
z 6.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 12. 2015
Uznesenia

Uznesenie č. 119/2015  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
497/2014, 498/2014, 26/2015, 27/2015, 28/2015, 30/2015, 31/2015, 32/2015, 33/2015,
34/2015, 35/2015, 37/2015, 44/2015, 45/2015, 46/2015, 48/2015, 49/2015, 50/2015,
52/2015, 53/2015, 57/2015, 58/2015, 60/2015, 66/2015, 73/2015, 76/2015, 85/2015,
87/2015, 89/2015, 91/2015, 92/2015, 93/2015, 98/2015, 118/2015;

2. schvaľuje:
predĺženie termínu uznesení MsZ č.: 264/2012 - termín stály,
362/2013 do 31. 12. 2016,
51/2015 do 30. 09. 2016

3.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ruší:
uznesenie MsZ č.: 474/2014.



z 6.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 12. 2015
Uznesenia

Uznesenie č. 120/2015  - k bodu 6
Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta v roku 2015

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu na:
• dofinancovanie rekonštrukcie MŠ Tehelná, MŠ Rybničná                            6 000 eur
  zníženie čerpania fondu na:
• financovanie rekonštrukcie ihriska pri ZŠ Ing. O. Kožucha                        -29 400 eur
• financovanie regulácie vykurovacieho systému  v základných školách       -36 000 eur

b) piatu zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšia príjmy a
výdavky o čiastku 217 849 eur vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov                zvýšenie o sumu    236 715 eur
rozpočet bežných výdavkov             zvýšenie o sumu    236 715 eur
rozpočet kapitálových príjmov         zvýšenie o sumu      40 000 eur
rozpočet kapitálových výdavkov      zníženie  o sumu     29 277 eur
rozpočet príjmových fin. operácií     zníženie o sumu      59 400 eur
rozpočet výdavkových fin. operácií  zvýšenie o sumu      10 411 eur

c) piatu zmenu rozpočtu v roku 2015 v rozpočtových organizáciách podľa predloženého
návrhu,

d) piatu zmenu rozpočtu,  nákladov a výnosov v roku 2015 v príspevkových organizáciách
podľa predloženého návrhu;

2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

a) upraviť príjmové a výdavkové rozpočtové položky v zmysle schválenej zmeny v
rozpočte mesta, v rozpočte rozpočtových a príspevkových organizácií. Upraviť plán
nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách v zmysle schválenej zmeny.

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií
T: do 31. 12. 2015

b) zabezpečiť prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta
vo výške skutočne použitých finančných prostriedkov.

Termín: 31. 12. 2015
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Uznesenia

Uznesenie č. 121/2015  - k bodu 7
VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
prijatí všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;

2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá predkladateľovi:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na úradnú tabuľu;

Z: prednostka MsÚ
T: do 17. 12. 2015

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
úradnú tabuľu.

Termín: 4. 1. 2016

Uznesenie č. 122/2015  - k bodu 8
Dodatok č. 1 k VZN Mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení  zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves
č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves;

2. uznáša sa na:
Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na
území mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 1. 2016;
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Uznesenia

3.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá predkladateľovi:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ:
a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej
tabuli.
Z: Ing. Dana Mrnková
T: 17. 12. 2015

b) zverejniť Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová
Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste
obvyklým.

Termín: 2. 1. 2016

Uznesenie č. 123/2015  - k bodu 9
VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 5/2015 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves;

2. uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 5/2015 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. 1. 2016;
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3.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá predkladateľovi:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ:
a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves
č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová
Ves na úradnej tabuli.
Z: Ing. Dana Mrnková
T: 17. 12. 2015

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 5/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves
spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 2. 1. 2016

Uznesenie č. 124/2015  - k bodu 10
Návrh na zriadenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
a) návrh na vyradenie CVČ ako súčasti ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves, CVČ ako
súčasti ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, CVČ ako súčasti ZŠ, Z. Nejedlého 2,
Spišská Nová Ves a CVČ ako súčasti ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves, zo siete škôl
a školských zariadení,
b) návrh na zaradenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM do siete škôl a školských
zariadení, a to:
- elokované pracoviská v priestoroch základných škôl:
      - Lipová 13, Spišská Nová Ves,
      - Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves,
      - Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves,
      - Komenského 2, Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
a) návrh na vyradenie CVČ ako súčasti ZŠ, Lipová 13, Spišská Nová Ves, CVČ ako
súčasti ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, CVČ ako súčasti ZŠ, Z. Nejedlého 2,
Spišská Nová Ves a CVČ ako súčasti ZŠ, Komenského 2, Spišská Nová Ves, zo siete škôl
a školských zariadení,
b) návrh na zaradenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM do siete škôl a školských
zariadení, a to:
- elokované pracoviská v priestoroch základných škôl:
      - Lipová 13, Spišská Nová Ves,
      - Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves,
      - Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves,
      - Komenského2, Spišská Nová Ves;
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Uznesenia

3.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

PhDr. Ľubica ŠefčíkováZodpovedný:

PhDr. Ľubici Šefčíkovej, riaditeľke CVČ ADAM
a) predložiť na MŠVVaŠ SR Žiadosť o vyradenie CVČ ako súčasti ZŠ, Lipová 13,
Spišská Nová Ves, CVČ ako súčasti ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, CVČ

ako súčasti ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves a CVČ ako súčasti ZŠ,
Komenského 2, Spišská Nová Ves, zo siete škôl a školských zariadení,

b) predložiť na MŠVVaŠ SR Žiadosť o zaradenie elokovaných pracovísk CVČ ADAM
do siete škôl a školských zariadení, a to:
- elokované pracoviská v priestoroch základných škôl:
     - Lipová 13, Spišská Nová Ves,
     - Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves,
     - Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves,
      - Komenského 2, Spišská Nová Ves.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 125/2015  - k bodu 11
VZN č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov na území  mesta Spišská Nová
Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov
na území mesta Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 o podmienkach
prenajímania mestských bytov  na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli;

Z: JUDr. Lucia Baldovská
T: do 17. 12. 2015

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č.  6/2015 o podmienkach prenajímania
mestských bytov na území mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 1. 1. 2016



z 6.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 12. 2015
Uznesenia

Uznesenie č. 126/2015  - k bodu 12
VZN č. 7/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská
Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záváznom nariadení č. 7/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických
nápojov na území mesta Spišská Nová Ves;

2.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o  zákaze podávania a
požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves na úradnej tabuli;

Z: JUDr. Lucia Baldovská
T: do 17. 12. 2015

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o zákaze podávania a požívania
alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 1. 1. 2016

Uznesenie č. 127/2015  - k bodu 13
Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných
bytov

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie troch 1-izbových náhradných nájomných
bytov s podlahovou plochou najviac 45 m2 podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní
dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov;

2. schvaľuje:
podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie troch 1–izbových náhradných
nájomných bytov s podlahovou plochou najviac 45 m2, spôsobom podľa § 8 zákona č.
261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení
neskorších predpisov a za účelom podľa § 3 ods. 1 písm. d) cit. zákona, a to v maximálnej
celkovej výške dotácie 135 000 eur;
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Uznesenia

3.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť kúpu troch 1-izbových náhradných nájomných bytov s podlahovou plochou
najviac 45 m2 podľa tohto uznesenia.

Termín: 29. 2. 2016

Uznesenie č. 128/2015  - k bodu 14
Návrh na zriadenie komunitného centra

1.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zriadenie Komunitného centra „FEDER DŽIVIPEN“ so sídlom Potočná ul. č. 9,
052 01 Spišská Nová Ves k 1. 1. 2016 na dobu neurčitú.

Termín: 1. 1. 2016

Uznesenie č. 129/2015  - k bodu 15
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj HDPE rúr a mikrotrubiek

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je úprava práv a povinností pri prevode
vlastníctva HDPE rúr vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves v prospech spoločnosti KP
Solutions, s. r. o., so sídlom Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, IČO: 44 186 126, v
dĺžke 811 m;

2. schvaľuje:
uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je úprava práv a povinností zmluvných strán
pri prevode vlastníctva HDPE rúr vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves v prospech
spoločnosti KP Solutions, s. r. o., so sídlom Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava,
IČO: 44 186 126, v  dĺžke 811 m za celkovú kúpnu cenu 4 055,- €;

3.

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy na predaj HDPE rúr podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2016
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Uznesenia

Uznesenie č. 130/2015  - k bodu 16
Návrh na zmenu člena Mestského výboru č. 5 – sídlisko Západ

1.

Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zmenu člena mestského výboru č. 5 – sídlisko Západ, a namiesto člena - p. Amálie
Horváthovej určuje za člena mestského výboru č. 5 p. Jána Petríka.

Uznesenie č. 131/2015  - k bodu 17
VZN č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
prijatí VZN č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová
Ves;

2.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá predkladateľovi:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne závázného nariadenia č. 8/2015
o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves na
úradnú tabuľu.

Z: prednostka MsÚ
T: do 18.12.2015

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o prevádzkovom
poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste
obvyklým.

Termín: 1. 1. 2016

Uznesenie č. 132/2015  - k bodu 18
VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
prijatí VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves;
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2.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá predkladateľovi:

prednostka úraduZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Spišská Nová Ves na úradnú tabuľu.

Z: prednostka MsÚ
T: do 18.12.2015

b] zverejniť všeobecne závázné nariadenie č. 9/2015 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 1. 1. 2016

Uznesenie č. 133/2015  - k bodu 19
Vstup mesta Spišská Nová Ves do projektu KSK – Program technickej pomoci ELENA

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) pristúpenie k Žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú pomoc „ELENA“,
flnancovanú cez grant z programu lnteligentná Európa — CIP (ďalej len grant Elena“);

b) spolufinancovanie oprávnených výdavkov „grantu Elena“ vo výške 10 % technickej
pomoci zodpovedajúcej podielu vo vzťahu k plánovaným investíciám, a to v období
predpokladaného trojročného trvania implementácie „grantu Elena“;

c) zabezpečenie vyhlásenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom v
období do troch rokov od podpisu zmluvy o „grant Elena“ a následnú realizáciu
naplánovaných investícií;

d) poskytovanie súčinnosti a dodržiavanie časového harmonogramu, vrátane určenia
zodpovednej osoby pre spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom, projektovými
partnermi (RegionEnergy, n. o.) a implementačnou jednotkou.

Uznesenie č. 134/2015  - k bodu 20
Vyhodnotenie plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves za roky 2012 – 2015

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
vyhodnotenie plnenia Rozvojového plánu Mesta Spišská Nová Ves za rok)‘ 2012 - 2015.
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Uznesenie č. 135/2015  - k bodu 21
Aktualizácia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves v zmysle novelizovanej legislatívy v
oblasti regionálneho rozvoja a v oblasti Kohéznej politiky EÚ pre nové programové obdobie
2014 - 2020

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) aktualizovanú programovú časf Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves
2011 - 2020,
b) finančnú časť Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 - 2020;

2.

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

berie na vedomie:
Akčný plán Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 -  2020 na roky 2016  -
2020.
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Uznesenie č. 136/2015  - k bodu 22
Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2016, 2017, 2018

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2016 v členení:
Bežné príjmy                26 230 142 er
Bežné výdavky             25 211 842 eur
Prebytok                       +1 018 300 eur

Kapitálové príjmy             220 000 eur
Kapitálové výdavky       1 535 084 eur
Schodok                       - 1 315 084 eur

Finančné príjmy             1 223 584 eur
Finančné výdavky              926 800 eur
Výsledok                           296 784 eur

Spolu príjmy a výdavky  27 673 726 eur

b) použitie rezervného fondu vo výške 1 223 584 eur na tieto akcie:
rozšírenie cintorína                                                          100 000 eur
oplotenie cintorína                                                             50 000 eur
detské ihriská                                                                     30 000 eur
rekonštrukcia MK, parkoviská, chodníky, cyklotrasy     700 000 eur
nákup pozemkov                                                                51 584 eur
komunikačné zariadenie domov dôchodcov                      15 000 eur
rekonštrukcia klub mladých Zimná 48                               70 000 eur
klimatizačné zariadenie obradná sieň                                 40 000 eur
prípojky Červený jarok                                                        2  000 eur
NN prípojka MŠ Rybničná                                                 10 000 eur
bežecká dráha, doskočište ZŠ Levočská                            35 000 eur
vyregulovanie systému ÚK v základných školách             60 000 eur
odizolovanie muriva a spodnej stavby mestskej polície    30 000 eur
kapitálový transfer pre  STEZ na letné kúpalisko              30 000 eur

c) programový rozpočet Mesta Spišská Nová Ves na rok 2016 podľa predloženého
návrhu,

d) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2016 podľa predloženého
návrhu,

e) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2016 podľa
predloženého návrhu;
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2. berie na vedomie:
a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2017, 2018 vrátane
rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu
na rok 2016 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017 až 2018;

3.

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

ukladá:

riaditelia ROZodpovední:
prednostka úradu
riaditelia PO

zadať schválený rozpočet príjmov a výdavkov do informačných  systémov mesta,
systémov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Termín: 31. 12. 2015

Uznesenie č. 137/2015  - k bodu 23
Správa o výsledku kontrol

1.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledku kontrol hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 138/2015  - k bodu 24
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

1.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Spišská Nová Ves na I. polrok
2016.

Uznesenie č. 139/2015  - k bodu 25
Zásady nájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves - novelizácia

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh novelizácie Zásad nájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves;
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2. vyhlasuje:
že podporu športových aktivít ako prostriedok pozitívneho spôsobu využitia voľného času
a predchádzania nežiaducich spoločenských javov predovšetkým u mladých ľudí
zvýhodnenými podmienkami nájmu športovísk a športových zariadení uvedenými v čl. II
ods. 3. písm. h považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou  väčšinou všetkých poslancov, na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom znení:

3. uznáša sa na:
novelizácii Zásad nájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves podľa
predloženého návrhu;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zverejniť novelizované Zásady nájmu nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves
spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 31. 1. 2016

Uznesenie č. 140/2015  - k bodu 26/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Petra Repku s manž., Slovenská 12/5, Spišská Nová Ves, o
prevod vlastníctva nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 8698/3 (TTP) s výmerou
242 m2, KN-C 8693/2 (zast. pl.) s výmerou 51 m2 a KN-C 8749/2 (zast. pl.) s
výmerou 7 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 53/2015
vyhotoveného 17. 8. 2015 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využitie predmetných pozemkov na dvor rodinného domu súpis. č. 9171
v k. ú. Sp. Nová Ves, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí v platnom
znení:

3. schvaľuje:
predaj nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 8698/3 (TTP) s výmerou 242 m2,
KN-C 8693/2 (zast. pl.) s výmerou 51 m2 a KN-C 8749/2 (zast. pl.) s výmerou 7 m2,
k. ú. Spišská Nová Ves, podľa geometrického plánu č. 53/2015 vyhotoveného dňa
17. 8. 2015 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, v prospech Petra Repku s manž.,
Slovenská 12/5, Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 6 245,56 €, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení;
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4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2016

Uznesenie č. 141/2015  - k bodu 26/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Radoslava Goceliaka s manž. o odkúpenie častí pozemkov parc. č.
KN-E 55961 a KN-E 55969, t. č. zapísaných v LV 4342 v prospech Spišská Nová Ves,
nachádzajúcich sa v kat. území Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využívanie predmetných pozemkov na dvor a záhradu ako súčasť rodinného
domu súpis. č. 9178 v k. ú. Sp. N. Ves považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa,
na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

3. schvaľuje:
predaj nehnuteľnosti - pozemkov parc. č. KN-C 8737/1 (zast. pl.) s výmerou 33 m2 a
KN-C 8737/2 (zast. pl.) s výmerou 3 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým
plánom č. VI-03/2015 (vyhotoveným 12.  6. 2015 spoločnosťou AGROGEOREAL,
Eleonóra Hlaváčová, Chrapčiakova 5, Spišská Nová Ves, IČO 35320656) novovytvorené
parcely z parciel KN-E 55961 a KN-E 55969, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku
obcí v platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Radoslava Goceliaka
s manželkou Mgr. Jankou Goceliakovou, rod. Bartošová, Kvetná ul. č. 19, Spišská Nová
Ves, za celkovú kúpnu cenu 720,04 €,

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2016

Uznesenie č. 142/2015  - k bodu 26/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností – pozemkov medzi spoločnosťou
SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11 Smižany
a mestom Spišská Nová Ves, Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves;
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2. vyhlasuje:
že zámenu pozemkov na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišskej
Novej Vsi č. 475 z  11. 12. 2008 a podľa neho 23. 7. 2009 uzavretej Zmluvy
o uzavretí budúcej zámennej zmluvy č. 219/2009 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 platnom znení:

3. schvaľuje:
zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania:
- pozemky par. č. KN-C 10181 (zast. pl.) s výmerou 913 m2, KN-C 2395/33 (zast.
pl.) s výmerou 95 m2, KN-C 2395/48 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, KN-C 2395/49
(zast. pl.) s výmerou 16 m2 a KN-C 2398/2 (orná pôda) s výmerou 19 m2,
zapísaných v LV 7585, k. ú. Spišská Nová Ves, ktorých vlastníkom je
SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka 6/46, 053 11
Smižany, zámenou previesť v prospech Mesta Spišská Nová Ves, Radničné
nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves,
- pozemok par. č. KN-C 2391/22 (orná pôda) s výmerou 551 m2, zapísaný v LV 1,
kat. územie Spišská Nová Ves, ktorého vlastníkom je Mesto Spišská Nová Ves,
Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves, zámenou previesť v prospech
spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o., Spišská Nová Ves, Námestie M. Pajdušáka
6/46, 053 11 Smižany (finančný rozdiel hodnoty pozemkov 26 239,85 € je
v prospech spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o.);

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2016

Uznesenie č. 143/2015  - k bodu 26/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť spoločnosti NERTA Slovakia, s. r. o., Vajnorská 138, Bratislava,
o odkúpenie časti pozemku mesta Spišská Nová Ves par. č. KN-C 10172/1
(zast. pl.), zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemkov par. č. KN-C 10172/6 (zast. pl.) s výmerou 9 m2, KN-C
10172/7 (zast. pl.) s výmerou 11 m2 a KN-C 10172/1 (zast. pl.) s výmerou 1 m2
(diel 1), vytvorené geometrickým plánom č. 75/2015 (vyhotovený  18. 9.
2015 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) z pozemku par. č. KN-C 10172/1
(zast. pl.) s výmerou 11378 m2, zapísanom v LV 1, kat. územie Spišská Nová
Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení,
v prospech spoločnosti NERTA Slovakia, s. r. o., Vajnorská 138, Bratislava, za
celkovú kúpnu cenu 865,57 €;
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3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľov
vlastníctva podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2016

Uznesenie č. 144/2015  - k bodu 26/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti AZOR, s. r. o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad,
o odkúpenie častí nehnuteľností - pozemkov par. č. KN-C 2379/13 (zast. pl.) a KN-C
2379/15 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu 23,50 m2,
k. ú. Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že poskytnutie časti pozemkov mesta Sp. Nová Ves par. č. KN-C 2379/13 (zast. pl.)
a KN-C 2379/15 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, na realizáciu
úzko špecializovanej stavby doplňujúcej objekt obchodného domu Duklianska ul.
č. 708 v Spišskej Novej Vsi (s. č. 708), k. ú. Spišská 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 zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení;

3. schvaľuje:
majetkoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemkov par. č. KN-C 2379/13 (zast. pl.)
a KN-C 2379/15 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu
23,50 m2, na vybudovanie prístupu k obchodnému domu Duklianska ul. č. 708
v Spišskej Novej Vsi (s. č. 708), k. ú. Spišská Nová Ves, podľa projektovej
dokumentácie stavby: „STAVEBNÉ ÚPRAVY II. – OBCHODNÝ DOM MEGA
SNV, objekt SO-02 Spevnené plochy“ vyhotovenej spol. Ing. Janka Dunajská, DISTA
PROJEKT, IČO 35412194, formou uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s
cenou určenou najmenej vo výške hodnoty stanovenej znaleckým posudkom;

4.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať majetkoprávne usporiadanie vzťahu k častí pozemkov podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 6. 2016
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Uznesenie č. 145/2015  - k bodu 26/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti REALIT, s. r. o., Sadová č. 14A, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie časti pozemku KN-C 2680/37 (zast. pl.) zapísanom v LV 1,
k. ú. Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-C 2680/41 (zast. pl.) s výmerou 218 m2, k. ú. Spišská
Nová Ves, vytvorený geometrickým plánom č. 79/2015 vyhotoveným  25. 9.
2015 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187, z parcely KN-C 2680/37 (zast. pl.)
s výmerou 4360 m2, zapísanom v LV 1, v katastrálnom území Spišská Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí
v platnom znení, za cenu aspoň 11 017,56 €, záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh
zmluvy s najvyššou kúpnou cenou;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

realizovať predaj pozemku obchodnou verejnou súťažou 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, v prospech záujemcu, ktorý
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Termín: 30. 6. 2016

Uznesenie č. 146/2015  - k bodu 26/8
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 pozemkov par. č. KN-E 3733 (orná pôda)
s výmerou 2481 m2 a KN-E 3730 (orná pôda) s výmerou 707 m2, zapísaných v LV
4342, k. ú. Spišská Nová Ves;
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2. schvaľuje:
- predaj pozemkov par. č. KN-E 3733 (orná pôda) s výmerou 2481 m2 a KN-E 3730
(orná pôda) s výmerou 707 m2, zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves,
obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí
v platnom znení, za cenu aspoň 158 000,00 € záujemcovi, ktorý v rámci súťaže
ponúkne najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy,
- nájom časti pozemkov par. č. KN-E 53554 (zast. pl.), KN-E 3706 (orná pôda), KN-E
53602/1 (orná pôda), KN-E 53605 (orná pôda) zapísaných v LV 4342, a par. č. KN-C
1419/183 (zast. pl.), KN-C 1419/181 (zast. pl.), KN-C 1433/6 (zast. pl.),
zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, víťazovi súťaže na vyriešenie
príslušnej dopravnej infraštruktúry podľa mestom schválenej projektovej
dokumentácie;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov 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. 6. 2016

Uznesenie č. 147/2015  - k bodu 26/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu na predaja stavby (budova zdravotníckeho a sociálneho
zariadenia) súp. č. 2744, postavenej na pozemku par. č. KN-C 5811 (zast. pl.)
s výmerou 427 m2, budova aj pozemok sú zapísané v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves;



z 6.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 12. 2015
Uznesenia

2. schvaľuje:
predaj :
a) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3013/10 000 z budovy súpisného č. 2744 (vrátane
budovou zastavaného pozemku), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 5811 (zast. pl.) s
výmerou 427 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, s výlučným
právom užívania k časti budovy NP 1 (NP = nebytový priestor) s orientačnou výmerou
podlahovej plochy 114,75 m2,

b) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1744/10 000 z budovy súpisného č. 2744 (vrátane
budovou zastavaného pozemku), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 5811 (zast. pl.) s
výmerou 427 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, s výlučným
právom užívania k časti budovy NP 2 s orientačnou výmerou podlahovej plochy 66,41 m2,

c) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3194/10 000 z budovy súpisného č. 2744 (vrátane
budovou zastavaného pozemku), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 5811 (zast. pl.) s
výmerou 427 m2, k .ú. Spišská Nová Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, s výlučným
právom užívania k časti budovy NP 3 s orientačnou výmerou podlahovej plochy 121,66
m2,

d) spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2049/10 000 z budovy súpisného č. 2744 (vrátane
budovou zastavaného pozemku), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 5811 (zast. pl.) s
výmerou 427 m2, k. ú. Spišská Nová Ves, zapísanej na liste vlastníctva č. 1, s výlučným
právom užívania k časti budovy NP 4 s orientačnou výmerou podlahovej plochy 78,03 m2,
obchodnou verejnou súťažou podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí v platnom
znení, za cenu podielu 1/10 000 12,07 € záujemcom/ovi, ktorí/ý ponúknu/e najvyššiu
kúpnu cenu;

3.

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

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

vyhlásiť a realizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj nehnuteľností 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. 6. 2016

Uznesenie č. 148/2015  - k bodu 26/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zámeny pozemkov medzi spoločnosťou GK-plus, s. r. o.,
a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová Ves;



z 6.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 12. 2015
Uznesenia

2. vyhlasuje:
že získanie ponúkaného pozemku do vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, na ktorom
v budúcnosti má byť vybudovaný severozápadný obchvat mesta, cestná komunikácia
funkčnej triedy B1, 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 platnom
znení:

3. schvaľuje:
zámer zámeny nehnuteľností (pozemkov):
- parc. č. KN-E 54012/1 (orná pôda) s výmerou 449 m2, zapísaná v LV 3990,
kat. územie Spišská Nová Ves, v prospech Mesta Spišská Nová Ves,
- parc. č. KN-E 3314 (TTP) s výmerou 6283 m2, KN-E 3315 (TTP) s výmerou
1330 m2, KN-E 3333/1 (TTP) s výmerou 1513 m2 a KN-E 3336 (TTP) s výmerou
1908 m2, zapísané v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, v prospech GK-plus,
s. r. o., Fabiniho 11, 052 01 Spišská Nová Ves,
bez finančného vyrovnania;

4.

Hlasovanie - za: 9       proti: 4       zdržali sa: 6       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. 3. 2016

Uznesenie č. 149/2015  - k bodu 26/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti „Občianskeho združenia Spiša – Sme iní, nie horší“, Letná č. 49,
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 Spiša – Sme iní, nie horší, Letná 49, Spišská Nová Ves,
realizovanej v objekte Letná ul. č. 49 (zapísaný v LV č. 1, k. ú. Spišská 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 zákona o majetku obcí v platnom znení:



z 6.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 16. 12. 2015
Uznesenia

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 na prízemí a
remeselná dielňa – 38,54 m2, expozícia výrobkov – 41,33 m2 na poschodí v objekte Letná
ul. č. 49 (súp. č. 56, zapísaný v LV-1), k. ú. Spišská Nová Ves, na dobu 15-tich rokov,
Občianskemu združeniu Spiša – Sme iní, nie horší, Letná 49, Spišská Nová Ves;

4.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie príslušného zmluvného vzťahu podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2016

Uznesenie č. 150/2015  - k bodu 26/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť obce Mlynky o nájom časti nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-E 97021 (TTP),
kat. územie Mlynky, zapísanej v LV 1122 v prospech Mesta Spišská Nová Ves, v rozsahu
parc. č. KN-C 656/5 (zast. pl.) s výmerou 941 m2, podľa GP č. 80/2015 vyhotoveného dňa
09. 11. 2015 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36 595 578, pre účel rekonštrukcie
miestnej komunikácie na nej postavenej;

2. schvaľuje:
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení nájom pozemku parc. č.
KN-C 656/5 (zast. pl.) s výmerou 941 m2, podľa GP č. 80/2015 vyhotoveného dňa 9. 11.
2015 spoločnosťou GEOKAN, s. r. o., IČO 36 595 578, obci Mlynky (IČO 00329371) s
cenou ročného nájmu 94,10 €;

3.

Hlasovanie - za: 17       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 2

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať nájom pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2016
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Uznesenie č. 151/2015  - k bodu 26/13
Vysporiadanie vzťahov ik nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Milana Turzáka s manž. o odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C
955/2 (TTP) s výmerou 299 m2 a KN-C 954/2 (zast. pl.) s výmerou 4 m2, kat. ú. Mlynky,
podľa GP č. 5/2014 vyhotoveného dňa 29. 1. 2014 spoločnosťou GEOKAN s. r. o.,
Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 595 578;

2. vyhlasuje:
že zabezpečenie stability terénu a tým bezpečnosti stavieb priľahlých k žiadaným
pozemkom 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 platnom znení:

3. schvaľuje:
predaj nehnuteľností – pozemkov parc. č. KN-C 955/2 (TTP) s výmerou 299 m2 a KN-C
954/2 (zast. pl.) s výmerou 4 m2, kat. územie Mlynky, podľa GP č. 5/2014 vyhotoveného
dňa 29. 1. 2014 spoločnosťou GEOKAN s. r. o., Markušovská cesta č. 1, 052 01 Spišská
Nová Ves, IČO 36 595 578, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom
znení, do bezpodielového spoluvlastníctva Milana Turzáka s manželkou, Jilemnického
15/8, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1772,85 €;

4.

Hlasovanie - za: 18       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia. .

Termín: 30. 6. 2016

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Ing. Jela Bednárová, v. r.

prednostka MsÚ


