
z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 214/2020  - k bodu 2
Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

určuje:
za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa Gondu a Bc. Ing. Janku Brziakovú.

1.

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

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

2.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 215/2020  - k bodu 3
Návrh na schválenie programu rokovania

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh programu 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi zverejnený
na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.

1.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 216/2020  - k bodu 3
Návrh na schválenie programu rokovania

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
zmenu návrhu programu 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi,
ktorou sa do programu rokovania dopĺňajú body 17, 18, 19 a 20  podľa predloženého
návrhu.

1.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 217/2020  - k bodu 4
Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti a do mestskej školskej rady

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

deleguje:
A) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, J. Fabiniho 1, Spišská
Nová Ves:
• Mgr. Andreja Cpina,
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• Mgr. Tomáša Cehlára,
• MUDr. Petra Zeleného, MPH.

B) zástupcov mesta do Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Hutnícka 18,
Spišská Nová Ves:
• PaedDr. Dávida Demečka, PhD.,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú.

C) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Petra Bednára,
• MUDr. Ivetu Fulkovú,
• MUDr. Petra Zeleného, MPH,
• Mgr. Jozefa Kačengu.

D) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Lipová 13, Spišská Nová Ves:
• Ing. Ľubomíra Pastirana,
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• Valtera Rettera,
• Mgr. Danu Kováčovú.

E) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Levočská 11, Spišská Nová Ves:
• Olivera Búzu,
• RNDr. Ladislava Ruttkaya,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú,
• Bc. Ing. Janku Brziakovú.

F) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Petra Bednára,
• Ing. Jozefa Gondu,
• PhDr. Jána Volného, PhD.,
• PaedDr. Vieru Oltznauerovú.

G) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Ing. O. Kožucha ll, Spišská Nová
Ves:
• Ing. Zuzanu Záborskú,
• PaedDr. Dávida Demečka, PhD.
• Ing. Jozefa Gondu,
• Ľubomíra Vaica.

H) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Komenského 2, Spišská Nová Ves:
• Ing. Zuzanu Záborskú,

1.



• Ing. Zuzanu Záborskú,
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• Valtera Rettera,
• Ľubomíra Vaica

I) zástupcov mesta do Rady školy pri Základnej škole, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Petra Bednára,
• Mgr. Tomáša Cehlára,
• Adnana Akrarna,
• PhDr. Jána Volného, PhD.

J) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, I. Krasku 3, Spišská Nová Ves:
• MUDr. Petra Zeleného, MPH,
• Mgr. Tomáša Cehlára.

K) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Gorazdova 2S, Spišská Nová Ves:
• Olivera Búzu,
• Bc. Ing. Janku Brziakovú.

L) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, S. Tomášika S, Spišská Nová Ves:
• Ing. Zuzanu Záborskú,
• Ing. Danu Mrnkovú.

M) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, E. M. Šoltésovej 27, Spišská Nová
Ves:
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• PaedDr. Dávida Demečka, PhD.

N) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Lipová 21, Spišská Nová Ves:
• Valtera Rettera,
• Mgr. Tomáša Cehlára.

O) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Slovenská 14, Spišská Nová Ves:
• RNDr. Ladislava Ruttkaya,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú.

P) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Komenského 25, Spišská Nová
Ves:
• PhDr. Jána Volného, PhD.,
• Ing. Idu Bdžochovú.

Q) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Z. Nejedlého 5, Spišská Nová Ves:
• MUDr. Ivetu Fulkovú,
• Ľubomíra Vaica.

R) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Rybničná 31, Spišská Nová Ves:
• Olivera Búzu,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú.

S) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová
Ves:
• MUDr. Iveta Fulkovú,
• Bc. Ing. Janku Brziakovú.

T) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, J. Hanulu 6, Spišská Nová Ves:
• Ing. Jozefa Gondu,
• Mgr. Jozefa Kačengu.



U) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Tehelná 20, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Andreja Cpina,
• Ing. Danu Mrnkovú.

V) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, Stolárska 2, Spišská Nová Ves:
• Mgr. Petra Bednára,
• Adnana Akrama,
• Mgr. Jozefa Kačengu,
• PhDr. Ľubicu Šefčíkovú.

W) zástupcov mesta do Rady školy pri Materskej škole, P. Jilemnického 2, Spišská Nová
Ves:
• Mgr. Ing. Igora Geletku,
• MUDr. Alenu Pekarčíkovú,
• Ing. Ľubomíra Pastirana,
• Ing. Evu Štubňovú.

X) zástupcov mesta do mestskej školskej rady:
• RNDr. Ladislava Ruttkaya,
• Mgr. Jozefa Kačengu.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

informovať vedenia škôl a školských zariadení o delegovaní zástupcov zriaďovateľa do
rád škôl a školských zariadení.

Termín: 6. 3. 2020

2.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 218/2020  - k bodu 5
Návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole so sídlom na Ul.
Komenského 3, Smižany

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole so sídlom na
Ul. Komenského 3, Smižany.

1.

schvaľuje:
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí pre Centrum voľného času pri
Základnej škole so sídlom na Ul. Komenského 3, Smižany vo výške 70 eur/dieťa/rok
podľa predloženého návrhu.

2.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie so
Základnou školou na Ul. Komenského 3, Smižany vo výške 70 eur/dieťa/rok
a zabezpečiť prevod finančných prostriedkov podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

Termín: 15. 4. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 219/2020  - k bodu 6
Návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole Povýšenia sv.
Kríža, Smižany

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
návrh na pridelenie dotácie pre Centrum voľného času pri Základnej škole Povýšenia sv.
Kríža, Smižany.

1.

schvaľuje:
poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí pre Centrum voľného času pri
Základnej škole Povýšenia sv. Kríža, Smižany vo výške 70 eur/dieťa/rok podľa
predloženého návrhu.

2.

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

ukladá:

Ing. Dana MrnkováZodpovedný:

uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie so
zriaďovateľom Základnej školy Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, Rímskokatolíckou
cirkvou, Biskupstvom Spišské Podhradie, vo výške 70 eur/dieťa/rok a zabezpečiť prevod
finančných prostriedkov podľa zmluvne dohodnutých podmienok.

Termín: 15. 4. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 220/2020  - k bodu 7
Zmena štatútu Správy školských zariadení

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
Štatút Správy školských zariadení podľa predloženého návrhu.

1.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 221/2020  - k bodu 8
Návrh investícií spoločnosti eurobus, a. s., Košice na roky 2020 a 2021

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
investičný zámer spoločnosti eurobus a. s., Staničné námestie č. 9, Košice na
zakúpenie dvoch nových vozidiel (autobusov) v rokoch 2020 – 2021.

1.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 222/2020  - k bodu 9
Dodatok č. 1 k VZN mesta Spišská Nová Ves č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych
komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

uznáša sa na:
Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č.
5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené
parkovanie motorových vozidiel.

1.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

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

ukladá predkladateľovi:

Ing. Milan MuchaZodpovedný:

a) vyvesiť vydané znenie Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
platené parkovanie motorových vozidiel v určených dňoch v kalendárnom
roku 2020 na úradnej tabuli mesta najmenej na 15 dní;

Z: Ing. Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy
T: 21. 2. 2020

b) zverejniť vydané znenie Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné
platené parkovanie motorových vozidiel v určených dňoch v kalendárnom
roku 2020 na webovom sídle mesta.

Termín: 9. 3. 2020

2.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 223/2020  - k bodu 10
Informácia o výsledku kontroly „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti
všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne - v meste Spišská
Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves“ vykonanej NKÚ od 12. 6. 2019 –
15. 11. 2019 a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Informácie o výsledku kontroly „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti
všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne – v meste Spišská
Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 07 Spišská Nová Ves“ vykonanej NKÚ od 12. 6.
2019 – 15. 11. 2019 a o plnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených
nedostatkov.

1.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 224/2020  - k bodu 11
Informácia o príprave zmien územného plánu

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o príprave zmien Územného plánu mesta Spišská Nová Ves.

1.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

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

ukladá:

Ing. arch. Teodor ŠtubňaZodpovedný:

vypracovať oznámenie o obstarávaní zmien a doplnkov, s výzvou pre verejnosť na
podanie námetov, na zmeny územného plánu mesta.

Termín: 1. 3. 2020

2.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 225/2020  - k bodu 12
Poverenie na výkon funkcie sobášiaceho

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
návrh poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev v matričnom
obvode mesta Spišská Nová Ves pre MUDr. Ivetu Fulkovú – poslankyňu Mestského
zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

1.

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

ukladá:

JUDr. Peter ŠtrauchZodpovedný:

zabezpečiť vydanie poverenia na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním manželstiev
v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves pre MUDr. Ivetu Fulkovú – poslankyňu
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Termín: 28. 2. 2020

2.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 226/2020  - k bodu 13
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves za rok 2019.

1.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 227/2020  - k bodu 14
Správa o výsledkoch kontroly

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

neberie na vedomie:
predloženú Správu o výsledkoch kontroly.

1.

Hlasovanie - za: 12       proti: 0       zdržali sa: 5       nehlasovali: 1

žiada:
hlavného kontrolóra o doplnenie analýzy efektívnosti financovania rekonštrukcie
miestnych komunikácii v r. 2017 - 2018 do najbližšieho rokovania MsZ.

2.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 228/2020  - k bodu 15/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Juraja Beličáka s manž. o odkúpenie mestského pozemku parc. č. KN-C 9696/26,
v kat. území Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

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 9696/26
(TTP) s výmerou 190 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 bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Juraja Beličáka a manž. Márie Beličákovej, Dunajská
2799/56, 052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 787,50 €, pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný pozemok tvorí záhradu pri
rodinnom doma žiadateľov (súp. č. 2799), pričom je s ním spoločne dlhoročne užívaný
a udržiavaný.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 229/2020  - k bodu 15/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Mariána Galla s manž. o odkúpenie mestského pozemku parc. č. KN-C 9696/27,
v kat. území Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetného pozemku.

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 9696/27
(TTP) s výmerou 177 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 bezpodielového
spoluvlastníctva manželov Mariána Galla a manž. Ingrid Gallovej, Dunajská 2800/58,
052 01 Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 4 464,45 €, pričom za dôvod hodný osobitného
zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný pozemok tvorí záhradu pri rodinnom dome
žiadateľov (súp. č. 2800), pričom je s ním spoločne dlhoročne užívaný a udržiavaný.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 230/2020  - k bodu 15/3
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o:
- žiadosti Jozefa Dziaka s manž. o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KN-E
56047/3, v kat. území Spišská Nová Ves,
- zverejnení zámeru predaja predmetných pozemkov.

1.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

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. č. 70/2019
(číslo úradného overenia 594/19, vyhotovený Ing. Ivetou Nagyovou, IČO 43248454)
pozemkov - novovytvorených parc. č. KN-C 8666/2 (zast. pl.) s výmerou 89 m2 – diel 1,
KN-C 8666/3 (TTP) s výmerou 61 m2 – diel 2 a KN-C 8666/4 (TTP) s výmerou 22 m2 –
diel 3, z parcely parc. č. KN-E 56047/3, zapísanej v LV 4342, kat. územie Sp. N. Ves,
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Dziaka a manž. Silvie Dziakovej,
Lúčna 9343/4, 053 31 Novoveská Huta, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 3 412,28 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že predmetný pozemok
slúži ako jediný možný prístup k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 9. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 231/2020  - k bodu 15/4
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Ladislava Greša, Štúrova 113/20, 053 13 Letanovce, o odkúpenie
pozemku par. č. KN-C 8737/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaný v LV 4342, 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 pozemku par. č. KN-C
8737/5 (zast. pl.) s výmerou 12 m2, zapísaný 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 Ladislava Greša, Štúrova 113/20, 053 13 Letanovce, za kúpnu cenu 275,76 €,
pričom za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje dlhodobé užívanie citovaného
pozemku ako pozemku zastavaného žiadateľovou hospodárskou budovou,
nachádzajúcou sa v dvore vo vlastníctve žiadateľa, pričom predmetné nehnuteľnosti
sú bezprostredne spojené s užívaním rodinného domu súp. č. 9177, k. ú. Spišská Nová
Ves.

2.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

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. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 232/2020  - k bodu 15/5
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Dušana Ferenčíka, Severná 1078, 049 25 Dobšiná, o odkúpenie časti
pozemku mesta parc. č. KN-C 540/1 (lesný pozemok), kat. územie Dedinky, zapísaného
v LV 384.

1.

neschvaľuje:
predaj časti pozemku mesta parc. č. KN-C 540/1 (lesný pozemok), kat. územie Dedinky,
zapísaného v LV 384.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

žiadateľa písomne informovať o neschválení predaja časti pozemku parc. č. KN-C 540/1.

Termín: 30. 4. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 233/2020  - k bodu 15/6
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
potrebu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, na ktorých sa nachádzajú stavby vo
vlastníctve mesta.

1.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie pozemkov č.KN-E 54243 (orná
pôda) s výmerou 300 m2, zapísaný v LV 10895, k. ú. Spišská Nová Ves, od
spoluvlastníkov pozemku:
- Anna Olejníková, Slovenská 1270/53, Spišská Nová Ves - spoluvlastnícky podiel 1/2, za
2 689,50 €,
- Milan Farkašovský, Trieda 1. mája 26/15, Spišská Nová Ves - spoluvlastnícky podiel
1/2, za 2 689,50 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 234/2020  - k bodu 15/7
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Edity Duždovej, Lesná 3422/23, Spišská Nová Ves, o odkúpenie
časti mestských pozemkov na výstavbu rodinného domu a súvisiacich skutočnostiach.

1.

neschvaľuje:
predaj časti pozemkov par. č. KN-C 6599, KN-C 6598/1, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská
Nová Ves.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

žiadateľku písomne informovať o neschválení predaja časti pozemkov par. č. KN-C 6599,
KN-C 6598/1, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves a plánovanej príprave časti
územia na výstavbu rodinných domov.

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 235/2020  - k bodu 15/8
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o návrhu kúpnej ceny nájomného bytu č. 20 v bytovom dome Filinského
cesta č. 9.

1.

schvaľuje:
podľa zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
naň nadväzujúceho VZN mesta Sp. Nová Ves č. 3/2017 o prevode vlastníctva bytov
a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves a v súlade s 9a ods. 8 písm. a) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných
poslancov kúpnu cenu bytu č. 20 (vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných
častiach a zariadeniach domu o veľkosti 153/10000) nachádzajúceho sa v bytovom dome
súp. číslo 3077, Filinského cesta č. 9, Spišská Nová Ves, zapísaného v LV 9806, k. ú.
Spišská Nová Ves, užívaného nájomkyňou Ingrid Kratochvílovou, Filinského cesta
3077/9, Spišská Nová Ves, v sume 24 775,96 €.

2.

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

ukladá:

vedúci odd. vnútornej správyZodpovedný:

zrealizovať prevod vlastníctva bytu v súlade s týmto uznesením

Termín: 31. 3. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 236/2020  - k bodu 15/9/1
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o technickom stave objektu Levočská č. 14 vo vlastníctve mesta Spišská Nová
Ves a návrhu na postup pre zabezpečenie jeho revitalizácie.

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 vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
(§ 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení) na
podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy v súlade s § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka v platnom znení, realizovanej podľa schválených súťažných podmienok, na
umiestnenie a realizáciu investície na nehnuteľnosti mesta Spišská Nová Ves, a to stavbe
súp. č. 406, postavenej na pozemkoch par. č. KN-C 289 (zast. pl.) s výmerou 1973 m2,
KN-C 290 (zast. pl.) s výmerou 282 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

2.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

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

ukladá:

prednosta mestského  úraduZodpovedný:

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

Termín: 31. 12. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 237/2020  - k bodu 15/9/2
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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
na podávanie najvhodnejšieho návrhu zmluvy v súlade s § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka v platnom znení (ďalej tiež len „súťaže“ alebo „OVS“) na umiestnenie
a realizáciu investície na nehnuteľnosti mesta Spišská Nová Ves, a to stavbe súp. č. 406,
postavenej na pozemkoch par. č. KN-C 289 (zast. pl.) s výmerou 1973 m2, KN-C 290
(zast. pl.) s výmerou 282 m2, zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves, so splnením
nasledujúcich podmienok:
- účastník OVS podá súťažný návrh formou komplexne vypracovanej zmluvy na
umiestnenie a realizáciu investície na citovanej nehnuteľnosti mesta Spišská Nová Ves,
alebo na ich podstatnej časti,
- návrhy na uzavretie zmluvy budú podávané vo forme návrhu zmluvy výlučne
v písomnej (chápať v „papierovej“) forme, v dvoch úplných exemplároch,
doručených v lehote určenej týmito súťažnými podmienkami výlučne do podateľne
Mestského úradu Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
pričom doručený návrh zmluvy musí obsahovať úplné identifikačne údaje navrhovateľa,
obidva exempláre budú účastníkom OVS vlastnoručne podpísané (u právnických osôb
oprávneným štatutárom, resp. splnomocneným zástupcom),
- účastník OVS k súťažnému návrhu zmluvy priloží aj súhlas so spracovaním osobných
údajov (ak ich súťažný návrh bude obsahovať), udelený podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- lehota na podávanie súťažných návrhov: 6 mesiacov,
- do hodnotenia OVS nebude zahrnutý návrh zmluvy, ktorý navrhovateľ predloží po
lehote určenej podmienkami OVS,
- každý účastník OVS môže podať iba jeden návrh na uzavretie zmluvy; ak podá viac
návrhov, všetky budú zo súťaže vylúčené,
- po doručení súťažného návrhu do podateľne vyhlasovateľa sú prípadné následné
zmeny, opravy alebo doplnky návrhu vylúčené,
- súťažný návrh je po jeho doručení do podateľne vyhlasovateľa tejto OVS
neodvolateľný,
- súťažný návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený, ak navrhovateľ
mal k poslednému dňu lehoty na podávanie návrhov voči vyhlasovateľovi súťaže
záväzky po dátume splatnosti,
- výsledok/vyhodnotenie súťaže bude účastníkom OVS písomne oznámený v lehote 120
dní odo dňa nasledujúceho po poslednom dni lehoty na podávanie súťažných návrhov
na podávanie súťažných návrhov,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky prijaté súťažné návrhy, OVS zrušiť,
zmeniť jej podmienky, ukončiť OVS ako neúspešnú alebo zmeniť lehotu na podávanie
súťažných návrhov, či predĺžiť lehotu na oznámenie výsledku/vyhodnotenia OVS,
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
a zúčastňujú sa jej na vlastné náklady,
- v prípade, ak návrh na uzatvorenie zmluvy nebude spĺňať alebo obsahovať jednu alebo
viac podmienok určených OVS, takýto návrh bude pri vyhodnocovaní návrhov zo
súťaže vylúčený.

1.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

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

ukladá:

prednosta mestského  úraduZodpovedný:

v súlade s predchádzajúcim uznesením (uznesením č. 236/2020 z 20. 2. 2020) zrealizovať
obchodnú verejnú súťaž podľa schválených podmienok OVS.

Termín: 31. 12. 2020

2.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 238/2020  - k bodu 15/10
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o ponuke Železníc Slovenskej republiky na odpredaj pozemku par. č. KN-C
9405/22, k. ú. Spišská Nová Ves.

1.

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov odkúpenie pozemku par. č. KN-C
9405/22 (zast. pl.) s výmerou 129 m2, zapísaného na LV 320, k. ú. Spišská Nová Ves,
mestom Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves od spol. Železnice
Slovenskej republiky, Holekova 6, 811 04 Bratislava 1, za kúpnu cenu vo výške
3 225,00 € bez DPH (DPH = 20 %, t. j. + 645,00 €) so súčasným prijatím záväzku
zachovania verejnoprospešného účelu najmenej po dobu 10-tich rokov.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať odkúpenie nehnuteľnosti podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 11. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 239/2020  - k bodu 15/11
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

1.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bezodplatný prevod vlastníckeho
práva k pozemkom par. č. KN-E 52567/12 (orná pôda) s výmerou 290 m2, KN-E
52558/1 (orná pôda) s výmerou 948 m2, KN-E 52553/1 (zast. pl.) s výmerou 1074
m2, KN-E 52557/10 (orná pôda) s výmerou 184 m2, KN-E 52556/11 (orná pôda) s
výmerou 188 m2, KN-E 52552/12 (orná pôda) s výmerou 353 m2, KN-E 52553/4
(zast. pl.) s výmerou 74 m2, KN-E 52568/17 (orná pôda) s výmerou 303 m2, KN-E
52546/2 (orná pôda) s výmerou 84 m2, KN-E 52525/17 (orná pôda) s výmerou 137
m2, KN-E 52522/18 (orná pôda) s výmerou 21 m2, KN-E 52522/17 (orná pôda) s
výmerou 4 m2, KN-E 52522/14 (orná pôda) s výmerou 661 m2, KN-E 52535/14
(orná pôda) s výmerou 465 m2, KN-E 52535/13 (orná pôda) s výmerou 348 m2, KN-E
52535/11 (orná pôda) s výmerou 74 m2, KN-E 52522/5 (orná pôda) s výmerou 189
m2, KN-E 52519/4 (orná pôda) s výmerou 130 m2, KN-E 52518/5 (orná pôda) s
výmerou 135 m2, KN-E 52517/14 (orná pôda) s výmerou 429 m2, KN-E 52507/3
(orná pôda) s výmerou 93 m2, KN-E 52504/1 (orná pôda) s výmerou 3246 m2, KN-E
54239 (orná pôda) s výmerou 180 m2, zapísaných v LV 448, k. ú. Spišská Nová Ves,
podľa § 2d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, v prospech mesta Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská
Nová Ves, IČO 329 614.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 240/2020  - k bodu 15/12
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

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

1.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

schvaľuje:
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov bezodplatný prevod vlastníckeho
práva ku geometrickým plánom č. 58/2019, úradne overeným Okresným úradom
Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 12. 8. 2019 pod číslom 424/19,
novovytvorenému pozemku par. č. KN-C 10010/159 (TTP) s výmerou 129 m2 (diel
1), z parcely KN-E 10627/1 (ost. pl.) s výmerou 1788 m2, zapísanej v LV 4342, k. ú.
Spišská Nová Ves. podľa § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom
fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, v prospech
mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 7, Spišská Nová Ves, IČO 329 614.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zabezpečiť prevod vlastníctva pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 241/2020  - k bodu 15/13
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti MEPOS SNV, s. r. o., IČO 52 473 732, Štefánikovo námestie 1,
052 01 Sp. Nová Ves, o výpožičku nebyt. priestorov pre jeho prevádzkové potreby.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zákona o majetku obcí v platnom
znení zámer výpožičky podľa §9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. zákona
o majetku obcí v platnom znení nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov:
- nebytový priestor 67 m2 v objekte Šafárikovo námestie č. 6, súp. č. 2922,
postavenom na pozemku par. č. KN-C 5816,
- nebytový priestor 257,40 m2 v objekte Topoľová č. 19, súp. č. 2134,
postavenom na pozemku par. č. KN-C 7217,
- 7 garážových boxov (postupne po ich uvoľnení doterajšími nájomcami),
nachádzajúcich sa v garážovom objekte (stavba bez súp. čísla) postavenom na
pozemku parc. č. KN-C 3275/10 v areáli Priemyselného parku, Drevárska č. 2 (všetky
nehnuteľnosti mesta sú v k. ú. Spišská Nová Ves), pričom za dôvod hodný
osobitného zreteľa považuje skutočnosť, že ide o poskytovanie služieb
verejnoprospešného charakteru mestu Sp. Nová Ves prostredníctvom
znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré boli dlhodobo nezamestnané,
z vylúčených komunít, a taktiež zdravotne postihnutých osôb za účelom ich integrácie.

2.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

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

ukladá:

vedúci odd. vnútornej správyZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 242/2020  - k bodu 15/14
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
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 6386/1 (zast. pl.), KN-C 6384/15 (zast. pl.), KN-C 6945/2 (zast. pl.), KN-C 6647
(ost. pl.), KN-C 6945/1 (zast. pl.), KN-C 6650 (zast. pl.), KN-C 6599 (zast. pl.), KN-C
6598/1 (zast. pl.), KN-C 6336 (ost. pl.), zapísaných v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves,
a pozemkov par. č. KN-E 52611 (ost. pl.), KN-E 52610 (zast. pl.), KN-E 76091/7 (TTP),
KN-E 76065/78 (zast. pl.), KN-E 52515/1 (TTP), KN-E 6079 (TTP), KN-E 53313 (zast.
pl.), zapísaných v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, tak, ako je to zakreslené v PD
stavby: „Spišská Nová Ves – úprava V214/V245“, v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO 36599361, a to
bezodplatne.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 243/2020  - k bodu 15/15
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti spol. Penzión Kráľov prameň, s. r. o., Novoveská cesta 9291/29,
Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, IČO 52 211 584, o uzatvorenie zmluvného vzťahu
k pozemkom na realizáciu stavby: „Vodovodná prípojka – penzión Kráľov prameň,
Spišská Nová Ves, Novoveská cesta 9291/29“.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavby „Vodovodná prípojka – penzión Kráľov prameň, Spišská Nová
Ves, Novoveská cesta 9291/29“, na pozemkoch par. č. KN-C 8053/3 (TTP), KN-C 8054/3
(zast. pl.), KN-C 8054/1 (zast. pl.), zapísaných v LV 1, a pozemku par. č. KN-E 55747/1
(zast. pl.) zapísanom v LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom
projektovou dokumentáciou predmetnej stavby, v prospech spol. Penzión Kráľov
prameň, s. r. o., Novoveská cesta 9291/29, Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, IČO 52
211 584, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po
doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena ukončenej
stavby.

2.

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

ukladá:

prednosta mestského  úraduZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k časti pozemkov podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 244/2020  - k bodu 15/16
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti Tomáša Podobena, Teplička 2, 05201 Spišská Nová Ves, o uzavretie
zmluvy o zriadení vecného bremena.

1.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadenie
vecného bremena – zápis v LV č. 1 - časť “C - Ťarchy“ v znení:
„Vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka
parcely KN-C 9660, k. ú. Spišská Nová Ves, natrvalo / t. j. bez časového obmedzenia/
strpieť právo vstupu, prechodu, prejazdu, peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami cez túto nehnuteľnosť, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.
4/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 28.
1. 2020, pod číslom 32/2020, v prospech každého vlastníka a/alebo spoluvlastníka parciel
KN-C 1713/202, KN-C 1713/252, k. ú. Teplička.“ za jednorazovú odplatu vo výške
150,00 €.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

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

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 245/2020  - k bodu 15/17
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti SN Living s. r. o., s. r. o., Štefana Hozu 1552/29, 053 11 Smižany,
o uzatvorenie zmluvného vzťahu k pozemkom na realizáciu stavby „Apartmánový dom
Tower Apartments – obnova a zmena účelu využitia admin. budovy bývalej správy VSE“.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na priznanie práva
umiestnenia stavby „Apartmánový dom Tower Apartments – obnova a zmena účelu
využitia administratívnej budovy bývalej správy VSE“, na pozemkoch parc. č. KN-E
51279/2 (zast. pl.) a KN-E 51380 (zast. pl.), zapísaných v LV 4342, kat. územie Spišská
Nová Ves, v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej stavby,
v prospech SN Living s. r. o., s. r. o., Štefana Hozu 1552/29, 053 11 Smižany, IČO 50
739 409, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým posudkom vyhotoveným po doručení
geometrického plánu na vymedzenie rozsahu vecného bremena ukončenej stavby.

2.



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

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

ukladá:

prednosta mestského  úraduZodpovedný:

zrealizovať majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k častiam pozemkov podľa tohto
uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 246/2020  - k bodu 15/18
Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
informáciu o žiadosti vlastníkov bytov bytového domu Za Hornádom 6, Spišská Nová Ves,
o uzatvorenie vzťahu k pozemku na realizáciu stavby: “Rampa – úprava vstupu na
bytovom dome, Za Hornádom 6, Spišská Nová Ves“.

1.

schvaľuje:
v súlade s § 9 ods. (2) písm. e) nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, na priznanie práva
strpieť umiestnenie stavby “Rampa – úprava vstupu na bytovom dome, Za Hornádom 6,
Spišská Nová Ves“, na časti pozemku par. č. KN-C 4749 (zast. pl.), zapísaného v LV 1, k.
ú. Spišská Nová Ves, v rozsahu vymedzenom projektovou dokumentáciou predmetnej
stavby, v prospech jednotlivých bytov bytového domu Za Hornádom 6, s. č. 2013, vedených
v LV 7074, k. ú. Spišská Nová Ves, za jednorazovú odplatu určenú znaleckým
posudkom vyhotoveným po doručení geometrického plánu na vymedzenie rozsahu
vecného bremena ukončenej stavby.

2.

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

ukladá:

ved. odd. správy majetkuZodpovedný:

zrealizovať usporiadanie zmluvného vzťahu k časti pozemku podľa tohto uznesenia.

Termín: 30. 6. 2020

3.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 247/2020  - k bodu 17
Návrh na zmenu člena mestského výboru č. 4 - sídlisko Mier, mestského výboru č. 8 – Staré
mesto (sever) a mestského výboru č. 9 - Telep, Modrý vrch

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

berie na vedomie:
- žiadosť MUDr. Ivety Fulkovej podanú primátorovi mesta prostredníctvom mestského
výboru č. 4 - sídlisko Mier o ukončenie funkcie člena mestského výboru č. 4,
- žiadosť Mgr. Pavla Malasta podanú primátorovi mesta prostredníctvom mestského
výboru č. 8 - Staré mesto (sever) o ukončenie funkcie člena mestského výboru č. 8,
- žiadosť Mgr. Petra Bednára podanú primátorovi mesta prostredníctvom mestského
výboru č. 9 - Telep, Modrý vrch o ukončenie funkcie člena mestského výboru č. 9.

1.

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

schvaľuje:
- zmenu člena mestského výboru č. 4 – sídlisko Mier, a namiesto člena - MUDr. Ivety
Fulkovej určuje za člena mestského výboru č. 4 PhDr. Róberta Kočiša s účinnosťou
od 1. 3. 2020,
- zmenu člena mestského výboru č. 8 – Staré mesto (sever), a namiesto člena - Mgr. Pavla
Malasta určuje za člena mestského výboru č. 8 Martina Bartoša s účinnosťou
od 1. 3. 2020,
- zmenu člena mestského výboru č. 9 – Telep, Modrý vrch, a namiesto člena - Mgr. Petra
Bednára určuje za člena mestského výboru č. 9 Júliu Maniakovú s účinnosťou
od 1. 3. 2020.

2.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 248/2020  - k bodu 18
Doplnenie uznesenia MsZ č. 292/2017 zo dňa 16. 3. 2017

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
doplnenie uznesenia MsZ č. 292/2017 zo dňa 16. 3. 2017,  bod 2 o text:
„ - uzavretie právnych úkonov potrebných na realizáciu projektu s názvom PPPpPPP –
 Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú Prípravu a Prax na ZŠ, Komenského 2, v
 Spišskej   Novej Vsi, kód ITMS2014+  NFP302020I858“

1.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta



z 11.  zasadnutia mestského zastupiteľstva, dňa 20. 2. 2020
Uznesenia

Uznesenie č. 249/2020  - k bodu 19
Doplnenie uznesenia MsZ č. 95/2019 zo dňa 19. 7. 2019

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
doplnenie uznesenia MsZ č. 95/2019 zo dňa 19. 7. 2019,  bod 2. o text:
„a uzavretie právnych úkonov potrebných na realizáciu projektu s názvom Nabíjacia
stanica pre elektromobily v Spišskej Novej Vsi, kód výzvy č. 18409/2019-4210-36886“.

1.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Uznesenie č. 250/2020  - k bodu 20
Doplnenie uznesenia MsZ č. 172/2019 zo dňa 29. 10. 2019

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

Mestské zastupiteľstvo Spišská Nová Ves

schvaľuje:
doplnenie uznesenia MsZ č. 172/2019 zo dňa 29. 10.  2019,  bod 1 o text:
„ - uzavretie právnych úkonov potrebných na realizáciu projektu Prestavba cyklochodníka
pri bývalých kasárňach  3. etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie“.

1.

podpísané dňa 26. 2. 2020 Ing. Pavol Bečarik, v. r.

primátor mesta

Za správnosť: 


