
z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 333/2017  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
47/2015, 105/2015, 187/2016, 193/2016, 228/2016, 254/2016, 255/2016, 256/2016,
257/2016, 258/2016, 259/2016, 260/2016, 261/2016, 262/2016, 263/2016, 264/2016,
265/2016, 269/2016, 270/2016, 271/2016, 272/2016, 273/2016, 274/2016, 275/2016,
279/2016, 280/2017, 281/2017, 295/2017, 296/2017, 301/2017, 308/2017, 311/2017,
313/2017, 328/2017;

2. schvaľuje:
predĺženie termínu uznesení MsZ č.:
264/2012 - termín stály
473/2014 do 31. 12. 2017,
195/2016 - termín stály;

3.

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

ruší:
uznesenia MsZ č.:
465/2014, 278/2016.

Uznesenie č. 334/2017  - k bodu 6
Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu z konsolidovanej účtovnej závierky mesta Spišská Nová Ves za rok 2016.



z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 335/2017  - k bodu 7
Návrh 2. zmeny rozpočtu mesta v roku 2017

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu vo výške 507 000 eur na:
• Rekonštrukciu MŠ na Komenského ulici 120 000 eur
• Výstavbu svetelnej signalizácie na Rázusovej – Elektrárenskej ulici 90 000 eur
• Rekonštrukcia budovy kina na sídlisku Mier 67 000 eur
• Kapitálový príspevok pre STEZ na zimný štadión 150 000 eur
• Kapitálový príspevok pre STEZ na futbalový štadión 50 000 eur
• Kapitálový príspevok pre MKC na rekonštrukciu kanalizácie Reduta 30 000 eur,

b) zníženie čerpania rezervného fondu vo výške 145 000 eur takto:
• Rozšírenie cintorína 130 000 eur
• Vyregulovanie systému ústredného kúrenia v ZŠ na Lipovej ul. 15 000 eur,

c) druhú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa zvýšia príjmy
a výdavky o čiastku 598 640 eur vo vnútornom členení takto:
rozpočet bežných príjmov zvýšenie o sumu 102 640 eur
rozpočet bežných výdavkov zvýšenie o sumu 185 640 eur
rozpočet kapitálových príjmov zvýšenie o sumu 134 000 eur
rozpočet kapitálových výdavkov zvýšenie o sumu 413 000 eur
rozpočet príjmových finančných operácií zvýšenie o sumu 362 000 eur
rozpočet výdavkových finančných operácií bez zmeny,

d) druhú zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových a príspevkových organizáciách
podľa predloženého návrhu;

2.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

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

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií
T: do 31. 7. 2017

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

Termín: 31. 12. 2017



z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 336/2017  - k bodu 8
Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2016

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o hospodárení spoločnosti Emkobel, a. s., za rok 2016;
Správu o hospodárení spoločnosti Lesy mesta, Spišská Nová Ves, s. r. o., za rok 2016;
Správu o hospodárení spoločnosti BIC, s. r. o., za rok 2016.

Uznesenie č. 337/2017  - k bodu 9
Prehľad pridelených dotácií podľa VZN 6/2013 k 6. 7. 2017

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
prehľad pridelených dotácií podľa VZN č. 6/2013 k 6. 7. 2017.

Uznesenie č. 338/2017  - k bodu 10
Návrh na obstaranie zmeny územného plánu v lokalite Kúdelník

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu spoločnosti Brantner Nova, s. r. o., o zámere rozšírenia Regionálnej skládky
odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves o 4. a  5. etapu;

2.

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

súhlasí:
a) s obstaraním zmeny územného plánu v lokalite Kúdelník za účelom rozšírenia
kapacity existujúcej skládky,  všetky náklady s tým spojené uhradí investor:
Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Spišská Nová Ves,
b) s rozšírením Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II. Spišská Nová Ves o 4. a 5.
etapu.



z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 339/2017  - k bodu 11
Úplné znenia zriaďovacách listín základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra
voľného času  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
úplné znenia zriaďovacích listín základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
úplné znenia zriaďovacích listín základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves;

3.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

doručiť jedno vyhotovenie úplného znenia zriaďovacích listín základných škôl,
Základnej umeleckej školy a Centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišská Nová Ves riaditeľom základných škôl, Základnej umeleckej školy a Centra
voľného času.

Termín: 31. 7. 2017

Uznesenie č. 340/2017  - k bodu 12
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 16 477,59 eur;

2.

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

ukladá:

vedenie školyZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 30. 9. 2017



z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 341/2017  - k bodu 13
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských zariadení

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Správy školských
zariadení v celkovej hodnote 44 388,24 eur;

2.

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

ukladá:

Ing. Markéta ĎurikováZodpovedný:

vyradený majetok zlikvidovať podľa návrhu.

Termín: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 342/2017  - k bodu 14
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe MsÚ, Štefánikovo nám. 1,
Spišská Nová Ves

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
vyradenie majetku z účtovnej evidencie v hodnote 106 075,27 eur.

Uznesenie č. 343/2017  - k bodu 15
Správa o výsledku následnej kontroly

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledku následnej kontroly hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 344/2017  - k bodu 16/1
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Jána Pásztora, Ul. 29. augusta 7, Rožňava, o prevod
vlastníctva pozemkov par. č. KN-C 540/13 (lesná pôda) s výmerou 236 m2, k. ú.
Dedinky, a par. č. KN-C 1649/9 (lesná pôda) s výmerou 698 m2, k. ú. Mlynky;



z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

2. vyhlasuje:
že využitie predmetných pozemkov na prístup a príjazd k chate s. č. 353 s pozemkami
KN-C 1649/7, KN-C 1649/6, k. ú. Mlynky, ako aj ich užívanie ako funkčného celku
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 nehnuteľnosti podľa § 9a zákona o majetku obcí v platnom znení, a to:
- pozemku par. č. KN-C 540/13 (lesná pôda) s výmerou 236 m2, k. ú. Dedinky,
- pozemku par. č. KN-C 1649/9 (lesná pôda) s výmerou 698 m2, k. ú. Mlynky,
v prospech Ing. Jána Pásztora, Ul. 29. augusta 7, Rožňava, za kúpnu cenu 2 000,- € s
pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva pozemku;

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 345/2017  - k bodu 16/2
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Milana Novysedláka s manž. o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku)
parc. č. KN-C 8449 (záhrada) s výmerou 643 m2, zapísanej v LV 1 v prospech mesta
Spišská Nová Ves, nachádzajúcej sa v kat. území Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využívanie predmetného pozemku ako dvor so záhradou pri rodinnom dome
súp. č. 9090 v kat. území. Spišská Nová Ves považuje za skutočnosť hodnú osobitného
zreteľa, na základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

3. schvaľuje:
predaj nehnuteľnosti (pozemku) parc. č. KN-C 8449 (záhrada) s výmerou 643 m2, kat.
územie Spišská Nová Ves, zapísanej v LV 1, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku
obcí v platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milana Novysedláka
a Štefánie Novysedlákovej, rod. Tarbajová, Slnečná 9090/5, 053 31 Novoveská Huta,
Spišská Nová Ves, za cenu celkom 12 103,60 €;

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017



z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 346/2017  - k bodu 16/3
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spol. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91
Košice, o odkúpenie budovy technológie trafostanice označenej ako „TS0841-0011
SNV MTR Zimný štadión“ a pozemku, ktorý je predmetnou budovou zastavaný;

2. vyhlasuje:
že umiestnenie z technických príčin neprenosnej technológie trafostanice v žiadanej
nehnuteľnosti, považuje za skutočnosť hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe čoho trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí
v platnom znení

3. schvaľuje:
predaj:
a) budovy technickej vybavenosti sídla (budova technológie trafostanice
označenej ako „TS0841-0011 SNV MTR Zimný štadión“), súp. č. 3342,
zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, orientačné označenie T. Vansovej
10A, Spišská Nová Ves,
b) pozemku par. č. KN-C 5093/2 (zast. pl.) s výmerou 56 m2, zapísaný v LV 1,
k. ú. Spišská Nová Ves, ktorý je predmetnou budovou,
do jej výlučného vlastníctva, za celkovú kúpnu cenu určenú vo výške 17 459,33 €
s pripočítanými nákladmi mesta súvisiacimi s realizáciou prevodu vlastníctva
predmetných nehnuteľností;

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva nehnuteľností podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 347/2017  - k bodu 16/4
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava,
o nájom časti pozemku par. č. KN-C 5011/1 (zast. pl.) s výmerou 8 484 m2, zapísanom
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves;

2. súhlasí:
s využitím žiadaného pozemku na stavebné účely;



z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

3. vyhlasuje:
že výstavbu telekomunikačného zariadenia zabezpečujúceho skvalitnenie služieb vo
verejnom záujme 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

4. schvaľuje:
usporiadanie vzťahu k pozemku prostredníctvom nájomnej zmluvy, ktorej predmetom
nájmu bude časť pozemku par. č. KN-C 5011/1 (zast. pl.) v rozsahu 2 m2, určeného na
výstavbu vonkajšieho telekomunikačného zariadenia – MSAN-u, v rámci stavby:
„INS_FTTC/B_SN_Spišská Nová Ves_Šoltésovej“ uzavrenej so spoločnosťou Slovak
Telekom, a. s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, s cenou ročného nájmu po 3,50 €/m2;

5.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvný vzťah k pozemkom mesta Sp. Nová Ves podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 348/2017  - k bodu 16/5
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti KOVOZBER, s. r. o., Radlinského 28, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie a nájom časti pozemku par. č. KN-E 72748/3 (zast. pl.), zapísanom
v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, pre účel vybudovania stavebných objektov
podmieňujúcich realizáciu stavby „Rozšírenie Fándlyho ulice, Spišská Nová Ves“;

2. súhlasí:
s využitím žiadaných častí pozemku na stavebné účely;

3. vyhlasuje:
že využitie časti pozemku par. č. KN-E 72748/3, k. ú. Spišská Nová Ves, na
vybudovanie úzko špecializovaných stavebných objektov, podmieňujúcich realizáciu
stavby „Rozšírenie Fándlyho ulice, Spišská Nová Ves“, je skutočnosťou hodnou
osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na
základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a zákona č.
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení



z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

4. schvaľuje:
usporiadanie vzťahov k pozemku mesta formou uzatvorenia:
a) zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časť pozemku par. č. KN-E 72748/3 (zast. pl.),
zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v plánovanom rozsahu 23 m2, za
účelom realizácie stavebného objektu (trafostanice), s cenou určenou najmenej vo
výške hodnoty stanovenej znaleckým posudkom (presná cena bude závisieť od
skutočného záberu pozemku, ktorý sa zistí porealizačným zameraním budúcej stavby)
b) nájomnej zmluvy, ktorej predmetom bude časť pozemku par. č. KN-E 72748/3 (zast.
pl.), zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v plánovanom rozsahu 53 m2, na
ktorom bude vybudovaná oblasť odpadového hospodárstva (úložisko zberných
nádob na separovaný zber odpadu), s cenou nájmu určenou v zmysle Zásad predaja
a nájmu nehnuteľného majetku mesta Spišská Nová Ves v platnom znení
(3,50 €/m2/rok);

5.

Hlasovanie - za: 0       proti: 10       zdržali sa: 6       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

uzavrieť zmluvy podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 349/2017  - k bodu 16/6
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť PhDr. Petra Karpinského, PhD., o odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 70824/1
(zast. pl.) s výmerou 6 m2, kat. územie Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
odpredaj pozemku parc. č. KN-E 70824/1 (zast. pl.) s výmerou 6 m2, kat. územie Spišská
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení PhDr.
Petrovi Karpinskému, PhD., Hviezdoslavova 415/4, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 318,88 €;

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku v prospech nadobúdateľa podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017



z 15.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 13. 7. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 350/2017  - k bodu 16/7
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu Petra Feketeho, Hviezdoslavova 32, 052 01 Spišská Nová Ves,
na zámenu pozemku v jeho vlastníctve za pozemok vo vlastníctve mesta Spišská Nová
Ves;

2.

Hlasovanie - za: 9       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 2

neschvaľuje:
zámenu pozemku par. č. KN-C 7921 (orná pôda) s výmerou 1736 m2, zapísanom v LV
396, k. ú. Spišská Nová Ves, za pozemok par. č. KN-C 10029/9 (TTP) s výmerou
3183 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 351/2017  - k bodu 16/8
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Petra Mertinku s manž. o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
7285/77 (zast. pl.) s výmerou 47 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým
plánom č. 23/2017 (vyhotoveným dňa 7. 4. 2017 Štefanom Gondom, IČO 40359298)
novovytvorenej parcely z parcely parc. č. KN-C 7285/16, zapísanej v LV 1 v prospech
mesta Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že dlhodobé využívanie a udržiavanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného
domu vo vlastníctve žiadateľov v kat. území  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:
predaj pozemku parc. č. KN-C 7285/77 (zast. pl.) s výmerou 47 m2, kat. územie Spišská
Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 23/2017 (vyhotoveným dňa 7. 4. 2017
Štefanom Gondom, IČO 40359298) novovytvorenej parcely z parcely parc. č. KN-C
7285/16, zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona o majetku obcí v platnom znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing.
Petra Mertinku, Hodkovce 21, 053 61 Spišské Vlachy a MUDr. Zuzany Mertinkovej,
053 62 Bystrany 1, za celkovú kúpnu cenu 1 265,88 €;
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4.

Hlasovanie - za: 9       proti: 0       zdržali sa: 5       nehlasovali: 3

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 352/2017  - k bodu 16/9
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Milana Kamenického o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C
5819/9 (zast. pl.) s výmerou 87 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, ako geometrickým
plánom č. 52/2017 (vyhotoveným dňa 25. 5. 2017 Ing. Mariánom Mackovjakom,
Geodetické a kartografické práce, IČO 37181726) novovytvorenej parcely z parcely parc.
č. KN-C 5819/1, zapísanej v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves;

2. vyhlasuje:
že skutočnosť, že ide o pozemok priľahlý k nehnuteľnostiam (pozemkom a stavbe)
žiadateľa a vlastníkom (mestom SNV) nie je ani udržiavaný a ani mestom využiteľný,
považuje za skutočnosti 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 č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení

3. schvaľuje:
predaj pozemku parc. č. KN-C 5819/9 (zast. pl.) s výmerou 87 m2, kat. územie Spišská
Nová Ves, ako geometrickým plánom č. 52/2017 (vyhotoveným dňa 25. 5. 2017 Ing.
Mariánom Mackovjakom, Geodetické a kartografické práce, IČO 37181726)
novovytvorenej parcely z parcely parc. č. KN-C 5819/1, zapísanej v LV 1 v prospech
mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom
znení, do výlučného vlastníctva Ing. Milana Kamenického, Štúrovo nábrežie 2061/2,
052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 2 700,05 €;

4.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 3

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017
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Uznesenie č. 353/2017  - k bodu 16/10
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti Lyžiarsky klub Spišská Nová Ves, Turčianska 6,
052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemkov mesta Spišská Nová Ves,
na ktorých sú umiestnené stavby vo vlastníctve žiadateľa;

2. schvaľuje:
predaj:
a) pozemku par. č. KN-C 9700/3 (zast. pl.) s výmerou 52 m2, zapísanom v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves,
b) geometrickým plánom č. 221/2017 (overeným Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálnym odborom dňa 3. 5. 2017 pod č. 220/17) novovytvoreného
pozemku par. č. KN-C 9700/7 (ost. pl.) s výmerou 9 m2 z pozemku par. č. KN-C
9700/1 (TTP) s výmerou 25735 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
v prospech spol. Lyžiarsky klub Spišská Nová Ves, Turčianska 6, 052 01 Spišská
Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 1 344,88 €;

3.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 1       nehlasovali: 3

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod vlastníctva pozemkov v prospech nadobúdateľa vlastníctva
podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 354/2017  - k bodu 16/11
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Jozefa Hrubého, Škultétyho 1560, 052 01 Spišská Nová Ves, o odkúpenie
pozemku parc. č. KN-C 8500 (TTP) s výmerou 664 m2 ako geometrickým plánom č.
36444499-57/2017 (zhotoviteľ GP: Globing Poprad, s. r. o., IČO 3644499)
novovytvoreného pozemku z parciel parc. č. KN-E 55962/6 (TTP) a KN-E 55962/101
(TTP) zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, žiadosť Mariána Slávika s manž.
Horská 9155/27, 053 31 Novoveská Huta o odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 55962/6
(TTP) s výmerou 153 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 4342;

2. súhlasí:
s využitím pozemkov parc. č. KN-E 55962/1 (TTP) – LV 4342 a parc. č. KN-C 8498
(TTP) s výmerou 28 m2 (podľa GP č. 36444499-57/2017), kat. územie Spišská Nová
Ves, na výstavbu prístupovej komunikácie k pozemkom parc. č. KN-C 8501 a KN-C
8500 (podľa geometrického plánu č. 36444499-57/2017, zhotoviteľ GP: Globing
Poprad, s. r. o., IČO 3644499);
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3. schvaľuje:
- predaj geometrickým plánom č. 36444499-57/2017 (vyhotovený  7. 4. 2017
Globing Poprad, s. r. o., IČO 3644499) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8500
(TTP) s výmerou 664 m2 (diel 1 a 3) z parciel parc. č. KN-E 55962/6 (TTP) a KN-E
55962/101 (TTP) 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, s cenou
aspoň 11 368,22 €, záujemcovi, ktorý podá návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou
cenou;

4.

Hlasovanie - za: 13       proti: 1       zdržali sa: 2       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka v platnom znení s tým, že budúci nadobúdateľ vlastníctva pozemku (stavebník)
si prístupovú komunikáciu k nej, resp. k svojej budúcej stavbe vybuduje na vlastné
náklady.

Termín: 30. 11. 2017

Uznesenie č. 355/2017  - k bodu 16/12
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ondreja Gregoroviča, Rybničná 9214/22, 053 31 Spišská Nová Ves,
o odkúpenie pozemkov v kat. území Hnilec;

2. schvaľuje:
predaj nehnuteľností (pozemkov) KN-E 8674 (TTP) s výmerou 1967 m2, KN-E 8675
(TTP) s výmerou 8466 m2 a KN-E 8677 (TTP) výmerou 4182 m2, kat. územie Hnilec,
formou verejnej obchodnej súťaže podľa §9a ods. 1 písm. a) zákona o majetku obcí
v platnom znení, za cenu aspoň 555,21 €, záujemcovi, ktorý podá súťažný návrh kúpnej
zmluvy s najvyššou kúpnou cenou;

3.

Hlasovanie - za: 0       proti: 7       zdržali sa: 9       nehlasovali: 1

ukladá:

prednostka mestského 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. 11. 2017
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Uznesenie č. 356/2017  - k bodu 16/13
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o povinnosti uzatvorenia zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie
vecného bremena medzi mestom Spišská Nová Ves a Východoslovenskou distribučnou,
a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice;

2. schvaľuje:
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na bezplatné zriadenie vecného
bremena medzi mestom Spišská Nová Ves - ako povinným z vecného bremena – a
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., Košice - ako oprávneným
z vecného bremena, na základe ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť
strpieť umiestnenie podzemného elektroenergetického zariadenia s príslušenstvom
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361,
v časti pozemkov par. č. KN-C 6146 (ost. pl.) s výmerou 6 897 m2, KN-C 6148 (zast.
pl. a nádv.) s výmerou 1 177 m2, KN-C 6147/1 (ost. pl.) s výmerou 5 820 m2, KN-C
6287/1 (ost. pl.) s výmerou 22 894 m2, KN-C 6144 (zast. pl. a nádv.) s výmerou 5 720
m2, zapísaných v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu tak, ako je to
zakreslené v projektovej dokumentácii stavby: „Parkovisko – Spišská Nová Ves –
SO 01 VN vedenie“.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena
podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2017

Uznesenie č. 357/2017  - k bodu 16/14
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o zriadenie
vecného bremena na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves;

2. schvaľuje:
zriadenie vecných bremien na časť pozemkov mesta Spišská Nová Ves v k. ú. Spišská
Nová Ves – zápis v listoch vlastníctva č. 1 - časť “C - Ťarchy“ v znení: "Vecné bremeno v
prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská
31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektroenergetického zariadenia na
pozemkoch par. č. KN-C 2391/1 (orná pôda), KN-C 2391/17 (ost. pl.), KN-C 10172/1
(ost. pl.), v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 117/2016", za jednorazovú
odplatu vo výške 4 014,00 €;
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3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2017

Za správnosť:

PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta, podpísané 17. 7. 2017

Ing. Jela Bednárová, v. r. 

prednostka MsÚ


