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Výpis uznesení
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Gelnici konaného dňa 12.04.2006
Uzn. č. 60 - MsZ schvaľuje predložený program riadneho rokovania
MsZ dňa 12. apríla 2006
Uzn. č.61 - MsZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:
Anna Nemčíková - primátorka mesta, Ing. Dušan Drajna - zástupca primátorky, Mgr. Štefan Michalov, hlavný kontrolór mesta
Uzn. č.62 - MsZ volí návrhovú komisiu v zložení: pp. PhDr. Ing. Lýdia
Lešková, Ing. Miloslav Varga
Uzn. č.63 - MsZ berie na vedomie
správu overovateľov zápisnice z
riadneho MsZ zo dňa 02.03.2006 p.
Ing. Dušana Drajnu a Ing. Jána
Blaškovana a správu overovateľov
zápisnice z mimoriadneho MsZ zo
dňa 17.03.2006 p. Nadeždy Kaputovej a Alexandra Jovana, že zápisnice boli napísané v súlade s priebehom rokovania
Uzn. č.64 - MsZ berie na vedomie
správu o plnení uznesení z riadneho
zasadania MsZ v Gelnici konaného
dňa 02.03.2006 a správu o plnení
uznesení z mimoriadneho zasadania MsZ v Gelnici konaného dňa
17.03.2006
Uzn. č.65 - MsZ schvaľuje správu
o výsledkoch hospodárenia Správy
domov Gelnica k 31.12.2005
Uzn. č.66 - MsZ schvaľuje správu
o výsledkoch hospodárenia Technických služieb mesta Gelnica k 31.
12 2005
Uzn. č.67 - MsZ schvaľuje správu
o výsledkoch hospodárenia Základnej školy v Gelnici k 31.12.2005
Uzn. č.68 - MsZ schvaľuje správu
o výsledkoch hospodárenia Základnej umeleckej školy v Gelnici k 31.
12.2005
Uzn. č.69 - MsZ schvaľuje celoročné hospodárenie Mesta Gelnica za
rok 2005 bez výhrad
Uzn. č.70 - MsZ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k záverečnému účtu Mesta
Gelnica za rok 2005
Uzn. č.71 - MsZ schvaľuje výsledky inventarizácie majetku za rok
2005
Uzn. č.72 - MsZ berie na vedomie
správu o hospodárení spoločnosti
Gelnické lesy s.r.o. Gelnica za rok
2005
Uzn. č.73 - MsZ schvaľuje
a) správu o stave, tvorbe a použití
prostriedkov FRB mesta Gelnica k
31.12.2005
b) vrátenie čiastky 353.038,- Sk z
FRB na bežný účet mesta
Uzn. č.74 - NEPRIJATÉ UZNESENIE
MsZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov na ul. Hlavná 29 o
výmere 44,85 m2 pre p. Andreja
Garančovského, za účelom prevádzkovania predajne zameranej na
predaj krmív, chovateľských potrieb,
poľovníckych a rybárskych potrieb a
odevov. Výmera priestorov: 44,85
m2, cena za 1 m2/rok: 500,- Sk/ m2/

rok + náklady za služby. Obsadenie
nebytových priestorov od 13.04.
2006. Stavebné úpravy, opravy v
prenajatom priestore môže nájomca realizovať len s písomným súhlasom prenajímateľa. Nájomca odsúhlasené stavebné úpravy vykoná na
vlastné náklady bez nároku na úhradu, pokiaľ sa s prenajímateľom
nedohodne inak.
Z: SD, OSMaRM
T: 13.04.2006
Uzn. č.75 - MsZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov na ul.
Hlavná 29 o výmere 44,85 m2 pre p.
Slavomíra Janošku, za účelom prevádzkovania predajne zameranej
na predaj krmív, chovateľských potrieb a rybárskych potrieb. Výmera
priestorov: 44,85 m2, cena za 1
m2/rok: 500,- Sk/m2/rok + náklady
za služby. Obsadenie nebytových
priestorov od 13.04.2006. Stavebné
úpravy, opravy v prenajatom priestore môže nájomca realizovať len s
písomným súhlasom prenajímateľa.
Nájomca odsúhlasené stavebné
úpravy vykoná na vlastné náklady
bez nároku na úhradu, pokiaľ sa s
prenajímateľom nedohodne inak.
Z: SD, OSMaRM
T: 13.04.2006
Uzn. č.76 - MsZ schvaľuje IV. kolo
verejnej súťaže na odpredaj bytu č.
5 na 3. poschodí bytového domu
č.s. 1123 na parc. č. 545 v k.ú. Gelnica, SNP 13/5, Gelnica a cenu znižuje o 10% z ceny stanovenej v III.
kole VS (t.j. o 29.160,- Sk), t.j. cena
nehnuteľnosti v IV. kole VS = 262.
440,- Sk + paušálne trovy 4.557,- Sk
= celková suma nehnuteľnosti v IV.
kole VS = 266.997,- Sk
Uzn. č.77 - MsZ ruší
a) uznesenie č. 19/2006 o prenájme
nebytových priestorov na ulici Hlavná 29 o výmere 59,01 m2 pre p. Nalevanka,
b) uznesenie č. 46/2006 o posunutí
obsadenia nebytových priestorov z
dôvodu nedostavenia sa budúceho
nájomcu k podpisu Nájomnej zmluvy
Z: SD, OSMaRM
T: 13.04.2006
Uzn. č.78 - MsZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov na ul.
Hlavná 29 o výmere 24,95 m2 pre
firmu Provident Financial, so sídlom
v Bratislave, Grosslingova 7 za účelom prevádzkovania kancelárie zameranej na poskytovanie krátkodobých pôžičiek nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov. Výmera
priestorov: 24,95 m2, cena za 1 m2/
rok: 500,- Sk/m2/rok + náklady za
služby. Obsadenie nebytových priestorov od 01.05.2006. Stavebné
úpravy, opravy v prenajatom priestore môže nájomca realizovať len s
písomným súhlasom prenajímateľa.
Nájomca odsúhlasené stavebné
úpravy vykoná na vlastné náklady
bez nároku na úhradu, pokiaľ sa s
prenajímateľom nedohodne inak.
Z: SD, OSMaRM
T: 1.05.2006
Uzn. č.79 - MsZ odvoláva z funkcie

člena komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu p. Milana
Muránskeho, na vlastnú žiadosť
Uzn. č.80 - MsZ
a) prideľuje do nájmu byty v obytnom dome č.s. 1834 na ulici Športovej týmto žiadateľom:
- 3-izbový byt Martine Herbrand, s
účinnosťou od 15.3.2006
- 3-izbový byt Dane Citsoňovej, s
účinnosťou od 20.3.2006
- 3-izbový byt Jozefovi Málikovi, s
účinnosťou od 30.3.2006
Nájom bytov sa uzatvára na dobu
určitú 3 roky.
b) zrušuje časť uznesenia číslo
16/2006 a časť uznesenia č. 38 b)
/2006 v rozsahu:
zrušuje nájom bytov v obytnom dome č.s. 1834 na ulici Športovej nájomcom Helene Dorkovej a Mgr. Oľge Pacholskej na vlastnú žiadosť
nájomcov.
Uzn. č.81 - MsZ
1. zvyšuje mesačnú úhradu za pobyt dieťaťa v predškolských zariadeniach v správe mesta Gelnica zo
sumy 100 Sk/dieťa/mesiac na sumu
150 Sk (dieťa) mesiac s účinnosťou
od 1.9.2006 .
2. zvyšuje v zmysle zákona NR SR
č. 596/2003 Z.z. počet členov rady
školy MŠ, Hlavná 117 o 1 zástupcu
pedagogických zamestnancov a o 1
zástupcu rodičov.
3. odporúča primátorke mesta Gelnica prijať opatrenia na zosúladenie
stavu počtu pedagogických zamestnancov na platné normatívy k 30.6.2006.
Uzn. č.82 - MsZ ruší uznesenie č.
231 zo dňa 15.11.2005
Uzn. č.83 - MsZ ruší prenájom časti pozemku parc.č. 3842/1 v k.ú.
Gelnica o výmere 260m2 na vlastnú
žiadosť žiadateľa Pavla Kovaľa, s
platnosťou k 15.04.2006
Uzn. č.84 - MsZ schvaľuje predĺženie lehoty platnosti uznesenia
MsZ č. 233 zo dňa 15.11.2005 na
dobu 6 mesiacov, ktorá začne plynúť od termínu rozhodnutia Vlády
SR o povolení odpredajov pozemkov SPF
Uzn. č.85 - MsZ schvaľuje odpredaj časti pozemku parc. č. KNC
205/1 o výmere cca 57 m2 a časti
pozemku parc.č. KNC 206 o výmere
cca 32 m2 v k. ú. Gelnica (ul. Nemocničná) pre žiadateľa Ľubomíra
Ďorka. Cena bude stanovená súdnoznaleckým posudkom súdneho
znalca z oblasti oceňovania nehnuteľností spracovaného na náklady žiadateľa v rozsahu podľa geometrického plánu spracovaného na
náklady žiadateľa a v teréne vytýčeného za účasti pracovníkov OV.
Platnosť uznesenia je limitovaná do
12.10.2006.
Uzn. č.86 - MsZ schvaľuje
a) využitie finančných prostriedkov
prebytkového hospodárenia mesta
na prípravu a realizáciu investič-

ných akcií na území mesta podľa
návrhu komisie výstavby a OŽP.
b) vytvorenie samostatného fondu
údržby, opráv a odstraňovania havarijných stavov na území mesta v
celkovej výške 1 mil. Sk. Čerpanie
fondu podlieha samostatnému
schvaľovaniu v komisii výstavby a
OŽP.
Uzn. č.87 - MsZ berie na vedomie
rozsah realizácie opráv živičných
povrchov miestnych komunikácií na
území mesta prostredníctvom verejnej súťaže s formou dlhodobého splácania podľa návrhu komisie výstavby a OŽP
Uzn. č.88 - MsZ schvaľuje plat primátorky mesta na rok 2006 v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. a zákona
č. 289/2002 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, plat
je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a
násobku podľa § 4 odst. 1 cit. zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé
stovky korún nahor. Výpočet platu:
priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za
rok 2005 vo výške 17.274,- Sk x 2,6
násobok (§4 ods. 1 zák.) = 44.912,4
Sk, zaokrúhl. 45.000,- Sk.
Uzn. č.89 - MsZ schvaľuje plat
hlavného kontrolóra mesta na rok
2006 v zmysle zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 18c.
Plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a
koeficientu podľa počtu obyvateľov
obce. Plat sa zaokrúhľuje na celé
stovky korún smerom hore. Výpočet
platu: priemerná mesačná mzda
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2005 vo výške
17.274,- Sk x 1,82 násobok = 31.
438,70 Sk, zaokrúhl. 31.500,- Sk.
Uzn. č.90 - MsZ berie na vedomie
zmenu v prevádzkovom poriadku
pohrebiska Gelnica v časti „Cenník
prác a poplatkov pohrebiska Gelnica“ a žiada upraviť cenu podľa
maximálnej ceny tovaru pre Prevádzku cintorína, pohrebiska Jozef
Žaludko, IČO: 32367724, na základe rozhodnutia KSK Košice, podľa
Cenového výmeru č. 2/2006 s účinnosťou od 1. mája 2006
Uzn. č.91 - MsZ schvaľuje
a) člena dozornej rady Hokejového
klubu Gelnica p. Ing. Petra Zákutného
b) člena dozornej rady TJ Slovan
Gelnica p. Emila Piegera
Anna Nemčíková
primátorka mesta

