
z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 24. 4. 2014
Uznesenia

Uznesenie č. 419/2014  - k bodu 5
Kontrola uznesení

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
90091/2000, 287/2012, 288/2012, 324/2013, 337/2013, 347/2013, 365/2013, 371/2013,
372/2013, 373/2013, 376/2013, 377/2013, 378/2013, 379/2013, 380/2013, 381/2013,
383/2013, 384/2013, 385/2013, 386/2013, 387/2013, 389/2013, 390/2013, 396/2013,
397/2013, 400/2013, 401/2013, 403/2013, 414/2014, 415/2014;

2.

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

ruší:
311/2013, 364/2013 - z dôvodu nedostatočnej legislatívnej podpory pre realizáciu
projektu.
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Uznesenie č. 420/2014  - k bodu 6
Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2013

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a)  celoročné hospodárenie Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 bez výhrad,

b)  celoročné hospodárenie rozpočtových organizácii za rok 2013 podľa predložených
materiálov,

c)  celoročné hospodárenie príspevkových organizácií za rok 2013 podľa predložených
materiálov,

d)  prebytok bežného a  kapitálového hospodárenia  Mesta  Spišská Nová  Ves za  rok
2013 vo výške 307 126,55 eur a jeho nasledovné usporiadanie:
- vyčlenenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z prebytku bežného a
kapitálového hospodárenia za rok 2013 podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
sume 54 048,44 eur,
-  prídel z prebytku do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 9 900 eur v  zmysle  §
18 ods. 2 Zákona č. 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,
- zostatok prebytku, po vyčlenení nevyčerpaných účelových prostriedkov a prídelu do
fondu prevádzky, údržby a opráv,  prideliť do rezervného fondu v sume 243 178,11 eur,

e)   Hodnotiacu správu  programového rozpočtu výdavkov za rok 2013;

2. berie na vedomie:
a)   vrátenie  nepoužitých finančných prostriedkov zapojených do finančných operácií vo
výške 349 489,69 eur  na účet rezervného fondu,

b)   stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu mesta za rok 2013,

c)   hospodársky výsledok mesta za rok 2013 (výnosy – náklady) strata v sume 1 871
296,48  eur a jej preúčtovanie na účet 428 Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov;

3.

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

ukladá:

riaditelia POZodpovední:
prednostka úradu

usporiadať výsledky hospodárenia príspevkových organizácií takto:
MKC – zisk vo výške 2 192,95 eur previesť do rezervného fondu organizácie
ZOO – zisk vo výške 15 644,94 eur previesť do rezervného fondu organizácie
STEZ – zisk vo výške 21 882,31 eur previesť do rezervného fondu organizácie.

Termín: 30. 6. 2014
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Uznesenia

Uznesenie č. 421/2014  - k bodu 7
Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2013

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o inventarizácii majetku Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013;

2. schvaľuje:
a) návrh na vyradenie majetku v obstarávacej hodnote 88 553,58 €,
b) návrh na vyradenie nedaňových pohľadávok v hodnote 24 487,08 €,
c) návrh na vyradenie majetku v správe príspevkovej organizácie STEZ v hodnote 26
041,56 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov.

Termín: 31. 8. 2014
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Uznesenie č. 422/2014  - k bodu 8
Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2014

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) prvú zmenu rozpočtu mesta na rok 2014, ktorou sa zvýšia príjmy  a výdavky  o čiastku
1 909 965 eur vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov - zvýšenie o sumu 326 712 eur
rozpočet bežných výdavkov - zvýšenie o sumu 432 893 eur
rozpočet kapitálových príjmov - zvýšenie o sumu 101 345 eur
rozpočet kapitálových výdavkov - zvýšenie o sumu 1 457 018 eur
rozpočet príjmových finančných operácií - zvýšenie o sumu 1 481 908 eur
rozpočet výdavkových finančných operácií - zvýšenie o sumu 20 054 eur;

b) prvú zmenu rozpočtu na rok 2014 v rozpočtových organizáciách školstva podľa
predloženého návrhu;

c) prvú zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie MKC vo výške 20 000 eur na úhradu
kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu sociálnych zariadení a vo výške 5 700
eur na údržbu koncertnej sály budovy Reduta;

d) prevod z účtu rezervného fondu v sume 620 000 Eur na financovanie kapitálových
výdavkov takto:
- rekonštrukcia námestia 600 000 eur
- kapitálový príspevok pre MKC na rekonštrukciu sociálnych zariadení v divadle 20 000
eur;

e)  schvaľuje plán tvorby a čerpania rezervného fondu a fondu prevádzky, opráv a údržby
na rok 2014 podľa predložených návrhov;

f) schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru vo výške 500 000 eur na investičné akcie mesta v
tom:
- rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií, parkovísk a verejného priestranstva,
- odkúpenie pozemkov na Baníckej ulici (prefinancovanie),
- projektová dokumentácia,
podľa podmienok banky a v závislosti od potreby financovania kapitálových výdavkov;

2.

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

ukladá:

riaditelia ROZodpovední:
prednostka úradu
riaditelia PO

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

Termín: 30. 4. 2014
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Uznesenia

Uznesenie č. 423/2014  - k bodu 9/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadostiach spoločností BRAHAMA SNV, s. r. o., Štefánikovo
námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, a WIN SN, s. r. o., Prof. Sáru 6908/5, 974 01
Banská Bystrica, na prevod vlastníctva pozemkov mesta Spišská Nová Ves
zastavaných ich stavbami v k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nasledovne:
• pozemok - par. č. KN-C 2167/3 (zast. pl.) s výmerou 432 m2, zapísaný v LV 1, k.
ú. Spišská Nová Ves, v prospech spoločnosti BRAHAMA SNV, s. r. o.,
Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
25 696,88 €,
• pozemok - par. č. KN-C 2167/10 (zast. pl.) s výmerou 126 m2, zapísaný v LV 1,
k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech spoločnosti WIN SN s. r. o., Prof. Sáru
6908/5, 974 01 Banská Bystrica, za celkovú kúpnu cenu 7 551,08 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 9. 2014

Uznesenie č. 424/2014  - k bodu 9/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1 E,
821 02 Bratislava, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 2444/4 (ost. pl.) s výmerou
283 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 1/2014 vyhotoveného
10. 1. 2014 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454;

2. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 2444/4 (ost. pl.) s výmerou 283 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 1/2014 vyhotoveného 10. 1. 2014 Ing.
Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1
písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, za cenu aspoň 60 tis. €
záujemcovi, ktorý podá pre mesto najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy;
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Uznesenia

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto
uznesenia v zmysle ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení a podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 9. 2014

Uznesenie č. 425/2014  - k bodu 9/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti ZES, spol. s r. o., o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
5011/12 (ost. pl.) s výmerou 9 m2, katastrálne územie Spišská Nová Ves, ktorý je
zapísaný v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o
o majetku obcí v platnom znení – parc. č. KN-C 5011/12 (ost. pl.) s výmerou 9
m2, spoločnosti ZES, spol. s r. o., Gorkého 6, 052 01 Spišská Nová Ves, za
celkovú kúpnu cenu 379,66 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 9. 2014

Uznesenie č. 426/2014  - k bodu 9/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Mgr. Štefana Kupčíka, PhD., Ul. E. M. Šoltésovej 25/6, 052 01
Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 8108/9, KN-C 8109/8 a
KN-C 8098/1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 2/2014
vyhotoveného 17. 1. 2014 Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 37181726;

2.

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

neschvaľuje:
predaj žiadaných pozemkov.
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Uznesenie č. 427/2014  - k bodu 9/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadostiach Ing. Vladimíra Vojtu s manž., Milana Turzáka s manž. a Ing.
Matúša Miškufa s manž. o odkúpenie pozemkov v kat. území Mlynky;

2. vyhlasuje:
že zabezpečenie stability terénu a tým bezpečnosti stavieb priľahlých k žiadaným
pozemkom považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho;

3. schvaľuje:
zámer predaja pozemku parc. č. KN-C 956 (TTP) s výmerou 590 m2, podľa GP č.
5/2014 zo dňa 29. 1. 2014 v k. ú. Mlynky, za celkovú kúpnu cenu 3389,57 €, čo je
cena stanovená ZP č. 11/2014 zo dňa 13. 2. 2014, s pripočítanými nákladmi (66 €
vklad od katastra nehnuteľností, 31,99 € za vyhotovenie ZP, 223,58 € za vyhotovenie
GP) v prospech Ing. Vladimíra Vojtu, rod. Vojta a manž. RNDr. Edity Vojtovej,
rod Markulíková, Lidické nám. 11, 040 22 Košice,
- zámer predaja pozemkov parc. č. KN-C 955/2 (TTP) s výmerou 299 m2, 954/2
(zast. pl.) s výmerou 4 m2, podľa GP č. 5/2014 zo dňa 29. 1. 2014 v k. ú. Mlynky,
za celkovú kúpnu cenu 1772,85 €, čo je cena stanovená ZP č. 11/2014 zo dňa 13. 2.
2014, s pripočítanými nákladmi (66 € vklad od katastra nehnuteľností, 16,43 € za
vyhotovenie ZP, 114,82 € za vyhotovenie GP) v prospech Milana Turzáka, rod.
Turzák a manž. Zdenky Turzákovej, rod. Vojtová, Jilemnického 15/8, 052 01
Spišská Nová Ves;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 15. 6. 2014

Uznesenie č. 428/2014  - k bodu 9/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a
mestom Spišská Nová Ves,
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2. vyhlasuje:
že vzájomné usporiadanie vlastníckych práv k nižšie uvedeným nehnuteľnostiam (všetky
v k. ú. Spišská Nová Ves) súvisiacich so stavbami vo vlastníctve KSK a mesta Spišská
Nová Ves zámenou považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, na základe čoho
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona
o majetku obcí v platnom znení;
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3. schvaľuje:
a. zámenu pozemkov pod tenisovými kurtami:
KN-C 1094/50 (zast. pl.) s výmerou 603 m2,
KN-C 1094/51 (zast. pl.) s výmerou 653 m2,
KN-C 1094/52 (zast. pl.) s výmerou 542 m2,
KN-C 1094/53 (zast. pl.) s výmerou 684 m2,
KN-C 1094/54 (zast. pl.) s výmerou 666 m2,
KN-C 1094/55 (zast. pl.) s výmerou 630 m2,
KN-C 1094/56 (zast. pl.) s výmerou 630 m2,
KN-C 1094/57 (zast. pl.) s výmerou 603 m2,
KN-C 1094/58 (zast. pl.) s výmerou 593 m2,
KN-C 1094/59 (zast. pl.) s výmerou 590 m2,
KN-C 1094/60 (zast. pl.) s výmerou 663 m2,
prevádzkovej budovy súpis. č. 3152 na parc. KN-C 1094/44,
pozemkov pod a okolo prevádzkovej budovy:
KN-C 1094/44 (zast. pl.) s výmerou 233 m2,
KN-C 1094/45 (zast. pl.) s výmerou 55 m2,
KN-C 1094/46 (zast. pl.) s výmerou 145 m2,
a pozemkov priľahlých k tenisovým kurtom:
KN-C 1094/47 (zast. pl.) s výmerou 745 m2,
KN-C 1094/48 (zast. pl.) s výmerou 3 811 m2,
KN-C 1094/61 (zast. pl.) s výmerou 2 147 m2,
všetky zapísané v LV 9469 ako vlastníctvo Košického samosprávneho kraja, Nám.
Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, v prospech Mesta Spišská
Nová Ves, Radničné nám. č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614,
za pozemky pod parkoviskom pri Hotelovej akadémii:
KN-C 89/3 (zast. pl.) s výmerou 1 682 m2
a pozemky tvoriace súčasť areálu Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského
7, Spišská Nová Ves:
KN-C 1085/3 (ost. pl.) s výmerou 821 m2,
KN-C 1098/4 (zast. pl.) s výmerou 208 m2,
všetky zapísané v LV 1 ako vlastníctvo mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7,
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 00329614, v prospech Košického samosprávneho
kraja, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016;

b. zriadenie vecného bremena
„in rem“ na pozemok KN-C parc. č. 1094/47 s výmerou 745 m2 (zastavané plochy
a nádvoria) v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres
Spišská Nová Ves, vedenom Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, v prospech vlastníka pozemkov KN-C parc. č. 1094/41 o výmere 180 m2
(zastavané plochy a nádvoria) a KN-C par. č. 1094/42 o výmere 630 m2 (zastavané
plochy a nádvoria), v katastrálnom území Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves,
okres Spišská Nová Ves, vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, ako oprávneného z vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného
z vecného bremena strpieť vstup osôb, vjazd technických zariadení a dopravných
prostriedkov na pozemok na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za účelom
údržby a prevádzky prevádzkovej budovy súpis. č. 858 nach. sa na pozemku registra
KN-C parc. č. 1094/41, k. ú. Sp. N. Ves;
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4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľností a zriadenie vecného bremena podľa
tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2014

Uznesenie č. 429/2014  - k bodu 9/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o ponuke Adely Leskovjanskej na odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
5878/7 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, kat. úz. SNV, mestom Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 5878/7 (zast. pl.) s výmerou 18 m2, zapísaného
v LV 4572, k. ú. Spišská Nová Ves, od Adely Leskovjanskej, Ul. P. Jilemnického
11/14, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 50,00 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2014

Uznesenie č. 430/2014  - k bodu 9/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Jozefa Rumančíka, Jamník 75, 053 22 Odorín, o zriadenie vecného bremena
na časti pozemkov Mesta Spišská Nová Ves nachádzajúcich sa mestskej časti
Novoveská Huta;

2.

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

neschvaľuje:
zriadenie žiadaného vecného bremena.
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Uznesenie č. 431/2014  - k bodu 9/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov MAGURA C,
Duklianska 52, 052 01 Spišská Nová Ves, o zriadenie vecného bremena na časť
pozemku mesta Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v lokalite Západ I v Sp. Novej
Vsi;

2. schvaľuje:
zriadenie vecného bremena – zápis v Liste vlastníctva č. 1 - časť “C - Ťarchy“
v znení:
„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena -
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov MAGURA C,
Duklianska 52, 052 01 Spišská Nová Ves, ako vlastníka stavby „Obnova
bytového domu Duklianska 52 Spišská Nová Ves, technické a energetické
vybavenie – plynárenské zariadenie, vonkajší rozvod plynu“, ktoré spočíva
v povinnosti povinného z vecného bremena
- strpieť právo umiestnenia stavby „Obnova bytového domu Duklianska 52
Spišská Nová Ves, technické a energetické vybavenie – plynárenské
zariadenie, vonkajší rozvod plynu“ na pozemku C KN 1433/1 v rozsahu
vyznačenom podľa Geometrického plánu vedeného pod číslom 11/2014,
úradne overeného správnym orgánom pod číslom 82/14,
- strpieť vstup osôb a vjazd technických zariadení a dopravných
prostriedkov na pozemok C KN 1433/1, na nevyhnutný čas a v
nevyhnutnom rozsahu za účelom prevádzkovania, údržby a opráv
inžinierskej stavby vrátane ochrany a údržby ochranných pásiem
plynárenských zariadení,
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv
z vecného bremena podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých predpisov“, za jednorazovú odplatu 935,00 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2014

Uznesenie č. 432/2014  - k bodu 9/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti a zámere OZ TARZAN, Letná č. 37, 052 01 Spišská Nová Ves,
rozšíriť aktivity v Madaras parku;
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2. schvaľuje:
a. rozšírenie využitia nehnuteľností mesta podľa „Zmluvy o využití nehnuteľného
majetku mesta Spišská Nová Ves“ o paintball,
b. zmenu hraníc predmetu citovanej zmluvy podľa predloženého návrhu;

3.

Hlasovanie - za: 4       proti: 9       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie dodatku k príslušnej zmluve podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2014

Uznesenie č. 433/2014  - k bodu 9/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zámere prevodu vlastníctva pozemku zapísanom v LV 10694, k. ú. Spišská
Nová Ves, nachádzajúceho sa v časti obytnej zóny Banícka ulica, Sp. N. Ves;

2. schvaľuje:
odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves - KN-E 71293/1 (zast. pl.) s
celkovou výmerou 5814 m2, a to diel 1 o výmere 4000 m2, diel 2 o výmere 14 m2, diel 3
o výmere 825 m2, diel 4 o výmere 840 m2, diel 5 o výmere 127 m2 a diel 12 o výmere 8
m2 (t. j. celkom 5814 m2), podľa geometrického plánu č. 6/2014 vyhotoveného dňa 14. 2.
2014 spoločnosťou GEOTEAM M. Z., Košice, IČO 10689613, od BANÍ Spišská Nová
Ves, š. p. v likvidácii, Štefánikovo námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu
99 172,00 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2014

Uznesenie č. 434/2014  - k bodu 10
Návrh zásad hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv č. 1/2014

.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Zásady hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv č. 1/2014.



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 24. 4. 2014
Uznesenia

Uznesenie č. 435/2014  - k bodu 11
Správa o výsledku kontrol

.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledku kontrol hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 436/2014  - k bodu 12
Stanovenie výšky platu primátora mesta

.

Hlasovanie - za: 15       proti: 3       zdržali sa: 0       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 (824 €) a
násobku určeného podľa počtu obyvateľov mesta (2,89) a zvýšenie základného platu o 60
% (t. j. o 1 429,20 €) s účinnosťou od 1. 1. 2014. Celkový upravený plat primátora od 1. 1.
2014 je vo výške 3 812 €.

Uznesenie č. 437/2014  - k bodu 13
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
že dňom 30. júna 2014 zaniká výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová
Ves Ing. Hyacinte Zozuľákovej,  v zmysle § 18a ods. 8 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení, t. j. uplynutím funkčného obdobia;

2. vyhlasuje:
deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra: 19. jún 2014 v zasadacej miestnosti
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi;



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 24. 4. 2014
Uznesenia

3.  ustanovuje:
A.	kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
          - minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou v súlade s § 18a ods. 1
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,

B.	náležitosti prihlášky:
         - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje
(e-mail, telefón)
         - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 - overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 - kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania
 - profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
 - čestné vyhlásenie, že kandidát nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, resp. že sa jej vzdá nástupom do
funkcie hlavného kontrolóra
- koncepcia výkonu funkcie hlavného kontrolóra
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra

C.	termín doručenia písomnej prihlášky:
- najneskôr do 4. 6. 2014 do 16:30 hod. vrátane prihlášok zasielaných poštou. Kandidát na
funkciu hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves doručí svoju písomnú prihlášku v
zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“
prostredníctvom pošty na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052
01 Spišská Nová Ves alebo osobne do Podateľne Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1
Spišská Nová Ves, na prízemí, č. dv. 106.

D.	začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra - dňom jeho nástupu do práce, a to
dňa 1. 7. 2014;

4. schvaľuje:
spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení;

5.  zriaďuje:
dočasnú 3-člennú volebnú komisiu zodpovednú za posúdenie úplnosti prihlášok
kandidátov a splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra Mesta Spišská
Nová Ves, a tiež zodpovednú za priebeh voľby, sčítanie hlasov jednotlivých kandidátov a
vyhotovenie zápisnice o konaní a výsledkoch voľby hlavného kontrolóra Mesta Spišská
Nová Ves, v zložení:
- predseda komisie: Mgr. Lea Grečková
- člen komisie: MUDr. Ján Mokriš
- člen komisie: Ing. Ondrej Majerník.
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6.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) dočasnej volebnej komisii zasadnúť dňa 9. 6. 2014 a po posúdení úplnosti prihlášok
jednotlivých kandidátov a posúdení splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného
kontrolóra, predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Spišskej Novej Vsi prihlášky
kandidátov na vykonanie voľby hlavného kontrolóra a Zápisnicu z pracovného rokovania,
týkajúceho sa posúdenia náležitostí a súčastí písomných prihlášok kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves;
Zodpovedná: Mgr. Lea Grečková,  Termín: 19. 6. 2014

b) Ing.  Jele Bednárovej, prednostke MsÚ, zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
na úradnej tabuli a spôsobom v meste obvyklým – na internetovej stránke mesta Spišská
Nová Ves, v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení.
Zodpovedná: prednostka úradu,  Termín: 2. 5. 2014.

Termín: 19. 6. 2014
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Uznesenie č. 438/2014  - k bodu 14
Návrh na zníženie počtu komisií zriadených pri MsZ

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
A.   Zlúčenie:
- komisie pre komunálny rozvoj, komisie pre životné prostredie a verejný poriadok,
komisie pre výstavbu a dopravu a komisie pre cestovný ruch, pričom dôjde k spoločnému
názvu tejto komisie - komisia komunálneho rozvoja
- komisie pre mládež a šport, komisie pre školstvo a vzdelávanie a komisie pre rozvoj
kultúry a komisie pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií, pričom dôjde k
spoločnému názvu tejto komisie - komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry
a pre posudzovanie žiadostí o poskytovanie dotácií

B.   Zrušenie:
        - Komisie kontroly pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

C.    Zmenu počtu zriadených komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi, a
to z pôvodných 12 zriadených komisií na 5 stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v
Spišskej Novej Vsi, ktorými sú:
- komisia finančná
- komisia sociálno-zdravotná
- komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
- komisia komunálneho rozvoja
- komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí o
poskytovanie dotácií

D.1   Zmenu počtu členov v jednotlivých komisiách z pôvodných 9 členov na komisie 7-
členné.

E.1   Takto zriadené komisie budú vykonávať svoju činnosť od nasledujúceho funkčného
obdobia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 2014 - 2018, t. j. zložením sľubu
poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Uznesenie č. 439/2014  - k bodu 15
Návrh na zníženie počtu poslancov MsZ -
UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na volebné obdobie 2014
– 2018 v zmysle  § 11 ods. 3 písm. h) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení podľa počtu obyvateľov, a to celkovo 15 poslancov, t. j. volebný obvod mesta –
SEVER s počtom 7 poslancov a volebný obvod mesta JUH s počtom 8 poslancov;
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2.

Hlasovanie - za: 3       proti: 15       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zverejniť volebné obvody a počet poslancov v nich najneskôr 65 dní pred dňom konania
volieb do orgánov samosprávy obcí v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení.

Termín: 30. 9. 2014

Uznesenie č. 440/2014  - k bodu 16
Návrh na zníženie počtu menovaných členov MsV

.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zníženie počtu menovaných členov mestských výborov v Spišskej Novej Vsi od
nasledujúceho funkčného obdobia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 2014 -
2018, a to z pôvodných 11 členov MsV na 7 členov.

Uznesenie č. 441/2014  - k bodu 17
Právna analýza možností v projekte Rekonštrukcia DD a ZOS

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
právnu analýzu možností v projekte Rekonštrukcia DD a ZOS;

2.

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

súhlasí:
s postupom navrhovaným právnou analýzou.

Uznesenie č. 442/2014  - k bodu 18
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej
ZUŠ, Miškovecká 20, Košice na území mesta - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
žiadosť o vydanie  súhlasného stanoviska pre zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ,
Miškovecká 20, Košice, na území mesta Spišská Nová Ves;
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2.

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

ukladá:

PhDr. Ľubica ŠefčíkováZodpovedný:

Informovať zriaďovateľa SZUŠ Košice o stanovisku mesta Spišská Nová Ves k zriadeniu
elokovaného pracoviska SZUŠ na území mesta.

Termín: 30. 4. 2014

Uznesenie č. 443/2014  - k bodu 19
Návrh na zmenu delegovaných zástupcov mesta do rady škôl a školských zariadení

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na delegovanie zástupcu mesta – Ing. Evy Vargovej do Rady školy pri ZŠ Ing. O.
Kožucha 11, Spišská Nová Ves;

2.

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

ukladá:

Mgr. Dana KováčováZodpovedný:

Informovať  Radu školy pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves o zmene
delegovaného zástupcu mesta.

Termín: 25. 4. 2014

Uznesenie č. 444/2014  - k bodu 20
Návrh na zrušenie spoločnosti Šport, s. r. o., Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh na vstup spoločnosti Šport, s. r. o. do likvidácie.

Uznesenie č. 445/2014  - k bodu 21
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2013

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2013 OZ Banícky spolok Spiš so sídlom v
Spišskej Novej Vsi a Jozefovi Gurkovi, in memoriam;
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2.

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

ukladá:

Ing. Andrea JančíkováZodpovedný:

odovzdať ocenenie laureátovi.

Termín: 31. 5. 2014

Uznesenie č. 446/2014  - k bodu 22
Žiadosti o poskytnutie dotácie

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnúť dotáciu vo výške 2000,- eur pre ŠK Arching na zabezpečenie 4. ročníka
Pretekov psích záprahov, konaných 25. - 26. 10. 2014 na Letisku v Spišskej Novej Vsi.

Uznesenie č. 447/2014  - k bodu 22
Žiadosti o poskytnutie dotácie

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnúť dotáciu vo výške 1750,- eur pre OZ ZŠ Komenského 2, Sp. Nová Ves na
zabezpečenie podujatia Tancuj SNV - pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov,
konaného 6. 5. 2014 na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi.

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


