
z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 537/2018  - k bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice a prijatých uznesení a návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

určuje:
za overovateľov zápisnice a prijatých uznesení Mgr. Danielu Antalovú a Mgr. Leu
Grečkovú.

1.

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

 zriaďuje:
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jozef Kačenga, Mgr. Andrej Cpin a Ľubomír Vaic.

2.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 538/2018  - k bodu 5
Plnenie uznesení MsZ

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
splnené uznesenia MsZ č.:
399/2017, 435/2018/bod 1., 440/2018, 441/2018, 443/2018, 444/2018, 445/2018,
446/2018, 447/2018, 448/2018, 449/2018, 450/2018, 451/2018, 452/2018, 455/2018,
457/2018, 458/2018, 460/2018, 463/2018, 464/2018, 465/2018, 467/2018, 468/2018,
473/2018, 474/2018, 475/2018, 478/2018, 480/2018, 482/2018, 483/2018, 484/2018,
485/2018, 486/2018, 487/2018, 488/2018, 489/2018, 490/2018, 491/2018, 492/2018,
493/2018, 494/2018, 495/2018, 496/2018, 497/2018, 498/2018, 499/2018, 500/2018,
501/2018, 502/2018, 503/2018, 505/2018, 506/2018, 507/2018, 515/2018, 516/2018,
517/2018, 518/2018.

1.



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
predlženie termínu uznesení MsZ č.:
264/2012 - termín stály,
403/2017 do 31. 3. 2019,
477/2018 do 31. 3. 2019,
504/2018 do 31. 3. 2019

2.

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

ruší:
uznesenie MsZ č.:
435/2018/bod 2., 453/2018, 469/2018, 479/2018.

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 539/2018  - k bodu 6
Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

prerokovalo:
návrh Dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská
Nová Ves.

1.

uznáša sa na:
Dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu 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. 2019.

2.



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

predkladateľovi Ing. Jele Bednárovej, prednostke MsÚ

a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta
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: 3. 12. 2018

b) zverejnit‘ Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu 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. 2019

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 540/2018  - k bodu 7
Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad – Skvelá Úprava ExteRiéru ZŠ
Komenského v Spišskej Novej Vsi – návrh na zmenu uznesenia

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o potrebe zmeny uznesenia č. 514/2018 zo dňa 26. 9. 2018.

1.



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

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

schvaľuje:
zmenu uznesenia č. 514/2018 zo dňa 26. 9. 2018 takto:

a) ruší sa pôvodné znenie bodu 1 uznesenia  č. 514/2018 zo dňa 26. 9. 2018
a nahrádza sa novým znením takto:

schvaľuje
„predloženie žiadosti o NFP Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová
Ves, ktorej je mesto zriaďovateľom, za účelom realizácie projektu
„Supernápad — Skvelá ÚPrava ExteRiéru ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi“
na RO v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR na predkladanie
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí), kód výzvy
OPKZP-P02-SC2 11-2018-40“,

b) ruší sa pôvodné znenie bodu 2 uznesenia č. 514/2018 zo dňa 26. 9. 2018
a nahrádza sa novým znením takto:

súhlasí
„so spoluúčasťou na financovaní projektu „Supernápad — Skvelá ÚPrava
ExteRiéru ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi“ z rozpočtu mesta Spišská
Nová Ves vo výške 5 % z predloženého projektu, t. j. maximálne 8 500,- eur.“

2.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 541/2018  - k bodu 8
Návrh  3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) zmenu v použití  rezervného fondu takto:
- realizácia MK, parkovísk, chodníkov, zníženie                           -40 000 eur
- rekonštrukcia MK, parkovísk, chodníkov, zvýšenie                   +40 000 eur
- rozšírenie cintorína, zníženie                                                       -15 000 eur
- rekonštrukcia futbalového štadióna, zníženie                              -46 650 eur

 - rekonštrukcia futbalového štadióna PD, zvýšenie                         +8 950 eur
- rekonštrukcia osvetlenia haly v priem. parku, zníženie                -17 000 eur
- projekt „Ekologicky a bezpečne“, zníženie                                  -50 000 eur

  Spolu zmena – zníženie                                                                -119 700 eur
 

b) 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018, ktorou sa zvyšujú príjmy a
výdavky o 19 790 eur takto :
Bežné príjmy zvýšenie o  57 955 eur
Bežné výdavky zvýšenie o  46 615 eur
Kapitálové príjmy zvýšenie o  81 535 eur
Kapitálové výdavky zníženie o  26 825 eur
Príjmové finančné operácie zníženie o  119 700 eur
Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

c) tretiu zmenu rozpočtu mesta v roku 2018 v rozpočtových organizáciách
a v príspevkových organizáciách podľa predloženého návrhu.
 

1.

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovední:
riaditelia rozp. a prísp. organizácií

upraviť schválený rozpočet príjmov a výdavkov v informačných  systémoch mesta,
 v rozpočtových a príspevkových organizáciách, v zmysle schválenej zmeny.

Termín: 30. 11. 2018

2.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 542/2018  - k bodu 9
Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a)  rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2019 v členení:

Bežné príjmy                                                                                   32 002 181 eur
Bežné výdavky                                                                                30 672 132 eur
Výsledok hospodárenia: prebytok bežného rozpočtu                       1 330 049 eur

Kapitálové príjmy                                                                                 200 000 eur
Kapitálové výdavky                                                                              825 089 eur

 Výsledok hospodárenia: schodok kapitálového rozpočtu                     625 089 eur 

Finančné operácie príjmové                                                                 352 500 eur
 Finančné operácie výdavkové                                                           1 057 460 eur

Výsledok hospodárenia: schodok finančných operácií                        704 960 eur

Spolu príjmy a výdavky                                                                   32 554 681 eur

b) použitie rezervného fondu vo výške 300 000 eur ako kapitálový transfer pre  STEZ na
rekonštrukciu  futbalového štadióna,
c) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2019 podľa predloženého
návrhu,
d) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2019 podľa predloženého
návrhu,
e) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2019 podľa
predloženého návrhu.

1.

berie na vedomie:

a) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2020, 2021 vrátane
rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií,
b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na
rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2020 až 2021.

2.



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

Hlasovanie - za: 11       proti: 3       zdržali sa: 5       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovední:
riaditelia rozp. a prísp. organizácií

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

Termín: 31. 12. 2018

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 543/2018  - k bodu 10
VZN č. 5/2018 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
všeobecne záväznom nariadení č. 5/2018 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves.

1.

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

ukladá predkladateľovi:

JUDr. Lucia DulákováZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 o určení názvu ulice v
meste Spišská Nová Ves na úradnej tabuli,

Z: JUDr. Lucia Duláková, vedúca právneho oddelenia
T: do 30. 11. 2018

b) zverejniť všeobecne záväzné opatrenie č. 5/2018 o určení názvu ulice v meste Spišská
Nová Ves spôsobom v meste obvyklým.

Termín: 17. 12. 2018

2.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 544/2018  - k bodu 11
Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta Spišská Nová
Ves, PhDr. Jánovi Volnému, PhD., v rozsahu 46,5 dňa.

1.
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Hlasovanie - za: 19       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

vyplatiť schválenú náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta
Spišská Nová Ves, PhDr. Jánovi Volnému, PhD.,v rozsahu 46,5 dňa po skončení výkonu
jeho funkcie.

Termín: 31. 1. 2019

2.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 545/2018  - k bodu 12
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019.

1.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 546/2018  - k bodu 13
Správa o výsledkoch následnej kontroly

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledkoch následnej kontroly vykonanej hlavným kontrolórom mesta Spišská
Nová Ves.

1.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 547/2018  - k bodu 14/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti BSBA Olivera Krajňáka, Čergovská 6, 052 01 Spišská Nová Ves a Ing. Veroniky
Slivkovej Krajňákovej, Jasná 9094/2, 052 01 Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemku
parc. č. KN-C 2576/24 (zast. pl.) s výmerou 244 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja pozemku podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
529/2018 zo dňa 26. 9. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení predaj pozemku parc. č. KN-C 2576/24 (zast. pl.) s výmerou 244 m2, zapísaného
v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, do
podielového spoluvlastníctva BSBA Olivera Krajňáka, Čergovská 6, 052 01 Spišská
Nová Ves a Ing. Veroniky Slivkovej Krajňákovej, Jasná 9094/2, 052 01 Spišská Nová
Ves, každému v podiele po 1/2, za kúpnu cenu 10 965,88 €, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemok od doby ukončenia
výstavby slúžiaci na prístup a vstup do budovy, zároveň je využívaný ako plocha na
zabezpečenie zásobovania a parkovania (cca 4 parkovacie miesta), pričom nemožno
reálne predpokladať, žeby predmetný pozemok bol kvôli svojmu situovaniu a tvaru
mestom využiteľný.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia

Termín: 30. 6. 2019

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 548/2018  - k bodu 14/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- návrhu zámeny nehnuteľností medzi Martinom Repaským s Luciou Repaskou,
a mestom Spišská Nová Ves v kat. území Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru zámeny pozemkov podľa uznesenia MsZ Spišskej Novej Vsi č.
467/2018 z 13. 11. 2018 a splnení príslušných ustanovení zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
zámenu geometrickým plánom č. 19/2018 (vyhotovený 30. 4. 2018 spoločnosťou
GEFOS SLOVAKIA, s. r. o., IČO 35859890) novovytvorených pozemkov podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to:
a) pozemku par. č. KN-C 9712/3 (ost. pl.) s výmerou 187 m2, z pozemku KN-C
9712/3, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, v prospech Martina
Repaského a manž. Lucii Repaskej, Dunajská 2773/2, 052 01 Spišská Nová
Ves, z dôvodu rovnakých hodnôt pozemkov bez finančného vyrovnania,
b) pozemkov par. č. KN-C 9707/17 (orná pôda) s výmerou 66 m2, KN-C 9707/18
(ost. pl.) s výmerou 7 m2, KN-C 9708/11 (TTP) s výmerou 114 m2, z pozemkov
KN-C 9707/11, KN-C 9707/12, KN-C 9708/9, zapísaných v LV 306, k. ú. Spišská
Nová Ves, v prospech mesta Spišská Nová Ves s tým, že náklady spojené s
realizáciu zámeny nehnuteľností budú účastníci zámeny pozemkov znášať
rovným dielom, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves získa pozemky jednak pod obratiskom
plánovanej cesty Nitrianskej ulice a zároveň pozemok slúžiaci na bezpečné
a neobmedzované obhospodarovanie lesného pozemku v jeho susedstve.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať zámenu vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2019

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta
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Uznesenie č. 549/2018  - k bodu 14/3/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Tomáša Bašistu, Inovecká 12, Spišská Nová Ves o odkúpenie
pozemku mesta nachádzajúceho sa v k. ú. Spišská Nová Ves priľahlého k nehnuteľnostiam
žiadateľa.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku par. č. KN-C 8507
(TTP) s výmerou 501 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 96/2018 (vyhotoveným
dňa 9. 7. 2018 Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 378181726) z pozemku par. č. KN-E
56000/1, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, obchodnou verejnou súťažou
(§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení)
realizovanou na základe schválených súťažných podmienok, s celkovou cenou aspoň

7 600,00 €.

2.

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 6       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemkov podľa tohto uznesenia v zmysle
ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka v platnom znení.

Termín: 30. 6. 2019

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 550/2018  - k bodu 14/3/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť o prevod vlastníctva pozemku par. č. KN-C 8507 (TTP) s výmerou 501 m2
vytvoreného geometrickým plánom č. 96/2018 z pozemku par. č. KN-E 56000/1,
zapísaného v LV 4342, , k. ú. Spišská Nová Ves.

1.
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Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov podmienky obchodnej verejnej súťaže
(ďalej tiež len ako „OVS“) na prevod vlastníctva pozemku par. č. KN-C 8507 (TTP)
s výmerou 501 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 96/2018 (vyhotoveným dňa 9. 7.
2018 Ing. Mariánom Mackovjakom, IČO 378181726) z pozemku par. č. KN-E 56000/1,
zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, a to:
- predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva citovaného pozemku,
- minimálna akceptovaná kúpna cena pozemku je 7 600,00 €,
- účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na
odkúpenie pozemku a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume 7 600,00 €,
alebo ju presiahne,
- kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na stovky
eur,
- účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 800,00 €, pričom zábezpeka bude u víťaza
OVS tvoriť súčasť úhrady kúpnej ceny,
- kúpna cena bude splatná v lehote 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy,
- víťazom OVS a nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude účastník OVS, ktorý
podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou pozemku, za
dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných podmienok,
- nadobúdateľom vlastníctva pozemku bude len ten subjekt, ktorý vo vzťahu
k vyhlasovateľovi súťaže nebude mať k termínu uzávierky OVS žiadne záväzky po
dátume splatnosti,
- súťažný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy účastník OVS podá vo forme kúpnej
zmluvy vyhotovenej výlučne v písomnej („printovej“, „tlačenej“) forme, v dvoch
úplných exemplároch, pričom obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne
podpísané,
- lehota na podávanie súťažných návrhov: 30 dní,
- ak víťaz OVS nedodrží alebo poruší podmienky uzavretej kúpnej zmluvy, mesto si
vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške
zloženej účastníckej zábezpeky,
- účastník OVS môže podať iba jeden súťažný návrh, pričom následné jeho zmeny,
opravy alebo doplnky sú vylúčené,
- výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 90
dní od termínu uzávierky na podávanie súťažných návrhov,
- mesto si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy, OVS
zrušiť, zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na
predkladanie súťažných návrhov, či predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS,
- súťažiaci sa OVS účastnia výlučne na vlastné náklady.

2.



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 549/2018 z 29. 11. 2018) zrealizovať
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.

Termín: 30. 6. 2019

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 551/2018  - k bodu 14/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Ing. Mareka Sitka, Kollárova 1/11, Spišská Nová Ves, o odkúpenie pozemku
par. č. KN-E 51649/35 (zast. pl.) s výmerou 351 m2, zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská
Nová Ves.

1.

neschvaľuje:
predaj pozemku par. č. KN-E 51649/35 (zast. pl.) s výmerou 351 m2, zapísaného v LV
4342, k. ú. Spišská Nová Ves, a to nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

písomne informovať žiadateľa o prijatom uznesení MsZ SNV.

Termín: 31. 3. 2019

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 552/2018  - k bodu 14/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu na odkúpenie pozemku zastavaného cestnou komunikáciou na
Sadrovcovej ulici v Novoveskej Hute.

1.



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie geometrickým plánom č.
11/2018 (číslo úradného overenia 550/18, vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO
51910853) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8115/7 (zast. pl.) s výmerou 1008
m2, kat. územie Spišská Nová Ves, od VSK MINERAL, s. r. o., Južná trieda 125, 040 01
Košice, IČO 36706311, za celkovú kúpnu cenu 17 620,00 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia

Termín: 30. 6. 2019

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 553/2018  - k bodu 14/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

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 na zriadenie
budúceho vecného bremena.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
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 v pozemku par. č. KN-C
5748/1 (zast. pl.) s výmerou 11785 m2, zapísaný v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako
je to zakreslené v PD stavby: „SNV - sidl. Mier – Ul. Komenského – zriadenie NN
siete pre garáže“, 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 ukončenej stavby.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2019

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 554/2018  - k bodu 14/7
Návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta

Hlasovanie - za: 16       proti: 0       zdržali sa: 2       nehlasovali: 1

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

a) návrh na vyradenie prebytočného majetku mesta,
b) odpredaj notebookov HP ProBook 455 G2 s príslušenstvom v sume 1 euro.

Termín: 31. 12. 2019

1.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 555/2018  - k bodu 15
Vysporiadanie sústav IBV (Malé pole, Blaumont, Iglovia) a ostatných odberov elektrickej
energie napojených na sústavu verejného osvetlenia - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
potrebu doplnenia predmetu koncesie o ďalšie zariadenia podľa požiadaviek mesta
Spišská Nová Ves, ktoré súžia na účely zabezpečovania verejného osvetlenia mesta.

1.

súhlasí:
s uzatvorením Dodatku č. 1 ku Koncesnej zmluve o zabezpečení modernizácie a
prevádzky sústavy verejného osvetlenia mesta Spišská Nová Ves uzavretej dňa 3. 7. 2015.

2.

Hlasovanie - za: 8       proti: 3       zdržali sa: 7       nehlasovali: 0

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

uzavrieť Dodatok č. 1 ku Koncesnej zmluve o zabezpečení modernizácie a prevádzky
sústavy verejného osvetlenia mesta Spišská Nová Ves v znení a rozsahu tak, ako bol
predložený mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

Termín: 31. 12. 2018

3.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

Uznesenie č. 556/2018  - k bodu 16
Poskytnutie dotácií športovým klubom

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
poskytnutie dotácií na rok 2019 pre športové kluby podľa predloženého návrhu:

p .č.     Športový klub              eur

1.   Hokejový klub SNV      32 000
2    Futbalový klub Noves SNV     30 000
3    BK 04 AC LB SNV (basketbalový klub)   15 000
4    Volejbalový klub SNV    2 500
S    ŠK basketbalu dievčat    4 000
6    Športový klub STEZ       2 000
7    Cykloklub SNV                   400
8    Jazdecký klub Slávia SNV    500
9    Tenisový klub SNV           200
10  Atletický šport.klub SLÁVIA pri ZŠ Lipová ul. 13, SNV      400
11  Džudo klub SNV    400
12  Klub plávania        700
13  Mestský šachový klub     300
14  Krasokorčuliarsky klub SNV    300
15  TJ Tatran odd. atletický a kolkársky     2 000
16  Športovo - strelecký klub RD, SNV         600
17  Lyžiarsky klub SNV    400
18  RTVŠ MIX    500
19  TJ Čingov - turistika    100
20  KOB Čingov (orientačný beh)    100
21  Letecko - modelársky klub     400
22  Stolnotenisový oddiel BBF   400
23  MO Sl. rybárskeho zväzu      200
24  Klub spišských strelcov        500
25  FbC - Young Arrows SNV    2 000
26  Karate klub IGLOW, o. z    500
27  ŠK IGLOVIA (triatlon)       200
28  ŠK FbK Kométa (florbal)    1 900
29  Kynologický klub CANIS     200
30  Cykloklub Schwabik     300
Rezerva primátora     1 000
SPOLU      100 000

1.



z 22.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 29. 11. 2018
Uznesenia

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

ukladá:

prednostka mestského úraduZodpovedný:

zabezpečiť zmluvný prevod finančných prostriedkov v prospech jednotlivých
športových klubov po splnení podmienok na poskytnutie dotácie v zmysle platného VZN
č. 6/2013 a po vyúčtovaní dotácie poskytnutej športovým kiubom na rok 2018.

Termín: 15. 3. 2019

2.

podpísané  4. 12. 2018 PhDr. Ján Volný, PhD., v. r.

primátor mesta

Za správnosť: 


