
 

 

 

 

 

Uznesenia 
zo 14. zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 9. 5. 2017 

 
Uznesenie č. 330/2017 - k bodu 5 
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - prevod pozemku SR na mesto Sp. N. Ves 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 
 
1. berie na vedomie: 
informáciu o vlastníctve pozemku SR v správe Slovenského pozemkového fondu, 
Bratislava, spĺňajúceho podmienky bezplatného prevodu v prospech mesta Spišská Nová Ves; 
 
2. schvaľuje: 
bezodplatný prevod pozemkov podľa § 2, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov geometrickým plánom č. 30/2017, overeným Okresným úradom 
Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom dňa 3. 5. 2017 pod č. 220/17, novovytvorené 
parcely č. KN-C 5090/5 (zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 494 m2, KN-C 5090/6 
(zastavaná plocha a nádvorie) s výmerou 55 m2, KN-C 5016/5 (zastavaná plocha a 
nádvorie) s výmerou 36 m2 (všetky vcelku, v podiele 1/1), z pozemku par. č. KN-E 52565 
(TTP) s výmerou 961 m2, zapísanom v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves, do výlučného 
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, IČO 329 614; 
 
3. ukladá: 
zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia v prospech mesta Spišská 
Nová Ves. 
Zodpovedný: prednostka mestského úradu 
Termín: 30. 11. 2017 
 
Hlasovanie - za: 19   proti: 0   zdržali sa: 0   nehlasovali: 0 
 

Uznesenie č. 331/2017 - k bodu 5 
Schválenie spolufinancovania rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 
 
1. berie na vedomie: 
informáciu o možnosti financovania rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej 
Vsi; 
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2. súhlasí: 
s realizáciou projektu rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi, ktorý 
bude čiastočne financovaný zo zdrojov Slovenského futbalového zväzu vo výške 750 000 
eur a dofinancovaný z vlastných zdrojov mesta Spišská Nová Ves; 
 
3. schvaľuje: 
spolufinancovanie projektu rekonštrukcie Futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi z 
rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v predpokladanej výške výdavkov 500 000 eur, ktoré 
bude zahrnuté do najbližšej zmeny rozpočtu. 

Hlasovanie - za: 18   proti: 0  zdržali sa: 1   nehlasovali: 0 
 
 
 
Uznesenie č. 332/2017 - k bodu 6 
Schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu obchodnej 
spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 
 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves 
 
1. berie na vedomie: 
návrh na schválenie zástupcu mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho orgánu obchodnej 
spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.; 

2. schvaľuje: 
zvolenie primátora mesta Spišská Nová Ves za člena a zároveň predsedu predstavenstva 
obchodnej spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Hraničná 
662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250, v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie - za: 19   proti: 0   zdržali sa: 0   nehlasovali: 0 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD., v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozastavil uznesenie č. 329/2017 zo dňa 9. 5. 2017, 
nakoľko došlo k späťvzatiu podania návrhu na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad 
Spišská Nová Ves, Katastrálny odbor, vo veci odkúpenia pozemkov vedených v LV 8868, k. 
ú. Spišská Nová Ves: 
- parcela KN-C 2575/1, výmera 13 421 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
- parcela KN-C 2575/10, výmera 102 m2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie, 
- parcela KN-C 2575/20, výmera 458 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
- parcela KN-C 2576/20, výmera 7 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
- parcela KN-C 2576/21, výmera 397 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, 
- parcela KN-C 10107, výmera 20 m2, druh pozemku: ostatná plocha, 
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- parcela KN-C 10108, výmera 167 m2, druh pozemku: ostatná plocha   
medzi spoločnosťou Sokol Prešov spol. s r. o., Kpt. Nálepku 2860/6, 080 01 Prešov, IČO: 44 
779 925 a spoločnosťou REAL VT, s. r. o., Dr. Cyrila Daxnera 86, Vranov nad Topľou, IČO: 
36 477 591. V platnosti ostáva pôvodné uznesenie č. 325/2017 z 21. 4. 2017. 

 
 
  PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.                 Ing. Jela Bednárová, v. r.  
 primátor mesta, podpísané 11. 5. 2017                                      prednostka MsÚ 
  
                                                              

 
Za správnosť: 


