
z 21.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 23. 1. 2014
Uznesenia

Uznesenie č. 413/2014  - k bodu 5
Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

návrh poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev na Radnici
mesta Spišská Nová Ves pre Adnana Akrama - poslanca MsZ v Spišskej Novej Vsi.

Termín: 28. 2. 2014

Uznesenie č. 414/2014  - k bodu 6
Poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športových klubov podľa návrhu
predsedníctva Rady športových klubov;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých športových
klubov.

Termín: 28. 2. 2014
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Uznesenia

Uznesenie č. 415/2014  - k bodu 7
Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe schválenia Koncepcie  rozvoja informačných systémov mesta
Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Spišská Nová Ves;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť predloženie uznesenia o schválení KRIS MsZ riadiacemu orgánu.

Termín: 30. 1. 2014

Uznesenie č. 416/2014  - k bodu 8
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Spišská Nová Ves za rok 2013.

Uznesenie č. 417/2014  - k bodu 9/1
Vysporiadanie  vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Etely Dovalovej o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 1069/4 (zast. pl.) a KN-C
1069/3 (zast. pl.), kat. územie Mlynky;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku v k. ú. Mlynky v zmysle § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v
platnom znení – KN-C 1069/4 (zast. pl.) s výmerou 142 m2, podľa geometrického plánu č.
78/2013 vyhotoveného dňa 26. 11. 2013 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., Markušovská
cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 595 578, Etele Dovalovej, rod. Kollarčíkovej,
Mlynky 56, 053 76 Mlynky, za celkovú kúpnu cenu 1075,20 €;

3. neschvaľuje:
odpredaj parcely KN-C 1069/3 v k. ú. Mlynky;
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4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2014

Uznesenie č. 418/2014  - k bodu 9/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 394/2013
z 12. 12. 2013 tak, že jeho ods. 2. znie:
a) par. č. KN-C 1232 (zast. pl.) s výmerou 444 m2 a KN-C 1233 (záhrady) s výmerou
840 m2, zapísaných v LV 21, k. ú. Hnilec, obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1
písm. a) zákona o majetku obcí v platnom znení, s cenou aspoň 5 873,86 € záujemcovi,
ktorý podá návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou,
b) par. č. KN-C 1231 (TTP) s výmerou 874 m2 zapísanom v LV 21, k. ú. Hnilec,
obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom
znení, s cenou aspoň 3 467,47 € záujemcovi, ktorý podá návrh kúpnej zmluvy s najvyššou
kúpnou cenou;

2.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia a uznesenia
č. 394/2013 z 12. 12. 2013.

Termín: 30. 11. 2014

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ


