
z 24.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 18. 7. 2014
Uznesenia

Uznesenie č. 466/2014  - k bodu 5
Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
správu z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013.

Uznesenie č. 467/2014  - k bodu 6
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra  na 2. polrok 2014

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves na 2. polrok
2014.

Uznesenie č. 468/2014  - k bodu 7
Prehľad podaných projektov v rámci možností získania nenávratných finančných
prostriedkov

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o podaných projektoch v rámci možností získania nenávratných finančných
príspevkov.
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Uznesenie č. 469/2014  - k bodu 8/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru predaja časti majetku mesta na úradnej tabuli mesta
Spišská Nová Ves (vrátane elektronickej) podľa uznesenia MsZ SNV č. 457/2014
z 19. 6. 2014, a to časti pozemku parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.) s výmerou 3280 m2,
zapísanom v LV1, k. ú. Spišská Nová Ves, PhDr. Jozefovi Bučkovi s manželkou,
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves;

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:
predaj 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: 16       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2014

Uznesenie č. 470/2014  - k bodu 8/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu zverejnení zámeru zámeny pozemkov medzi spoločnosťou PRESTIGE
REAL, s. r. o., Spišská Nová Ves a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská
Nová Ves na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves (vrátane elektronickej) podľa
uznesenia MsZ SNV č. 460/2014 z 19. 6. 2014;

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:
zámenu 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 v kat. území 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,
IČO 36 180 378;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2014

Uznesenie č. 471/2014  - k bodu 8/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o zverejnení zámeru zámeny pozemkov medzi Rímskokatolíckou
cirkvou a mestom Spišská Nová Ves podľa uznesenia č. 462/2014 MsZ SNV
z 19. 6. 2014;

2. 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
(všetky k. ú. Spišská Nová Ves) na školské účely v prospech Rímskokatolíckej
cirkvi, Farnosť Spišská Nová Ves, IČO 31950141, Letná č. 60, 052 01 Sp. Nová
Ves, za pozemok Rímskokatolíckej cirkvi v Sp. Novej Vsi KN-C 10/2 (ostatné
plochy) o výmere 1043 m2, nachádzajúci sa v k. ú. Spišská Nová Ves, 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:

3. schvaľuje:
zámenu pozemkov podľa predchádzajúceho odseku tohto uznesenia;
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4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať zámenu pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2014

Uznesenie č. 472/2014  - k bodu 8/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ruší:
uznesenie č. 324/2013 z 24. 4. 2013.

Uznesenie č. 473/2014  - k bodu 8/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu odkúpenia pozemku zastavaného spevnenými plochami vo
vlastníctve mesta;

2. schvaľuje:
odkúpenie geometrickým plánom č. 5/20141 (vyhotovený 31. 1. 2014 Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej parcely KN-C 2645/2 (zast. pl.)
s výmerou 121 m2, oddelenou od par. č. KN-C 2645 (zast. pl.), zapísanej v liste
vlastníctva č. 5177, k. ú. Spišská Nová Ves, od Ing. Stanislava Dunčka, ul.
Osloboditeľov 57, 053 14 Spišský Štvrtok, za celkovú kúpnu cenu 6 190,36 €;

3.

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

ukladá:

prednosta úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2015

Uznesenie č. 474/2014  - k bodu 8/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o plnení uznesenia MsZ SNV č. 464/2014 z 19. 6. 2014;
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2. schvaľuje:
návrh zabezpečenia plnenia citovaného uznesenia zmluvou o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy a zriadení budúceho vecného bremena;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzatvorenie príslušnej zmluvy podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2014

Uznesenie č. 475/2014  - k bodu 8/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti CRW Slovakia, s. r. o., Spišská Nová Ves, na odkúpenie
výrobnej haly H2 nachádzajúcej sa v Priemyselnom parku v Spišskej Novej Vsi;

2. vyhlasuje:
že, žiadateľa hodnotí ako významného zamestnávateľa občanov tohto mesta, o ktorého
stabilizáciu v tomto meste mesto Spišská Nová Ves má záujem. Tieto skutočnosti
považuje za hodné 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 platnom znení;

3. schvaľuje:
a) zámer predaja haly  H2 (budova obchodu a služieb), súpis. č. 472, vybudovanej na
pozemku par. č. KN-C 3275/62 (zast. pl.) s výmerou 5652 m2, zapísanej v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, nachádzajúcej sa v areáli Drevárska ulica 2, Spišská Nová Ves, podľa
§ 9a ods. (8) písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení v prospech CRW Slovakia
s. r. o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 580 635, za cenu 2 353 992,00 €,
b) použitie získaných finančných prostriedkov na realizáciu investícií do rekonštrukcie
verejného osvetlenia, ciest, chodníkov a požiadaviek mestských výborov;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 9. 2014
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Uznesenie č. 476/2014  - k bodu 8/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti na odkúpenie pozemku KN-C 9992/5 (zastavané plochy a nádvoria)
o výmere 708 m2 zastavaného cestnou komunikáciou vo vlastníctve žiadateľov;

2. schvaľuje:
predaj pozemku parc. č.  KN-C 9992/5 (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 708 m2,
zapísaného v LV-1, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a  ods. (8)  písm. b) zákona o
majetku obcí v platnom znení do podielového spoluvlastníctva JUDr. Miroslave
Slovinskej, rod. Slovinská a JUDr. Jánovi Slovinskému, rod. Slovinský, obaja bytom
Predná Huta č. 3373/18, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele po 1/2-vici, za celkovú
kúpnu cenu 15 974,74 €;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať predaj pozemku nadobúdateľom vlastníctva podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 12. 2014

Uznesenie č. 477/2014  - k bodu 9
Stanovenie výšky platu hlavného kontrolóra

1.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 2       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) plat hlavnému kontrolórovi mesta Spišská Nová Ves v súlade so zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v NH SR (824 €) a koeficientu určeného podľa počtu
obyvateľov mesta (2,24), a to v celkovej výške 1 846 € s účinnosťou od 1. 7. 2014,

b) hlavnému kontrolórovi mesta Spišská Nová Ves v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, mesačnú odmenu vo výške 15 %
z mesačného platu hlavného kontrolóra určeného podľa bodu 1 tohto uznesenia.
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Uznesenie č. 478/2014  - k bodu 10
Návrh na pozastavenie účinnosti VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií
na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
pozastavenie účinnosti VZN č. 7/2011 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na
dočasné platené parkovanie motorových vozidiel s platnosťou od nadobudnutia účinnosti
tohto uznesenia do 30. 9. 2014.

Uznesenie č. 479/2014  - k bodu 11
Podpora projektov bytovej výstavby v meste

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

súhlasí:
so zmenou ÚPM pri projektoch bytovej výstavby  "Pod Modrým vrchom" a "Stojan" za
podmienky verejného prísľubu, že si investori nebudú uplatňovať žiadne nároky na
technickú, či akúkoľvek inú infraštrukúru, ani akékoľvek iné ďalšie a dodatočné náklady,
ktoré vzniknú spoločnostiam počas, pri a po ukončení realizácii projektov, alebo v
súvislosti s projektami. Zároveň sa investori musia vzdať akýchkoľvek nárokov
peňažného alebo nepeňažného charakteru voči mestu.

Uznesenie č. 480/2014  - k bodu 12
Návrh postupu komplexného riešenia verejného osvetlenia v meste

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

ukladá:
primátorovi mesta vyhlásiť verejné obstarávanie postupom verejná súťaž zverejnená vo
Vestníku verejného obstarávania - súťažný dialóg za účelom zabezpečenia komplexnej
rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves.
Termín: 31. 12. 2014

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová

prednostka MsÚ



Za správnosť:


