
z 23.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 19. 6. 2014
Uznesenia

Uznesenie č. 448/2014  - k bodu 5/1
Voľba hlavného kontrolóra

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení, a to tajným hlasovaním;

b) Volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 449/2014  - k bodu 5/2
Voľba hlavného kontrolóra

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

volí:
Ing. Petra Biskupa do funkcie hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na dobu určitú
- 6 rokov s účinnosťou od 1. 7. 2014.

Uznesenie č. 450/2014  - k bodu 6
Aktuálna ponuka investorov v oblasti bývania na území mesta Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
aktuálnu ponuku investorov v oblasti bývania na území mesta Spišská Nová Ves.
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Uznesenie č. 451/2014  - k bodu 7
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2014

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) druhú zmenu rozpočtu mesta na rok 2014, ktorou sa zvýšia príjmy a výdavky o čiastku
150 144 eur  vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov:                                     zvýšenie o sumu        125 144 eur
rozpočet bežných výdavkov:                                  zvýšenie o sumu        125 144 eur
rozpočet kapitálových príjmov:                              zvýšenie o sumu          25 000 eur
rozpočet kapitálových výdavkov:                           zvýšenie o sumu          25 000 eur
rozpočet príjmových finančných operácií:             bez zmeny
rozpočet výdavkových finančných operácií:          bez zmeny

b) druhú zmenu rozpočtu na rok 2014 v rozpočtových organizáciách školstva a v domove
dôchodcov podľa predloženého návrhu;

c) zmenu účelu čerpania z účtu rezervného fondu v sume 620 000 eur na financovanie
kapitálových výdavkov takto:
- rekonštrukcia námestia, miestne komunikácie a verejné priestranstvá,
  lávka                                                                                                        408 376 eur
- kamerový systém                                                                                       70 000 eur
- rekonštrukcia kina Mier, spolufinancovanie  projektu                              63 000 eur
- nákup pozemkov                                                                                        11 060 eur
- projektová dokumentácia                                                                             4 100 eur
- geografický informačný systém                                                                 18 464 eur
- informačný systém – licencie                                                                     23 000 eur
- kamerový systém byt. dom Levočská ul. č. 16                                             2 000 eur
- kapitálový príspevok pre MKC na rekonštrukciu
   sociálnych zariadení v divadle                                                                   20 000 eur;

d) schvaľuje zabezpečenie úveru vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky a podpísania
dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej medzi Mestom Spišská Nová Ves
a VÚB, a. s., v súvislosti so schváleným uznesením č. 341/2013 zo dňa 28. 6. 2013 a
uznesením č. 422/2014 zo dňa 24. 4. 2014 na prijatie úveru určeného na financovanie
kapitálových výdavkov mesta;

2.

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

ukladá:

riaditelia POZodpovední:
prednostka úradu
riaditelia RO

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

Termín: 30. 6. 2014
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Uznesenie č. 452/2014  - k bodu 8
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe ZŠ Levočská 11, Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy,
Levočská 11, Spišská Nová Ves v hodnote 6 874,19 €;

2.

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

ukladá:

Mgr. Silvia BartošováZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 12. 2014

Uznesenie č. 453/2014  - k bodu 9
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného  majetku mesta v správe ZŠ Ing. Kožucha 11, Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Základnej školy, Ing.
O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves v hodnote 10 043,14 €;

2.

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

ukladá:

PhDr. Bohuslav VaľkoZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 12. 2014

Uznesenie č. 454/2014  - k bodu 10
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe SŠZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských zariadení
v celkovej hodnote 17 550,19 €;
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2.

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

ukladá:

Ing. Markéta ĎurikováZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 12. 2014

Uznesenie č. 455/2014  - k bodu 11
Správa o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN č. 6/2013 za 1. polrok 2014

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prehľad poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom v zmysle
VZN č. 6/2013 za 1. polrok 2014.

Uznesenie č. 456/2014  - k bodu 12/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže realizovanej podľa uznesenia
č. 424/2014 MsZ  z 24. 4. 2014;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku v zmysle
uznesenia č. 424/2014 MsZ z 24. 4. 2014, podľa ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení a podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka
v platnom znení, za cenu aspoň 20 000 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy.

Termín: 30. 9. 2014

Uznesenie č. 457/2014  - k bodu 12/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť PhDr. Jozefa Bučka s manželkou, Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves,
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) s výmerou 3280 m2,
zapísanom v LV1, k. ú. Spišská Nová Ves;
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2. vyhlasuje:
že využitie časti pozemku parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) v rozsahu 27 m2 na
zabezpečenie prístupu a príjazdu k nehnuteľnostiam žiadateľa je skutočnosťou
hodnou osobitného zreteľa, na základe čoho:

3. schvaľuje:
zámer predaja časti pozemku parc. č. KN-C 2771/5 (zast. pl.) s výmerou 27 m2 ako
geometrickým plánom č. 28/2014 (vyhotovený 20. 5 2014 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO:
73248454) novovytvorenú parcelu z parcely KN-C 2771/3 (zast. pl.), PhDr. Jozefovi
Bučkovi s manželkou, Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8
písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení, za celkovú kúpnu cenu 1 092,56 €;

4.

Hlasovanie - za: 15       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. 9. 2014

Uznesenie č. 458/2014  - k bodu 12/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Františka Nováka a manž. Kláry Novákovej, o odkúpenie častí
pozemkov parc. č. KN-E 55948/1 a KN-E 55958/2, kat. územie Spišská Nová
Ves, zapísaným v LV 4342 v prospech mesta Spišská Nová Ves, v rozsahu parc.
č. KN-C 8881 (zast. pl.) s výmerou 55 m2, KN-C 8882 (záhrada) s výmerou 271
m2, KN-C 8883/2 (zast. pl.) s výmerou 13 m2, podľa GP 15/2014 zo dňa
14. 4. 2014, vyhotoveného spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36 595 578;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona
o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C 8881 (zast. pl.) s výmerou
55 m2, KN-C 8882 (záhrada) s výmerou 271 m2, KN-C 8883/2 (zast. pl.)
s výmerou 13 m2, Františkovi Novákovi a manž. Kláre Novákovej, r.
Faltinová, Ul. Fraňa Kráľa 12/3, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu
cenu 5 107,13 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 13. 11. 2014
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Uznesenie č. 459/2014  - k bodu 12/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh predaja budovy súp. č. 1765 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 381/1
a pozemku parc. č. 381/1 (zast. pl.) s výmerou 1851 m2, kat. územie Spišská Nová Ves,
ktoré sú zapísané v LV 1;

2. súhlasí:
s odpredajom budovy Slovenská ul. č. 30, súp. č. 1765, vybudovanej na parcele KN-C
381/1, s pozemkom parc. č. KN-C 381/1 (zast. pl.) o výmere 1851 m2, obchodnou verejnou
súťažou podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, za cenu aspoň 234 490,00 € záujemcovi, ktorý podá pre mesto najvhodnejší návrh
kúpnej zmluvy;

3.

Hlasovanie - za: 10       proti: 4       zdržali sa: 1       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, v súlade s § 281 až §
288 Obchodného zákonníka v platnom znení.
Termín: po vysporiadaní záväzkov voči dodávateľovi a poskytovateľovi NFP.

Uznesenie č. 460/2014  - k bodu 12/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zámeny pozemkov medzi spoločnosťou PRESTIGE REAL,
s. r. o., a Mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že získanie pozemkov do vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves, na ktorých je cesta vo
vlastníctve mesta, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v pl. znení;
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3. schvaľuje:
zámer zámeny pozemkov
- parc. č. KN-C 9140/3 (zast. pl.) s výmerou 474 m2, 9140/5 (ost. pl.) s výmerou
303 m2, zapísaných v LV 1692 a parc. č. KN-C 9140/4 (ost. pl.) s výmerou 60 m2,
podľa GP 33/2014 zo dňa 27. 5. 2014 vyhotoveného Ing. Mariánom
Mackovjakom, IČO 37 181 726, všetky kat. územie Spišská Nová Ves, v prospech
Mesta Spišská Nová Ves,
- parc. č. 3606/4 (ost. pl.) s výmerou 394 m2, parc. č. 9135/7 (zast. pl.) s výmerou
73 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa GP 33/2014 zo dňa 27. 5. 2014
vyhotoveného Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 37 181 726, v prospech
PRESTIGE REAL, s. r. o., Tepličská cesta 17/2695, 052 01 Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia
v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,

b) následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 10. 2014

Uznesenie č. 461/2014  - k bodu 12/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o realizácii stavby „SO-01 Výstavba obslužnej komunikácie a peších
chodníkov“ vo Ferčekovciach a o potrebe vlastníckeho usporiadania pozemkov
stavbou zastavaných;
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2. schvaľuje:
a) predaj pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení
– časť parcely č. KN-C 7285/5 s výmerou 2 m2 (diel 2) a časť parcely KN-C 7285/16
s výmerou 31m2 (diel 4), Ing. Štefanovi Verešovi, Továrenská 2583/8, Bratislava,

b) odkúpenie pozemkov od:
- Ing. Radoslava Palušáka a Mgr. Viery Palušákovej, rod. Kakalejčíková,
Dunajská 2793/25, Spišská Nová Ves, časť pozemkov parc. č. KN-C 7285/17
s výmerou 6 m2 (diel 5) a KN-C 7285/30 s výmerou 5 m2 (diel 19),

- Tomáša Topoliho, Ul. J. Wolkera 2036/13, Spišská Nová Ves, časť pozemku parc.
č. KN-C 7285/22 s výmerou 3 m2 (diel 8),
- Ing. Anny Sivačkovej, rod. Siváčková, Kollárova 1713/1, Spišská Nová Ves, časť
pozemku KN-C 7285/23 s výmerou 5 m2 (diel 11),

- Ing. Štefana Vereša, Továrenská 2583/8, Bratislava, časť pozemkov KN-C
7285/24 s výmerou 11 m2 (diel 13) a KN-C 7285/28 s výmerou 3 m2 (diel 16),
(všetky pozemky uvedené pod bodmi a) a b) podľa geometrického plánu č. 19/2013
vyhotoveného dňa 24. 3. 2014 Ing. Petrom Šteinerom, IČO 33 984 051, všetky
pozemky v k. ú. Spišská Nová Ves),

- Henricha Hadušovského, Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 Markušovce,
pozemok par. č. KN-C 7285/19 (ost. pl.) s výmerou 27 m2, zapísaný v LV 9736,
k. ú. Spišská Nová Ves, s kúpnou cenou pre všetky pozemky ods. 2. tohto uznesenia
po 28,53 €/m2,

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať zmluvný prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2014

Uznesenie č. 462/2014  - k bodu 12/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi na prevod vlastníctva pozemkov mesta
nachádzajúcich sa v areáli ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta č. 8, Sp. Nová
Ves, za symbolickú kúpnu cenu;

2. súhlasí:
s návrhom na zámenu pozemkov podľa predloženého návrhu;
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3. vyhlasuje:
že zámenu pozemkov mesta Sp. Nová Ves KN-C 22/1 o výmere 1471 m2, KN-C 22/8
o výmere 4660 m2, KN-C 22/9 o výmere 786 m2 a KN-C 22/10 o výmere 2927 m2
v prospech Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves, IČO 31950141,
Letná č. 60, 052 01 Sp. Nová Ves, na školské účely, za pozemok Rímskokatolíckej
cirkvi v Sp. Novej Vsi KN-C 10/2 (ostatné plochy) o výmere 1043 m2, ktorým sa
vlastnícky dorieši priestranstvo Pamätníka osloboditeľov patriaceho mestu Sp.
Nová Ves, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zák. o majetku obcí v platnom znení:

4. schvaľuje:
zámer zámeny nehnuteľností (pozemkov) podľa predch. odseku tohto uznesenia;

5.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností podľa tohto uznesenia
v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,

b) následne návrh zámeny nehnuteľností predložiť na rokovanie Mestského
zastupiteľstva Spišskej Novej Vsi.

Termín: 31. 10. 2014

Uznesenie č. 463/2014  - k bodu 12/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe doriešiť vlastníctvo pozemku z dôvodu plánovaného rozšírenia
„Nového cintorína“ v Spišskej Novej Vsi;

2. schvaľuje:
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/8 na pozemku par. č. KN-C 9411/10 (orná
pôda) s výmerou 758 m2, zapísanom v LV 8601, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ivana
Mikulíka, Gaštanová 3074/3, 010 01 Žilina, za cenu 1 618,38 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2014
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Uznesenie č. 464/2014  - k bodu 12/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu vyriešenia majetkoprávneho vysporiadania pozemkov
zastavaných spevnenými plochami vo vlastníctve mesta;

2. schvaľuje:
a) odkúpenie novovytvorenej parcely KN-C 2642/2 (zast. pl.) s výmerou 35 m2,
oddelenou podľa geometrického plánu č. 6/20141 vyhotoveným dňa 31. 1. 2014
Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, od par. č. KN-C 2642 (zast. pl.), zapísanej
v liste vlastníctva č. 9542, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ladislava Novotného
a manželky Márie Novotnej, rod. Košútová, Zimná ulica 227/91, Spišská Nová
Ves a Márie Hollaarovej, rod. Novotná, Zimná ulica 227/91, Spišská Nová Ves,
za celkovú kúpnu cenu 1 791,00 €,

b) zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve parkovania na jednom
vyhradenom parkovacom mieste vyznačenom na pozemku par. č. KN-C 2642/2
(zast. pl.), v prospech vlastníka budovy súp. č. 227 postavenej na pozemku par. č.
KN-C 2642/1 (zast. pl.), k. ú. Spišská Nová Ves;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti a zriadenie vec. bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2014

Uznesenie č. 465/2014  - k bodu 12/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o ponuke spoločnosti Pumperhaus, s. r. o., Sp. Nová Ves, na odkúpenie Domu
kultúry mestom Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

predložiť návrh na využitie Domu kultúry s posúdením prevádzkových nákladov a
nákladov na rekonštrukciu.

Termín: 31. 12. 2014



Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


