
z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 97/2019  - k bodu 3
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

určuje:
za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gondu a Mgr. Jozefa Kačengu.

1.

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

 zriaďuje:
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Bednár, Mgr. Andrej Cpin a PaedDr. Dávid
Demečko, PhD.

2.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 98/2019  - k bodu 4
Návrh na schválenie programu rokovania

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh programu 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zverejnený
na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.

1.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 99/2019  - k bodu 5
Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018

Hlasovanie - za: 18       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 2018.

1.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 100//2019  - k bodu 6
Správa o hospodárení mesta Spišská Nová Ves za 1. polrok 2019 a Monitorovacia správa o
plnení programového rozpočtu  za 1. polrok 2019

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
a) Správu o hospodárení mesta Spišská Nová Ves, hospodárenie rozpočtových
a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za 1. polrok 2019;

b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves
za 1. polrok 2019.

1.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 101/2019  - k bodu 7
Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
a) použitie rezervného fondu v sume 110 000 eur na tieto akcie:
•  Plynofikácia Radnica    7 000 eur
•  Projektové dokumentácie    60 000 eur
•  Tepelné hospodárstvo - projektová dokumentácia     38 000 eur
•  ŠJ ZŠ Komenského ul. - kuchynský robot a stavebné úpravy    5 000 eur

b) zníženie čerpania rezervného fondu v sume 110 000 eur u týchto akcií:
•  Rekonštrukcia MK, chodníkov, parkovísk    30 000 eur
•  Tepelné hospodárstvo - rekonštrukcia    38 000 eur
•  Rekonštrukcia MŠ Lipová   37 000 eur
•  ŠJ ZŠ Komenského ul. - konvektomat   5 000 eur

c) 3. zmenu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019, ktorou sa zvyšujú príjmy
a výdavky o 80 414 eur takto:
Bežné príjmy zvýšenie o 80 414 eur.
Bežné výdavky zvýšenie o 19 137 eur.
Kapitálové príjmy bez zmeny.
Kapitálové výdavky zvýšenie o 61 277 eur.
Príjmové finančné operácie bez zmeny.
Výdavkové finančné operácie bez zmeny.

d) 3. zmenu rozpočtu mesta v roku 2019 v rozpočtových a príspevkových
organizáciách podľa predloženého návrhu.

1.

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

ukladá:

prednosta 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. 10. 2019

2.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 102/2019  - k bodu 8
Vyhodnotenie Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 – 2020 vrátane návrhu na
jeho zmeny a Akčný plán rozvoja mesta na roky  2020 – 2022

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
1.1. Hodnotiacu správu plnenia Rozvojového plánu mesta Spišská Nová Ves 2011 - 2020
k 31. 12. 2018;
1.2. Návrh akčného plánu na roky 2021 - 2022.

1.

schvaľuje:
2.1 Návrh zmien vyplývajúcich z Hodnotiacej správy plnenia Rozvojového plánu mesta
Spišská Nová Ves 2011 - 2020 k 31. 12. 2018, a to:
a) predlženie platnosti RPM 2011 - 2020 do konca roka 2022,
b) zmeny indikátorov plnenia cieľov rozvoja mesta,
c) zmeny implementačného mechanizmu RPM.

2.2 Akčný plán rozvoja mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu.

2.

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

ukladá:

Ing. Darina PavelekováZodpovedný:

a) Navrhované zmeny RPM zakomponovať do jeho obsahu a zverejnit‘ ho na web
stránke mesta.
Z: Ing. Paveleková Darina
T: 15. 10. 2019

b) Zapracovať Akčný plán rozvoja mesta 2020 do programového rozpočtu mesta.
Z: vedúci oddelení
T. 31. 10. 2019

c) Realizovať monitoring AP a vyhodnotenie plnenia RPM v súlade so schváleným
implementačným mechanizmom (IM) RPM.
T: podľa IM RPM

Termín: 30. 9. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 103/2019  - k bodu 9
Odpis pohľadávok Domova dôchodcov

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
odpis pohľadávok Domova döchodcov v hodnote 31 091,82 eur.

1.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. Štefan ŠiškaZodpovedný:

pohľadávky Domova dôchodcov v hodnote 31 091,82 eur odpísaf v súlade so
zákonom o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.

Termín: 31. 12. 2019

2.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 104/2019  - k bodu 10
Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
predložený Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves.

1.

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

ukladá:

Tomáš HamráčekZodpovedný:

zverejniť Program odpadového hospodárstva mesta Spišská Nová Ves na webovom sídle
mesta a na úradnej tabuli.

Termín: 3. 10. 2019

2.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 105/2019  - k bodu 11
Predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves –
informatívna správa

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informatívnu správu Predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišská Nová Ves.

1.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 106/2019  - k bodu 12
Správa o výsledkoch kontroly

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
predloženú správu o výsledkoch kontroly.

1.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 107/2019  - k bodu 13
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu  na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves za
rok 2019.

1.

schvaľuje:
a) vyradenie majetku v správe mesta Spišská Nová Ves z účtovnej evidencie v obstarávacej
hodnote 172 138,17 €,
b) vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z účtovnej evidencie v hodnote 66 124,23 €,
c) vyradenie majetku mesta v správe Správy školských zariadení z účtovnej evidencie
v hodnote 17 898,18 €,
d) vyradenie majetku mesta v správe Domova dôchodcov Spišská Nová Ves z účtovnej
evidencie v hodnote 19 447,28 €,
e) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Nad Medzou. č. 1, Spišská Nová Ves
v celkovej obstarávacej hodnote 27 298,66 €,
f) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Lipova č. 13, Spišská Nová Ves
v celkovej obstarávacej hodnote 17 164,63 € a 4 169,32 €,
g) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Levočská č. 11, Spišská Nová Ves
v celkovej obstarávacej hodnote 13 635,51 €,
h) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Zdenka Nejedlého č. 2, Spišská Nová
Ves v celkovej obstarávacej hodnote 20 367,18 €,
i) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Ing. O. Kožucha č. 11, Spišská Nová
Ves v celkovej obstarávacej hodnote 23 258,84 €,
j) vyradenie majetku mesta v správe základnej školy, Hutnícka č. 16, Spišská Nová Ves
v hodnote 8 039,36 €,
k) vyradenie majetku mesta v správe STEZ, Za Hornádom č. 7, Spišská Nová Ves v
celkovej obstarávacej hodnote 19 121,29 €.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Hlasovanie - za: 13       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 5

ukladá:

vedúci príslušných hosp. stredískZodpovední:
riaditelia organizácií

zabezpečiť likvidáciu vyradeného majetku podľa interných predpisov.

Termín: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 108/2019  - k bodu 14/1/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie
pozemku pod stavbou súp. č. 181, k. ú. Hnilčík, ktorá je v jej výlučnom vlastníctve.

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 1368 (zast.
pl.) s výmerou 471 m2, zapísaného v LV 1034, k. ú. Hnilčík, podľa § 9a ods. 8 písm. b
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení, do výlučného vlastníctva
Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, za kúpnu cenu 2 270,22 € a úhradu
pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 4

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 15. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 109/2019  - k bodu 14/1/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, o odkúpenie
pozemku mesta tvoriaceho časť dvora pri dome súp. č. 181, k. ú Hnilčík, ktorého je
výlučnou vlastníčkou.

1.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 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 ZÁMER PREDAJA pozemku par. č.
KN-C 1367/2 (záhrada) s výmerou 167 m2, zapísaného v LV 665, k. ú. Hnilčík, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do výlučného
vlastníctva Veroniky Ogurčákovej, Hnilčík 181, 053 32 Hnilčík, za kúpnu cenu 804,94 €
a úhradu pomernej časti nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie pozemku ako súčasť dvora
rodinného domu súp. č. 181, k. ú. Hnilčík, vo vlastníctve žiadateľky.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 4

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 najbližšie rokovanie MsZ Spišskej Novej
Vsi.

Termín: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 110/2019  - k bodu 14/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti PaedDr. Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová
Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného
v LV 1122, k. ú. Mlynky.

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 par. č.
KN-E 9281/3 (TTP) s výmerou 170 m2, zapísaného v LV 1122, k. ú. Mlynky, do
výlučného vlastníctva PaedDr. Dušana Slivu, Štúrovo nábrežie 2413/11, Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 1 046,88 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
dlhodobé užívanie predmetného pozemku ako súčasť dvora rodinného domu súp. č.
29, k. ú. Mlynky.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

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: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 111/2019  - k bodu 14/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová
Ves, o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat. územie
Mlynky, ktorú spolu s podielovými spoluvlastníkmi susedných nehnuteľností udržiavajú
a využívajú ako jediný možný prístup k svojim nehnuteľnostiam.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA
geometrickým plánom č. 50/2019 (číslo úradného overenia 422/19, vyhotovený Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 832/1 (zast. pl.)
s výmerou 40 m2 – diel 2 a KN-C 834/2 (zast. pl.) s výmerou 140 m2 – diel 1 (ďalej len
„predmetné pozemky“), z parcely parc. č. KN-E 96852/1, zapísanej v LV 1122, kat.
územie Mlynky, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení do podielového spoluvlastníctva:
- Dariny Masloviakovej, J. Wolkera 2201/18, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/2,
za kúpnu cenu 656,53 €,
- Danice Němcovej, Trieda 1. mája 2554/26, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za
kúpnu cenu 218,85 €,
- Milana Mráza, 053 76 Mlynky 63, v podiele 1/6, za kúpnu cenu 218,85 €,
- Ľubomíra Mráza, Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská Nová Ves, v podiele 1/6, za
kúpnu cenu 218,85 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetné
pozemky žiadatelia využívajú ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich
vlastníctve.

2.
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Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 0       nehlasovali: 3

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 112/2019  - k bodu 14/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Emila Smoradu a Evy Smoradovej, Trieda 1. mája 2308/2, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku par. č. KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2,
zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec.

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 par. č.
KN-C 1047 (orná pôda) s výmerou 161 m2, zapísaného v LV 141, k. ú. Hnilec, podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Emila Smoradu a Evy Smoradovej, Trieda 1. mája 2308/2,
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 596,98 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
považuje dlhodobé využívanie citovaného pozemku v súvislosti s užívaním rodinného
domu súp. č. 68, k. ú. Hnilec.

2.

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

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: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 113/2019  - k bodu 14/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ing. Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves –
Novoveská Huta, o odkúpenie pozemkov dlhodobo užívané v súvislosti s užívaním
rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves.

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 geometrickým
plánom č. 35/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves,
katastrálny odbor, dňa 18. 6. 2019 pod č. 305/19 novovytvorených pozemkov par. č.
KN-C 8388 (záhrada) s výmerou 594 m2 (diel 8, 9), KN-C 8387/1 (zast. pl.) s výmerou
134 m2 (diel 5, 6), KN-C 8391/1 (zast. pl.) s výmerou 198 m2 (diel 4, 10), KN-C 8385/3
(zast. pl.) s výmerou 4 m2 (diel 12), KN-C 8387/4 (zast. pl.) s výmerou 232 m2 (diel 3, 7,
11), KN-C 8390/2 (záhrada) s výmerou 228 m2 (diel 2), KN-C 8389/1 (orná pôda)
s výmerou 219 m2 (diel 1), z pozemkov par. č. KN-C 8385/1, KN-E 55796, KN-E 55798,
KN-E 55799, KN-E 55800, KN-E 55801, 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 Ing.
Ivana Šmelka, Železná 9036/1, 053 31 Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, za kúpnu
cenu 28 986,19 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé
užívanie citovaných pozemkov ako dvor, bezprostredne spojených s užívaním
rodinného domu súp. č. 9036, k. ú. Spišská Nová Ves.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 114/2019  - k bodu 14/6/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8621 zastavaného rodinným domom
žiadateľa v kat. území Spišská Nová Ves.

1.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C
8621 (zast. pl.) s výmerou 723 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, do
výlučného vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta,
Spišská Nová Ves za kúpnu cenu 12 638,04 € a úhradou pomernej časti nákladov
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 115/2019  - k bodu 14/6/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31 Novoveská Huta, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8622, kat. územie Spišská Nová
Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemku
parc. č. KN-C 8622 (záhrada) s výmerou 242 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 do výlučného vlastníctva Mareka Želinského, Tichá 9257/18, 053 31
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 230,16 € a úhradou pomernej časti
nákladov spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý priamo susedí s rod.
domom žiadateľa a časť jeho hranice prechádza bezprostredne popri obvode domu,
užívaný bol ako celok nehnuteľností s rodinným domom a pre mesto je kvôli svojmu
tvaru a situovaniu nevyužiteľný.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 116/2019  - k bodu 14/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o Jaroslavom Zajacom a manž. Janou Zajacovou, Hnilecká cesta 9064/15, 053
31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, navrhovanej zámene pozemkov v časti Novoveská
Huta.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY geometrickým
plánom č. 36/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného
overenia 281/19) novovytvorených pozemkov, a to:
- parc. č. KN-C 8160/2 (zast. pl.) s výmerou 63 m2 (diel 2), KN-C 8159/3 (TTP)
s výmerou 123 m2 (diel 3) a KN-C 8160/3 (zast. pl.) s výmerou 9 m2 (diel 4) z parcely
KN-E 77463/1, zapísanej v LV 10934, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO 329614,
- parc. č. KN-C 8162/6 (zast. pl.) s výmerou 195 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E
55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Jaroslava Zajaca a manž. Jany Zajacovej, Hnilecká
cesta 9064/15, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves s finančným doplatkom
304,02 €,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská
Nová Ves získa do vlastníctva pozemok slúžiaci ako cestná komunikácia.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 117/2019  - k bodu 14/8/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza,
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 55842, zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj geometrickým plánom č.
37/2019 (číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO
43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8164/4 (zast. pl.) s výmerou 35 m2 –
diel 4, z parcely parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová
Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
výlučného vlastníctva Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza, za
kúpnu cenu 572,60 € a s úhradou pomernej časti nákladov spojených s prevodom
vlastníctva tohto pozemku.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 118/2019  - k bodu 14/8/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01 Prievidza,
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 55842, zapísaného v LV 4342, k. ú. Sp. N. Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA
geometrickým plánom č. 37/2019 (číslo úradného overenia 272/19, vyhotovený Ing. Ivetou
Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku KN-C 8164/5 (zast. pl.) s výmerou
30 m2 – diel 5 z parcely parc. č. KN-E 55842, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská
Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení, do výlučného vlastníctva Daše Fürstenzeller, Ľ. Ondrejova 38/10, 971 01
Prievidza, za kúpnu cenu 490,80 € a úhradou pomernej časti nákladov spojených
s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
považuje skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý tvorí dvor rodinného domu žiadateľky
a je žiadateľkou dlhodobo užívaný a udržiavaný.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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.

Termín: 21. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 119/2019  - k bodu 14/9/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8458/3 zastavaného stavbou
(rodinným domom) žiadateľa, kat. územie Spišská Nová Ves.

1.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C
8458/3 (zast. pl.) s výmerou 134 m2, zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
výlučného vlastníctva Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta,
Spišská Nová Ves za celkovú kúpnu cenu 2 436,12 € a úhradou pomernej časti nákladov
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku,

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 120/2019  - k bodu 14/9/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská Huta, Spišská
Nová Ves, o odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 8457, kat. územie Spišská Nová
Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA pozemku
parc. č. KN-C 8457 (záhrada) s výmerou 28 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 do výlučného vlastníctva Cyrila Jackoviča, Horská 9076/13, 053 31 Novoveská
Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 458,08 € a úhradou pomernej časti nákladov
spojených s prevodom vlastníctva tohto pozemku, pričom za dôvod hodný osobitného
zreteľa považuje skutočnosť, že pozemok žiadateľ dlhodobo užíva ako dvor/záhradu
pri svojom rodinnom dome, pričom je komunikačne iba veľmi obmedzene dostupný.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 121/2019  - k bodu 14/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Cyrila Barona a manž. Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 31
Novoveská Huta, Spišská Nová Ves o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 8477,
zapísaného v LV 1, k. ú. Sp. N. Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER PREDAJA
geometrickým plánom č. 2019025 (číslo úradného overenia 286/19, vyhotovený Ing.
Michalom Nagyom, IČO 51910853) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8477/1
(záhrada) s výmerou 616 m2, z parcely parc. č. KN-C 8477, zapísanej 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 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Cyrila Barona a manž.
Anny Baronovej, Slnečná 9133, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu
cenu 10 292,65 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že
predmetný pozemok slúži ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich
vlastníctve.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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 MsZ.

Termín: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 122/2019  - k bodu 14/11/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Zuzany Petrovičovej, Topoľová 9/12, 052 01 Spišská Nová Ves, o
odkúpenie časti pozemku mesta parc. č. KN-C 8543 zapísaného v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves.

1.

neschvaľuje:
predaj geometrickým plánom č. 32/2019 (číslo úradného overenia G1-251/19, vyhotovený
Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454) novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8543/2
(TTP) s výmerou 315 m2 z pozemku KN-C 8543 zapísaného v LV 1, kat. územie Spišská
Nová Ves.

2.

Hlasovanie - za: 14       proti: 0       zdržali sa: 4       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

žiadateľku písomne informovať o neschválení predaja pozemku parc. č. KN-C 8543/2.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 123/2019  - k bodu 14/11/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam - UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Zuzany Petrovičovej, Topoľová 9/12, 052 01 Spišská Nová Ves, o
odkúpenie častí pozemkov parc. č. KN-E 56007/3 a KN-E 56009 zapísaných v LV 4342,
kat. územie Spišská Nová Ves.

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 geometrickým plánom č. 32/2019
(číslo úradného overenia G1-251/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 8559 (záhrada) s výmerou 135 m2 (diel 1 a 2) z
pozemkov KN-E 56007/3 a KN-E 56009 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 2 700,00 €.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Hlasovanie - za: 0       proti: 6       zdržali sa: 11       nehlasovali: 1

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať obchodnú verejnú súťaž a predaj pozemku parc. č. KN-C 8559 podľa tohto
uznesenia v zmysle ustanovení zákona o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až §
288 Obchodného  zákonníka v platnom znení.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 124/2019  - k bodu 14/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Ľubomíra Podvojského a manž. Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 1308/2, 053
11 Smižany, o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 7916/13 (zast. pl.) s výmerou 45 m2
zapísaného v LV 1 a časti pozemku parc. č. KN-C 7916/10 zapísaného v LV 1 a časti
pozemkov KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3, zapísaných v LV 4342, k. ú. Sp. Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 7916/13
(zast. pl.) s výmerou 45 m2 zapísaného v LV 1 a geometrickým plánom č. 19/2019 (číslo
úradného overenia 61-168/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 7911/2 (TTP) s výmerou 69 m2 (diel 1 a 2)
a KN-C 7916/17 (zast. pl.) s výmerou 100 m2, z pozemku parc. č. KN-C 7916/10
zapísaného v LV 1 a z pozemkov parc. č. KN-E 55662/2 a KN-E 55690/3 zapísaných v LV
4342, k. ú. Sp. N. Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v pl.
znení, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomíra Podvojského a manž.
Lesanky Podvojskej, Za kaštieľom 1308/2, 053 11 Smižany, za kúpnu cenu 5 803,28 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o pozemky,
ktoré sú kvôli tvaru, veľkosti a situovaniu pre mesto nevyužiteľné, pričom žiadateľmi
sú využívané ako súčasť dvora a prístupový priestor k ich nehnuteľnostiam.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 125/2019  - k bodu 14/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01 Spišská Nová Ves a žiadosti Ing.
Mariána Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052 01 Spišská
Nová Ves, o odkúpenie častí pozemkov mesta nachádzajúcich sa v kat. území Spišská
Nová Ves, miestna časť Ferčekovce,
- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj geometrickým plánom č. 18/2019
(číslo úradného overenia 61-167/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
novovytvorených pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení:
- parc. č. KN-C 7678/221 (zast. pl.) s výmerou 74 m2 a KN-C 9696/97 (TTP) s výmerou
125 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva Márie Horbaľovej, Dunajská 22, 052 01
Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 863,38 €,
- parc. č. KN-C 7678/220 (zast. pl.) s výmerou 67 m2 a KN-C 9696/96 (TTP) s výmerou
44 m2, z pozemkov KN-C 7678/91 a KN-C 9696/59, zapísaných v LV 1, kat. územie
Spišská Nová Ves, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Mariána
Bubeníka a manž. Ing. Márie Bubeníkovej, Dunajská 2764/20, 052 01 Spišská Nová
Ves, za kúpnu cenu 2 788,48 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že pozemky boli
dlhodobo udržiavané a užívané žiadateľmi, a zároveň kvôli tvaru, veľkosti
a situovaniu mestom nie sú využiteľné pre jeho potreby, a preto ich považuje za
prebytočné.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 126/2019  - k bodu 14/14
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Informáciu o navrhovanej zámene pozemkov a odkúpení pozemku mestom SNV v kat.
území Spišská Nová Ves, časť Ferčekovce – Predná Huta.

1.

ruší:
platnosť uznesenia č. 469/2018 z 19. 4. 2018.

2.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER majetkovoprávneho
usporiadania vlastníctva pozemkov formou ZÁMENY geometrickým plánom č. 2019027
(vyhotovený Ing. Michalom Nagyom, IČO 51910853, číslo úradného overenia 296/19)
novovytvorených POZEMKOV, a to:
- novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 7949/89 (TTP) s výmerou 98 m2 z parcely KNC
7949/6, zapísanej v LV 396, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného
vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO 329614,
- parc. č. KN-C 7958/5 (zast. pl.) s výmerou 286 m2 (diel 1) z parcely parc. č. KN-E
6827/602, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného
vlastníctva STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o., s. r. o. Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO 36 658 677, s finančným doplatkom 4 940,77 € mestu Spišská Nová Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že mesto Spišská Nová Ves
získa do vlastníctva pozemok, ktorým občanom mesta zabezpečí prístup/prechod
k autobusovej zastávke na ceste SNV – Novoveská Huta a žiadaný pozemok KN-C
7958/5 je pre svoj tvar a umiestnenie mestom nevyužiteľný.

3.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 20. 12. 2019

4.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 127/2019  - k bodu 14/15
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o Petrom Branderským, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany, navrhovanej
zámene pozemkov v kat. území Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov ZÁMER ZÁMENY geometrickým
plánom č. 31/2019 (vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454, číslo úradného
overenia 280/19) novovytvorených POZEMKOV, a to:
- parc. č. 9483/14 (zast. pl.) s výmerou 443 m2 (diel 5 a 7), z parciel KN-E 4343 a KN-E
4346, zapísaných v LV 9307, kat. územie Spišská Nová Ves, do výlučného vlastníctva
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO
329614,
- parc. č. KN-C 9418/6 (orná pôda) s výmerou 181 m2 (diel 2) z parcely parc. č. KN-E
54310/1, zapísanej v LV 4342, kat. územie Spišská Nová Ves do výlučného
vlastníctva Petra Branderského, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany s finančným
doplatkom 5 021,65 €,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom
za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosti, že mesto Spišská Nová Ves získa
do vlastníctva pozemok pod komunikáciou a Peter Branderský scelí pozemky vo svojom
výlučnom vlastníctve.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 128/2019  - k bodu 14/16
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Bc. Petra Soláka, Banícka 1487/15, 052 01 Spišská Nová Ves, o
odkúpenie pozemku mesta parc. č. KN-C 2424 (zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie
Spišská Nová Ves.

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 parc. č. KN-C 2424
(zast. pl.) s výmerou 19 m2, kat. územie Spišská Nová Ves, podľa § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva
Bc. Petra Soláka, Banícka 1487/15, 052 01 Spišská Nová Ves, za celkovú kúpnu cenu
869,09 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 129/2019  - k bodu 14/17
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spol. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová
Ves, IČO 31731244, o odkúpenie dlhodobo užívaných pozemkov nachádzajúcich sa
v oplotenom areáli vo vlastníctve 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 ZÁMER PREDAJA geometrickým
plánom č. 42/2019, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny
odbor, dňa 11. 6. 2019 pod číslom 285/19, novovytvorených POZEMKOV par. č. KN-C
1492/22 (ost. pl.) s výmerou 141 m2 (diel 1), KN-C 1492/23 (ost. pl.) s výmerou 107 m2
(diel 2,4) a KN-C 2375 (zast. pl.) s výmerou 258 m2 (diel 3, 5, 6), z parciel KN-C
2379/14, KN-C 2379/15, zapísaných v LV 1 a parciel KN-E 50866/2, KN-E 52490/1,
KN-E 52490/2, KN-E 52491/1, zapísaných v LV 4342, 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. MILANKO, spol. s r. o., Chrapčiakova ul. 29, Spišská Nová Ves, IČO
31731244, za kúpnu cenu 13 313,55 €, pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa
považuje dlhodobé užívanie predmetných pozemkov ako stavebný dvor a žiadané
pozemky sú pre svoj tvar a umiestnenie mestom nevyužiteľné.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 20. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 130/2019  - k bodu 14/18
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníctva pozemkov SR, v správe
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, v
prospech mesta Spišská Nová Ves.

1.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prevod vlastníckeho práva
k pozemkom par. č. KN-E 52616/1 (zast. pl.) s výmerou 1166 m2, KN-E 52617/1
(zast. pl.) s výmerou 1170 m2, KN-E 52617/2 (zast. pl.) s výmerou 23 m2, KN-E
52618/1 (zast. pl.) s výmerou 1179 m2, KN-E 52618/2 (zast. pl.) s výmerou 105 m2,
KN-E 52618/3 (zast. pl.) s výmerou 77 m2, KN-E 52619/1 (zast. pl.) s výmerou 76 m2,
KN-E 52619/2 (zast. pl.) s výmerou 14 m2, KN-E 52619/3 (zast. pl.) s výmerou 12 m2,
zapísaných v LV 9720 (Slovenská republika, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky (MH SR), Mlynské nivy 44/a, Bratislava), k. ú. Spišská Nová Ves, do
výlučného vlastníctva mesta Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 1 €/m2 so záväzkom,
že pozemky budú po dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva
k nim užívané výlučne na účely verejné.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemkov podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 131/2019  - k bodu 14/19
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

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,
nachádzajúcich sa v k. ú. Spišská Nová Ves.

1.

ruší:
platnosť prijatého uznesenia č. 58/2019 z 25. 4. 2019.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
zriadenie bezodplatného vecného bremena – zápisy v LV č. 1 a LV 4342- časť “C -
Ťarchy“ v zneniach:
"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie
stavby „Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01
– Ul. I. Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-C 2827/3 (zast. pl.), KN-C
2828/1 (zast. pl.), v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018, úradne
overenom 14. 2. 2018 pod č. 76/18",
"Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie
stavby „Spišská Nová Ves – úprava NN siete – Ul. ČSA, Rybárska, Mlynská"; SO 01
– Ul. I. Krasku, Zvonárska“ na pozemkoch par. č. KN-E 51245 (zast. pl.), KN-E
51649/94 (orná pôda), KN-E 51649/70 (orná pôda), KN-E 51649/2 (zast. pl.), KN-E
51649/95 (orná pôda), v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 30/2018,
úradne overeného 14. 2. 2018 pod č. 76/18 a geometrickým plánom č. 193/2018,
úradne overenom 19. 4. 2018 pod č. 196/18.

3.

Hlasovanie - za: 15       proti: 0       zdržali sa: 3       nehlasovali: 0

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

4.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 132/2019  - k bodu 14/20
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, o uzavretie
zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie vecného bremena.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzvretie 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 pozemkoch par. č.
KN-E 52807 (zast. pl.) s výmerou 30527 m2 zapísaného v LV 4342, k. ú. Spišská Nová
Ves, tak, ako je to zakreslené v PD stavby: „IBV – KAMENNÝ OBRÁZOK“,
v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291
Košice, IČO 36599361, a to bezodplatne.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Hlasovanie - za: 18       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: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 133/2019  - k bodu 14/21
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. PRIVEL, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 11 Košice, o uzavretie zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy na zriadenie 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 pozemkoch par. č.
KN-C 2100 (zast. pl.) s výmerou 791 m2 zapísaný v LV 1, a KN-E 50669 (zast. pl.)
s výmerou 2886 m2 zapísaný v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené
v PD stavby: „SNV – ul. Školská – úprava strešníkovej siete – úsek 2“, v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO
36599361, a to bezodplatne.

2.

Hlasovanie - za: 18       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: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

Uznesenie č. 134/2019  - k bodu 14/22
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti mesta Sp. Nová Ves doručenej Slovenskému vodohospodárskemu
podniku, š. p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, o uzatvorenie
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.

1.

schvaľuje:
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavby – lávky pre peších, na pozemok parc. č. KN-C 9157/11 (vod. pl.)
s výmerou 6187 m2, zapísaný v LV č. 1014, kat. územie Spišská Nová Ves, v rozsahu
podľa výkresu č. 1 projektovej dokumentácie pre stavbu Lávka pre peších, v prospech
mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves, IČO 329614, za
jednorazovú odplatu vo výške 200,00 € bez DPH.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena podľa tohto
uznesenia.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 135/2019  - k bodu 14/23
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o prijatom dare 2 ks 3D tlačiarní a návrhu ich výpožičky Technickej akadémii
v Spišskej Novej Vsi.

1.

schvaľuje:
v súlade s §9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zámer výpožičky hnuteľného majetku,
a to dva kusy 3D tlačiarní Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová
Ves, IČO: 00521663. Za dôvod hodného osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť, že
hnuteľný majetok mesta bude slúžiť na vzdelávacie aktivity, čím mesto prispeje
k zvyšovaniu úrovne vzdelávania časti stredoškolských študentov.

2.



z 7.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 26. 9. 2019
Uznesenia

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

ukladá:

vedúci odd. vnútornej správyZodpovedný:

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

Termín: 31. 12. 2019

3.

podpísané 9. 10. 2019 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Za správnosť: 


