v prospech každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka nehnuteľnosti - pozemku
registra C KN parcelné číslo 3275/26 (zast. pl.), zapísaného v LV 9517, k. ú.
Spišská Nová Ves“, s finančnou odplatou 195,00 €, a úhradou zriadením vecného bremena
vyvolaných nákladov;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2013

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


