
z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 18. 3. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 22/2019  - k bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

určuje:
za overovateľov zápisnice  Adnana Akrama  a Bc. Ing. Janku Brziakovú.

1.

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

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

2.

podpísané 20. 3. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 23/2019  - k bodu 4
Návrh na schválenie programu rokovania

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
program 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

1.

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

dopĺňa:
program o bod Interpelácie a otázky poslancov.

2.

podpísané 20. 3. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 18. 3. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 24/2019  - k bodu 5
Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Cyklistická radiála: Duklianska ulica,
železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklistická radiála: Duklianska
ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I“,  realizovaného v rámci výzvy č.
IROP-PO1-SC122-2016-15“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce/mesta/kraja a platným programom rozvoja obce/mesta/kraja;

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 10 710,70 €.

1.

podpísané 20. 3. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 25/2019  - k bodu 6
Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2018

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2018 pre Rímskokatolícku cirkev – farnosť
Dedinky – filiálka Stratená v zastúpení ThDr.  Radomír Bodziony, PhD., farár a  ZOO
Spišská Nová Ves.

1.

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

ukladá:

  primátor mestaZodpovedný:

odovzdať ocenenie laureátovi.

Termín: 11. 4. 2019

2.

podpísané 20. 3. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 18. 3. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 26/2019  - k bodu 7
Správa o výsledkoch kontroly

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o výsledkoch kontroly vybavovania sťažností a petícií v meste Spišská Nová Ves
za rok 2018.

1.

podpísané 20. 3. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 27/2019  - k bodu 8/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Občianskeho združenia Robinson, Kostolná č. 23/6, 05201
Spišské Tomášovce, o výpožičku nebytových priestorov mesta v suteréne „Detskej
polikliniky“ na Námestí SNP č. 2, súp. č. 2258, postavenej na pozemku par. č. KN-C
1913/1, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, a o zverejnení schváleného zámeru
výpožičky na úradnej tabuli a webe mesta Spišská Nová Ves podľa podmienok
stanovených zákonom o majetku obcí v platnom znení.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí
v platnom znení trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov výpožičku nebytových
priestorov o podlahovej ploche 89,56 m2, nachádzajúcich sa v suteréne „Detskej
polikliniky“, Námestie SNP č. 2, súp. č. 2258, postavenej na pozemku par. č. KN-C
1913/1, zapísanej v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, pričom za dôvod hodný osobitného
zreteľa považuje skutočnosť, že ide o poskytovanie neziskových služieb
verejnoprospešného sociálneho charakteru zdravotne znevýhodneným deťom a ich
rodičom.

2.

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

ukladá:

vedúci odd. vnútornej správyZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2019

3.

podpísané 20. 3. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 18. 3. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 28/2019  - k bodu 8/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Vladimíra Vojtu a manž. RNDr. Edity Vojtovej, Lidické nám. č.
11, 040 22 Košice o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 956 (TTP) s výmerou 590 m2, kat.
ú. Mlynky, zapísaného v LV 1122.

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 zámer predaja pozemku podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to parc. č. KNC
956 (TTP) s výmerou 590 m2, kat. ú. Mlynky, zapísaného v LV 1122, do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Vladimíra Vojtu a manž. RNDr. Edity
Vojtovej, Lidické nám. č. 11, 040 22 Košice, za kúpnu cenu 3 177,70 €, pričom za dôvod
hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý významným
spôsobom ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu priľahlých stavieb vo vlastníctve
budúcich kupujúcich.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2019

3.

podpísané 20. 3. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 29/2019  - k bodu 8/3/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Mgr. Františka Gregoroviča, Rybničná 9214/22, 053 31 Novoveská
Huta, o odkúpenie geometrickým plánom č. 2/2019 novovytvorených pozemkov parc. č.
KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 (zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KNC
8665 (TTP) s výmerou 214 m2, z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E 56045,
zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

1.



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 18. 3. 2019
Uznesenia

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 geometrickým plánom č. 2/2019
novovytvorených parciel č. KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 (zast.
pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665 (TTP) s výmerou 214 m2, z parciel KN-E 56047/3,
KN-E 56044 a KN-E 56045, zapísaných v LV 4342, kat. územie 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 21 000,00 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj parciel 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. 9. 2019

3.

podpísané 20. 3. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 30/2019  - k bodu 8/3/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť o prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 2/2019 pozemkov parc. č. KN-C
8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1 (zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665
(TTP) s výmerou 214 m2, vytvorených z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E
56045, zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves.

1.



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 18. 3. 2019
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 „OVS“) na prevod vlastníctva geometrickým plánom č. 2/2019 (číslo
úradného overenia 22/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 8663/2 (TTP) s výmerou 622 m2, KN-C 8664/1
(zast. pl.) s výmerou 301 m2 a KN-C 8665 (TTP) s výmerou 214 m2 (celkom 1137 m2,
ďalej len „predmetné pozemky“), z parciel KN-E 56047/3, KN-E 56044 a KN-E 56045,
zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves:
- predmetom OVS je výber nadobúdateľa vlastníctva predmetných pozemkov, ktoré sú
ponúkané na odkúpenie len ako celok,
-  minimálna akceptovaná celková kúpna cena predmetných pozemkov je 21 000,00 €,
- účastník OVS podá súťažný návrh komplexne vypracovanej kúpnej zmluvy na
odkúpenie predmetných pozemkov a v nej uvedie kúpnu cenu, ktorá bude rovná sume
21 000,00 €, alebo ju presiahne,
- kúpna cena bude v súťažnom návrhu kúpnej zmluvy uvedená v zaokrúhlení na tisícky
eur,
- účastník OVS v priebehu lehoty na podávanie súťažných návrhov zloží na účet
vyhlasovateľa finančnú zábezpeku v sume 2 100,00 €, 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 predmetných pozemkov bude účastník
OVS, ktorý podá súťažný návrh kúpnej zmluvy s najvyššou kúpnou cenou
predmetných pozemkov, za dodržania/splnenia ostatných, aj formálnych súťažných
podmienok,
- nadobúdateľom vlastníctva predmetných pozemkov 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,
- účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že dopravný prístup ku
kupovanému pozemku a prípadne potrebnú prekládku inžinierskych sietí (aj prípadne
zistených po vykonaní prevodu vlastníctva predmetných pozemkov, o ktorých
predávajúci toho času nemá vedomosť) kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady,
- účastník súťaže v návrhu kúpnej zmluvy uvedie ustanovenie, že berie na vedomie, že
predmetné pozemky sa nachádzajú v dobývacom priestore Spišská Nová Ves,
- 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 zúčastňujú výlučne na vlastné náklady,

2.



z 3.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 18. 3. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č.29/2019 z 18. 3. 2019) zrealizovať
obchodnú verejnú súťaž podľa týchto podmienok OVS.

Termín: 30. 9. 2019

3.

podpísané 20. 3. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Za správnosť: 


