
z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 14. 12. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 388/2017  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
195/2016, 229/2016, 230/2016, 238/2016, 239/2016, 240/2016, 241/2016, 242/2016,
244/2016, 245/2016, 246/2016, 247/2016, 248/2016, 249/2016, 250/2016, 252/2016,
276/2016, 299/2017, 300/2017, 302/2017, 304/2017, 305/2017, 306/2017, 307/2017,
317/2017, 318/2017, 319/2017, 320/2017, 321/2017, 323/2017, 324/2017, 325/2017,
326/2017, 339/2017, 340/2017, 344/2017, 345/2017, 346/2017, 347/2017, 349/2017,
352/2017, 353/2017, 354/2017, 356/2017, 357/2017, 360/2017, 361/2017, 362/2017,
363/2017, 364/2017, 371/2017.

2. schvaľuje:
predlženie termínu uznesení MsZ č.:
264/2012 - termín stály, uznesenie prehodnotené,
330/2017 do 31. 5. 2018.

3.

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

ruší:
uznesenie MsZ č.:
322/2017.
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Uznesenie č. 389/2017  - k bodu 6
Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta v roku 2017

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) zníženie použitia rezervného fondu vo výške 170 000 eur takto:
• Rozšírenie cintorína                                                                 zníženie o 70 000 eur
• Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk                              zníženie o 10 000 eur
• Výstavba svetelnej signalizácie Rázusova/Elektrárenská ul  zníženie o 90 000 eur

b) štvrtú zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2017, ktorou sa znižujú príjmy a
výdavky rozpočtu mesta o 119 110 eur takto:
• bežné príjmy zvýšenie o 50 890 eur
• bežné výdavky zvýšenie o 47 540 eur
• kapitálové príjmy bez zmeny
• kapitálové výdavky zníženie o 166 650 eur

 • príjmové finančné operácie zníženie o 170 000 eur
• výdavkové finančné operácie bez zmeny

c) štvrtú zmenu rozpočtu v roku 2017 v rozpočtových organizáciách a príspevkovej
organizácii ZOO 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 rozpočtoch rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácii ZOO.

Z: prednostka MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií
T: do 31. 12. 2017

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

Termín: 31. 12. 2017
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Uznesenia

Uznesenie č. 390/2017  - k bodu 7
Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2018, 2019, 2020

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2018 v členení:

Bežné príjmy 29 789 600 eur
Bežné výdavky 28 799 860 eur
Výsledok hospodárenia: prebytok 989 740 eur
Kapitálové príjmy 255 000 eur
Kapitálové výdavky 1 266 000 eur
Výsledok hospodárenia: schodok 1 011 000 eur
Príjmové finančné operácie 742 000 eur
Výdavkové finančné operácie 720 740 eur
Výsledok hospodárenia: 21 260 eur

b) použitie rezervného fondu vo výške 730 000 eur na tieto akcie:
 • rozšírenie cintorína                                                                       250 000 eur                   

 • rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov                                    390 000 eur
• cestná svetelná signalizácia na ulici Rázusova - Elektrárenská     90 000 eur
 

c) použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome Medza č. 6 v sume
12 000 eur takto:
• oprava poškodenej krytiny na terasách                        900 eur
• servis a oprava výťahu                                                 300 eur
• oprava vchodových dverí, výmena, samozatvárač    2 600 eur
• oprava omietok a maľba požiarneho schodišťa         2 900 eur
• servis a výmena poškodenej kamery vo výťahu          300 eur

 • drobné opravy v bytovom dome                                5 000 eur
  

d) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2018 podľa predloženého
návrhu,
e) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2018 podľa predloženého
návrhu,
f) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2018 podľa
predloženého návrhu.

2. berie na vedomie:
a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2019, 2020 vrátane
rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu
na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2019 a 2020.
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3.

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

ukladá:

riaditelia POZodpovední:
riaditelia RO
prednostka mestského úradu

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

Termín: 31. 12. 2017

Uznesenie č. 391/2017  - k bodu 8
Dodatok č. 3 k VZN mesta SNV č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení zriadených na území mesta SNV

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
Dodatok č. 3 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. 3 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. 2018.

3.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ
a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 3 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, vedúca oddelenia školstva
T: 15. 12. 2017

b) zverejniť Dodatok č. 3 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. 2018
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Uznesenia

Uznesenie č. 392/2017  - k bodu 9
Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves.

2.

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

berie na vedomie:
vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Nová Ves.

Uznesenie č. 393/2017  - k bodu 10
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Uznesenie č. 394/2017  - k bodu 11
VZN č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste
Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá predkladateľovi:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 o určení názvu
verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves na úradnej tabuli.

Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: do 15. 12. 2017

b) zverejniť všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o určení názvu verejného
priestranstva v meste Spišská Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 1. 1. 2018



z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 14. 12. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 395/2017  - k bodu 12
VZN č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v
matri čnom obvode mesta Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 6/2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie
sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá predkladateľovi:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení výšky úhrady
nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová
Ves na úradnej tabuli.
Z: JUDr. Lucia Baldovská, vedúca právneho oddelenia
T: do 15. 12.  2017

b) zverejniť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o určení výšky
úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská
Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 1. 1. 2018

Uznesenie č. 396/2017  - k bodu 13
Voľba prísediacich na Okresnom súde Spišská Nová Ves

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

volí:
do funkcie prísediaceho na Okresnom súde Spišská Nová Ves v súlade s § 140 zákona č.
385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
a) Viliama Andráša, Hrnčiarska 2684/2, Spišská Nová Ves
b) Máriu Fülöpovú, Trieda 1. mája 2467/63, Spišská Nová Ves
c) Ing. Juraja Sada, PhD., J. Hanulu 1586/25, Spišská Nová Ves

2.

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

ukladá:

JUDr. Lucia BaldovskáZodpovedný:

zabezpečiť doručenie výpisu tohto uznesenia a osvedčenia o zvolení jednotlivých
kandidátov Okresnému súdu Spišská Nová Ves.

Termín: 15. 1. 2018



z 17.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 14. 12. 2017
Uznesenia

Uznesenie č. 397/2017  - k bodu 14
Schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu
obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh na schválenie zástupcov mesta do štatutárneho orgánu a kontrolného orgánu
obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., IČO: 31 666 205,
predložený PhDr. Jánom Volným, PhD., primátorom mesta.

2. schvaľuje:
odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová Ves z funkcie členov valného zhromaždenia
nasledovne:
Mgr. Lea Grečková
Bc. Ing. Janka Brziaková

3. schvaľuje:
zástupcov mesta Spišská Nová Ves do orgánov obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská
Nová Ves, s. r. o., nasledovne:
štatutárny orgán – konateľ:
Mgr. Ing. Peter Petko

kontrolný orgán – dozorná rada:
Mgr. Michal Demečko

poradný orgán Valného zhromaždenia:
Mgr. Lea Grečková
PaedDr. Milan Varga
Mgr. Ing. Peter Petko
Bc. Ing. Janka Brziaková

4. berie na vedomie:
že členmi trojčlennej dozornej rady sú zástupcovia mesta Ing. Ernest Jakubčo a Adnan
Akram, schválení uznesením MsZ č. 96/2015 zo dňa 30. 9. 2015 a týmto uznesením
schválený Mgr. Michal Demečko.

5.

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

poveruje:

  primátor mestaZodpovedný:

primátora (valné zhromaždenie), aby v zmysle § 5 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom
registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s
poukazom na príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podal návrh na zápis
uvedených zmien do Obchodného registra.

Termín: 31. 1. 2018
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Uznesenia

Uznesenie č. 398/2017  - k bodu 15
Schválenie a odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného
orgánu obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh na schválenie zástupcov mesta do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti BIC
Spišská Nová Ves s. r. o., IČO: 31 659 969, a návrh na odvolanie zástupcov mesta v
kontrolnom orgáne – členov dozornej rady, predložený PhDr. Jánom Volným, PhD.,
primátorom mesta.

2. schvaľuje:
zástupcu mesta Spišská Nová Ves do orgánu obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová
Ves, s. r. o., nasledovne:
štatutárny orgán – konateľ: Marcel Blahut

3. schvaľuje:
odvolanie zástupcov mesta Spišská Nová Ves z funkcie členov dozornej rady:
Ing. Miroslav Bartko
JUDr. Jozef Biroš
Tomáš Hamráček

4.

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

poveruje:

  primátor mestaZodpovedný:

primátora (valné zhromaždenie), aby v zmysle § 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom
registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s
poukazom na príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, podal návrh na zápis
uvedených zmien do Obchodného registra.

Termín: 31. 1. 2018

Uznesenie č. 399/2017  - k bodu 16
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe STEZ SNV – multifunkčná
podlahová krytina

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o problematike využitia multifunkčnej podlahovej krytiny na Zimnom štadióe.

2. schvaľuje:
a) návrh na vyradenie neupotrebitel'ného majetku mesta v správe STEZ Spišská Nová
Ves - multifunkdčá podlahová krytina na Zimnom štadióne,
b) predaj multifunkčnej podlahovej krytiny obchodnou verejnou súťažou s
minimálnou cenou 29 950,- eur záujemcovi, ktorý podá najvyššiu cenovú ponuku.
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3.

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

ukladá:

Ján MagdoškoZodpovedný:

zrealizovat predaj neupotrebitel'ného majetku podl'a tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018

Uznesenie č. 400/2017  - k bodu 17
Prezentácia prípravy rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsii

1.

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informácie o príprave rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi.

Uznesenie č. 401/2017  - k bodu 18
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. 402/2017  - k bodu 19/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení
spol. ENERPRO, s. r. o., Miškovecká 6, 040 11 Košice, o uzavretie zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena na časť pozemku par. č. KN-E 55623/2
(zast. pl.) s výmerou 3083 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.
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2. schvaľuje:
uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena, na základe
ktorej mesto Spišská Nová Ves bude mať povinnosť strpieť umiestnenie podzemného
elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva na pozemku par. č. KN-E 55623/2
(zast. pl.) s výmerou 3083 m2, zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je
to zakreslené v projektovej dokumentácii stavby: „SNV-Tarča ul. Brezová, záhradky –
úprava NN siete“, v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská
31, 04291 Košice, IČO 36599361 za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom
vyhotoveným po doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena
po ukončení stavby.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

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

Termín: 30. 4. 2018

Uznesenie č. 403/2017  - k bodu 19/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o vlastníctve pozemkov SR, v správe Slovenského pozemkového fondu,
Bratislava, spĺňajúceho podmienky bezplatného prevodu v prospech mesta Spišská Nová
Ves.

2. schvaľuje:
bezodplatný prevod výlučného vlastníckeho práva k pozemkom par. č. KN-E 10578/3
(ost. pl.) s výmerou 10135 m2, KN-E 10578/4 (zast. pl.) s výmerou 780 m2, KN-E
10578/5 (zast. pl.) s výmerou 401 m2, KN-E 10579 (zast. pl.) s výmerou 3465 m2, KN-E
5027/1 (zast. pl.) s výmerou 8 m2, KN-E 5027/2 (zast. pl.) s výmerou 123 m2, KN-E
5028/2 (zast. pl.) s výmerou 339 m2, KN-E 5079 (ost. pl.) s výmerou 1035 m2, zapísaných
v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves, podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, do výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves,
IČO 329 614.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2018
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Uznesenie č. 404/2017  - k bodu 19/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh vzájomného majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva pozemkov v lokalite
Sadovej  ulice medzi spol. Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves
a mestom Spišská Nová Ves.

2. schvaľuje:
a) zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok par. č. KN-C 4667/3,
zapísaný v LV 406, k. ú. Sp. Nová Ves, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
59/2017 (vyhotovený 11. 9. 2017 spol. GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578), v prospech
mesta Sp. N. Ves, ako vlastníka priľahlých pozemkov - par. č. KN-C 9132/4 (zast. pl.)
s výmerou 1468 m2 a KN-C 4668/3 (zast. pl.) s výmerou 34 m2, zapísaných v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, spočívajúceho v zabezpečení neobmedzeného prechodu verejnosti po
miestnej komunikácii nachádzajúcej sa na pozemku par. č. KN-C 4667/3 (zast. pl.)
zapísaného v LV 406, k. ú. Spišská Nová Ves, za jednorazovú odplatu za zriadenie vecného
bremena 955,00 €,
b) odkúpenie geometrickým plánom č. 59/2017 (vyhotoveným dňa 11. 9. 2017 spol.
GEOKAN, s. r. o., IČO 36595578) novovytvorených pozemkov par. č. KN-C 4777/36 (ost.
pl.) s výmerou 71 m2 a KN-C 4667/37 (zast. pl.) s výmerou 37 m2, z pozemku par. č.
KN-C 4667/33 (ost. pl.) o výmere 1865 m2, zapísaného v LV 406, k. ú. Spišská Nová
Ves, do výlučného vlastníctva Mesta Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
2 396,52 €.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie majetkovoprávnych vzťahov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 405/2017  - k bodu 19/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh vzájomného majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva pozemkov medzi spol.
Panorama city, s. r. o., Chrapčiakova 688/29, Spišská Nová Ves a mestom Spišská Nová
Ves.

2. vyhlasuje:
že majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva mestom nevyužiteľného pozemku, podľa
reálneho stavu užívania (pozemku v cudzom uzavretom areáli), považuje za skutočnosť
hodnú osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na
základe čoho trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:
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3. schvaľuje:
odpredaj geometrickým plánom č. 59/2017 (vyhotoveným  11. 9. 2017 spol. GEOKAN, s.
r. o., IČO 36595578) novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 4668/1 (ost. pl.) s výmerou
24 m2 z pozemku par. č. KN-C 4668/1 (ost. pl.) o výmere 502 m2, zapísaného v LV 1, k.
ú. Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
platnom znení do výlučného vlastníctva spol.  Panorama city, s. r. o., za celkovú kúpnu
cenu 532,56 €.

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie majetkovoprávnych vzťahov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 406/2017  - k bodu 19/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Gorazdova
35, 37, o odkúpenie časti parcely č. KN-C 257/1 (zast. pl.) s výmerou 1951 m2, zapísanej
v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.
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2. schvaľuje:
predaj pozemkov par. č. KN-C 257/11 (zast. pl.) s výmerou 33 m2, KN-C 257/12 (zast.
pl.) s výmerou 15 m2, KN-C 257/13 (zast. pl.) s výmerou 4 m2, KN-C 257/14 (zast. pl.) s
výmerou 3 m2, a KN-C 257/15 (zast. pl.) s výmerou 33 m2 vytvorených geometrickým
plánom č. 48/2017 (vyhotoveným 28. 8. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
z pozemku par. č. KN-C 257/1 (zast. pl.) s výmerou 1951 m2, zapísanom v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí v platnom znení, do
podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov nasledovne:
a) spoluvlastnícky podiel 710/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Mgr.
Gabriely Bajzátovej a manž. Ing. Petra Bajzáta, obaja bytom Gorazdova 35/6, 052 01
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 241,70 €,
b) spoluvlastnícky podiel 443/10000 do výlučného vlastníctva RNDr. Mariána Kovaľa,
CSc., bytom Astrová 3232/4, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 156,39 €,
c) spoluvlastnícky podiel 698/10000 do výlučného vlastníctva Kataríny Varšovej,
Teplička 271, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 237,87 €,
d) spoluvlastnícky podiel 796/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Mareka Kacvinského a manž. Mgr. Mariany Kacvinskej, Levočská 20/22, 052 01
Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 269,18 €,
e) spoluvlastnícky podiel 698/10000 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Štefana Slezáka a manž. Jany Slezákovej, obaja bytom Gorazdova 37/3, 052 01 Spišská
Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 237,87 €,
f) spoluvlastnícky podiel 521/10000 do podielového spoluvlastníctva Ing. Daniela
Slavkovského a manž. Ing. Štefánie Slavkovskej, obaja bytom Iliašovská 1213/49A,
053 11 Smižany, každému v podiele po 1/2, za celkovú kúpnu cenu 181,31 €,
g) spoluvlastnícky podiel 631/10000 do výlučného vlastníctva Anny Dubiňákovej,
bytom Nová 718/1, 053 33 Nálepkovo, za celkovú kúpnu cenu 216,46 €,

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 407/2017  - k bodu 19/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o opakovanej žiadosti Ing. Petra Mertinku s manž. o odkúpenie pozemku mesta
Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa v lokalite Ferčekovce – „Triangel“.
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2. vyhlasuje:
že ide o „zostatkový“ pozemok, teda pozemok, ktorý ostal nevyužitý medzi
vybudovaným chodníkom a nehnuteľnosťami žiadateľov a je priľahlý výlučne
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov, ktorí ho majú záujem užívať ako súčasť
dvora, 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  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 €.

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 408/2017  - k bodu 19/6
 Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spoločnosti MEDISEF, s. r. o., Ul. Pavla Suržína 69/4, 053 11
Smižany, o nájom časti pozemkov par. č. KN-E 52949/2 (orná pôda) a KN-C 2390/4
(zast. pl.), pre účely vybudovania parkoviska pre personál a klientov ambulancie
nachádzajúcej sa v bytovom dome „VillaNova B“, Medza 11, Spišská Nová Ves.

2. vyhlasuje:
že výstavbou konkrétne špecifikovanej stavby - samostatného parkoviska pre personál
a klientov ambulancie nachádzajúcej sa v bytovom dome „VillaNova B“, Medza 11,
Spišská Nová Ves - sa predíde preťaženiu existujúcich parkovacích miest vyhradených
pre obyvateľov bytových domov v bytovej zóne VillaNova, čo považuje za skutočnosť
hodnú
osobitného zreteľa, schvaľuje to 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:
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3. schvaľuje:
nájom časti pozemkov par. č. KN-C 2395/58 (ost. pl.) s výmerou 214 m2 a KN-C 2390/10
(zast. pl.) s výmerou 17 m2, vytvorených geometrickým plánom č. 30/2016 (vyhotoveným
23. 5. 2016 Ing. Pavlom Kostelníkom, IČO 41686187) z parciel KN-E 52949/2 (orná
pôda), zapísanej v LV 4342, a par. č. KN-C 2390/4 (zast. pl.), zapísanej v LV 1, k. ú.
Spišská Nová Ves, určených na výstavbu samostatného parkoviska pre personál
a klientov ambulancie nachádzajúcej sa v v bytovom dome „VillaNova B“, Medza 11,
Spišská Nová Ves, pre MEDISEF, s. r. o., Ul. Pavla Suržína 69/4, 053 11 Smižany
s cenou ročného nájmu po 3,50 €/m2.

4.

Hlasovanie - za: 9       proti: 0       zdržali sa: 8       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

uzavrieť nájomnú zmluvu so žiadateľom podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 409/2017  - k bodu 19/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Viliama Fabiana s manž. o odkúpenie nehnuteľností (pozemkov)
par. č. KN-C 9097/2 (zast. pl.) a výmerou 293 m2 a KN-C 9098/4 s výmerou 5 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves.

2. vyhlasuje:
že dlhodobé užívanie predmetných pozemkov ako dvor pri rodinnom dome súp. č. 9270 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:
zámer predaja nehnuteľnosti (pozemku) par. č. KN-C 9097/2 (zast. pl.) a výmerou 293
m2,  k. ú. Spišská Nová Ves, Viliamovi Fabianovi, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves
– Novoveská Huta a Magdaléne Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves, za
cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom s
pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva pozemku.
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4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 30. 3. 2018

Uznesenie č. 410/2017  - k bodu 19/7
Vysporiadanie vzľahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Viliama Fabiana s manž. o odkúpenie nehnuteľností (pozemkov)
par. č. KN-C 9097/2 (zast. pl.) a výmerou 293 m2 a KN-C 9098/4 s výmerou 5 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves.

2. vyhlasuje:
že dlhodobé užívanie predmetných pozemkov ako dvor pri rodinnom dome súp. č. 9270 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:
zámer predaja nehnuteľnosti (pozemku) par. č. KN-C 9098/4 s výmerou 5 m2, k. ú.
Spišská Nová Ves, Viliamovi Fabianovi, Rybničná 9270/54, Spišská Nová Ves –
Novoveská Huta a Magdaléne Fabianovej, Trieda 1. mája 55/10, Spišská Nová Ves, za
cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom s
pripočítanými nákladmi súvisiacimi s prevodom vlastníctva pozemku.

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

a) zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení,
b) následne návrh predaja nehnuteľnosti predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva
Spišskej Novej Vsi.

Termín: 30. 3. 2018
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Uznesenie č. 411/2017  - k bodu 19/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadostiach o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa pod súkromnými
garážami v časti Baníckej ulice.

2. schvaľuje:
predaj pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves, podľa §9a ods. 8 písm. b zákona č.
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení takto:
- parc. č. KN-C 2763 (zast. pl.) s výmerou 24 m2, zapísanej v LV 1, do výlučného
vlastníctva Dany Vytykačovej, Banícka 1489/6, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 1 142,77 €,
- parc. č. KN-C 2762 (zast. pl.) s výmerou 24 m2, zapísanej v LV 1, do výlučného
vlastníctva Pham Xuan Danga, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 1 142,77 €,
- geometrickým plánom č. 53/2017 (vyhotovený 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou,
IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2764 (zast. pl.) s výmerou
19 m2 z parcely parc. č. KN-E 71264/1 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Antona Šterbáka a manž. Evy Šterbákovej, Banícka 10/9,
052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 918,44 €,
- geometrickým plánom č. 53/2017 (vyhotovený 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou,
IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 2765 (zast. pl.) s výmerou
19 m2 z parcely parc. č. KN-E 71264/1 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, do výlučného
vlastníctva Márie Harmanovej, Banícka 1486/9, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú
kúpnu cenu 918,44 €.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 412/2017  - k bodu 19/9
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Petra Wallacha o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2449/4 (zast. pl.)
s výmerou 134 m2, kat. územie Spišská Nová Ves.
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2. schvaľuje:
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 2449/4 (zast. pl.) s výmerou 134 m2, kat. územie
Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 1 v prospech mesta Spišská Nová Ves, podľa § 9a
ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Petra
Wallacha, Nábrežie Hornádu 3365/6, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu
cenu 4 877,52 €.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 413/2017  - k bodu 19/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Pham Xuan Danga zo Sp. Novej Vsi o odkúpenie geometrickým
plánom č. 52/2017 (vyhotovený 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorenej parc. č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 z parcely parc. č. KN-C
2771/3 (zast. pl.) zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

2. vyhlasuje:
že parc. č. KN-C 2771/7 je pozemkom „spájajúcim“ nehnuteľnosti žiadateľa, pričom tento
žiadaný pozemok mestom nie je využiteľný kvôli jeho tvaru a situovaniu, preto uvedené
skutočnosti považuje za skutočnosti hodné osobitného zreteľa, čo schvaľuje trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov, na základe čoho:

3. schvaľuje:
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 52/2017
(vyhotovený 19. 9. 2017 Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorenej parcely
č. KN-C 2771/7 (zast. pl.) s výmerou 12 m2 z parcely parc. č. KN-C 2771/3 (zast. pl.)
zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa §9a ods. 8 písm. e zákona č.
138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva Pham
Xuan Danga, Zimná 218/82, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 538,38 €.

4.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018
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Uznesenie č. 414/2017  - k bodu 19/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o problematike neusporiadaných vzťahoch k pozemkom nachádzajúcich sa
pod stavbami mesta Spišská Nová Ves, resp. tvoriacich verejné priestranstvá, ktoré na
základe platnej legislatívy SR prešli zo štátu do vlastníctva mesta.

2. schvaľuje:
odkúpenie pozemkov:
- par. č. KN-E 55601 (orná pôda) s výmerou 350 m2, zapísaný v LV 10914, k. ú.
Spišská Nová Ves, v celosti,
- par. č. KN-E 55600/3 (orná pôda) s výmerou 313 m2, zapísaný v LV 10913, k. ú.
Spišská Nová Ves, v celkovom spoluvlastníckom podiele 1/2,
od Petra Kaščáka, Považská 2668/6, 052 01 Spišská Nová Ves, Márie Kaščákovej,
Za kaštieľom 1325/3, 053 11 Smižany, Viery Kaščákovej, Tkáčska 2722/6, 052 01
Spišská Nová Ves, Ivety Kaščákovej, Svätoplukova 206/6, 052 01 Spišská Nová Ves,
Ľubomíry Kaščákovej st., Šarišská 2385/27, 052 01 Spišská Nová Ves, Ľubomíry
Kaščákovej ml., Šarišská 2385/27, 052 01 Spišská Nová Ves, Miroslavy
Kaščákovej, Tkáčska 2722/5. 052 01 Spišská Nová Ves, Slavomíra Kaščáka,
Šarišská 2385/27 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu 12 986,66 €.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľností podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 415/2017  - k bodu 19/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 2, 12,
13, Klubu detí a mládeže a Okresnej rady SZTP v Spišskej Novej Vsi o výpožičku
nebytového priestoru.

2. vyhlasuje:
že činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 2, 12, 13, Klubu detí a
mládeže a Okresnej rady SZTP v Spišskej Novej Vsi zodpovedá skutočnosti, na
ktorú berie osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí
v platnom znení, čo schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a na základe
čoho:
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3. schvaľuje:
výpožičku nebytového priestoru o podlahovej ploche 62,25 m2 v objekte Námestie
SNP č. 2, súpisné č. 2258, umiestnenom na parcele č. KN-C 1913/1, k. ú. Spišská Nová
Ves, na dobu neurčitú, v prospech Slovenského zväzu telesne postihnutých, ZO č. 2,
12, 13, Klubu detí a mládeže a Okresnej rady SZTP v Spišskej Novej Vsi.

4.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať uzavretie zmluvného vzťahu k nebytovému priestoru podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 416/2017  - k bodu 19/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu zámeny nehnuteľností medzi Katarínou Varšovou, Annou
Holečkovou, Máriou Majerníkovou a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská
Nová Ves.

2. súhlasí:
s novým budúcim situovaním reálne rozdelených pozemkov v oblasti ZOO
v Spišskej Novej Vsi podľa vyššie prezentovanej 2. alternatívy.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť dokumentáciu potrebnú pre realizovanie ďalších úkonov spojených
s odsúhlaseným návrhom a komplexne spracovaný materiál následne predložiť na
rokovanie MsZ.

Termín: 30. 6. 2018

Uznesenie č. 417/2017  - k bodu 19/14
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

1.

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o prebytočnosti HDPE chráničky situovanej medzi objektom Štefánikovo
nám. č. 5 a „Veľkým podjazdom“.
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2. schvaľuje:
a) návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves - HDPE
chráničky nadobudnutej od spol. Globtel, a. s.,
b) odpredaj uvedeného majetku obchodnou verejnou súťažou podľa § 9a ods. 1 písm.
a) zákona o majetku obcí v platnom znení s cenou aspoň 7 000,00 € záujemcovi, ktorý podá
návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou.

3.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zrealizovať verejnú obchodnú súťaž a predaj predmetného majetku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2019

Za správnosť:

podpísané  20. decembra 2017 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta


