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Výpis uznesení
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Gelnici konaného dňa 1.8.2006
Uzn. č. 131 - MsZ schvaľuje
predložený program riadneho rokovania MsZ dňa 1. augusta 2006
Uzn. č. 132 - MsZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:
Anna Nemčíková, primátorka
mesta, Ing. Dušan Drajna, zástupca primátorky, Mgr. Štefan Michalov, hlavný kontrolór mesta
Uzn. č. 133 - MsZ volí návrhovú
komisiu v zložení: pp. Alexander
Jovan, Darina Kaščáková
Uzn. č. 134 - MsZ berie na vedomie správu overovateľov zápisnice z riadneho MsZ zo dňa 13.
06.2006 a zápisnice z mimoriadneho MsZ zo dňa 27.06.2006,
že zápisnice boli napísané v súlade s priebehom rokovania
Uzn. č. 135 - MsZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z
riadneho zasadania MsZ v Gelnici
konaného dňa 13.6.2006 a mimoriadneho zasadania MsZ v
Gelnici konaného dňa 27.6.2006
Uzn. č. 136 - MsZ berie na vedomie správu o činnosti hlavného
kontrolóra mesta za I. polrok 2006
Uzn. č. 137 - MsZ berie na vedomie správu likvidátora NsP v Gelnici o ukončení likvidácie dňa 30.
6.2006
Uzn. č. 138 - MsZ odporúča primátorke mesta podať podnet na
prešetrenie hospodárenia NsP do
termínu 21.12.2004 orgánom činným v trestnom konaní
Uzn. č. 139 - MsZ schvaľuje
zriadenie vecného bremena na
pozemky parc.č. KNC 830/1,
KNC 832, KNC 833/1, KNC 838,
KNC 839, KNE 3748 (KNC
2253/1) v k. ú. Gelnica (Banícke
námestie) pre žiadateľa SPP
distribúcia a.s., Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava za účelom práva umiestnenia technologických zariadení (anódové
uzemnenie pre SKAO AÚ1) a ich
prevádzky, vstupu osôb a vjazdu
vozidiel z dôvodu údržby, opráv a
prehliadok za jednorazovú úhradu vo výške 54.600,- Sk za podmienok:
- pozemky po ukončení zemných
prác uvedie žiadateľ bezodkladne
do pôvodného stavu na vlastné
náklady
- trasy vedení a technologické
zariadenie bude umiestnené na
severnej hranici pozemkov v päte
priľahlého svahu tak, aby nedošlo
k obmedzeniu budúceho možného využitia územia
- vyznačenie trás jednotlivých vedení a umiestnenie technologického zariadenia s okótovaním na
mapovom podklade doručí žiadateľ mestu v jednom vyhotovení
- vecné bremeno neobmedzuje

vlastníka vo využití pozemkov v
zmysle ÚP SÚ Gelnica ani v nakladaní s pozemkami investične
alebo majetkoprávne
- vecné bremeno sa zriaďuje pre
žiadateľa bez nároku na odškodnenie prípadných škôd spôsobených vlastníkom
Uzn. č. 140 - MsZ schvaľuje
výmenu svietidiel verejného osvetlenia so vstavanými separátormi pre ozvučenie na území
mesta Gelnica formou podprahovej metódy verejnej súťaže
Uzn. č. 141 - MsZ schvaľuje
spoločnosti Synot Arcade, s.r.o.,
Partizánska 633/32, 058 01 Poprad prevádzkovať videohry v
počte 1 ks videolotériového terminálu v herni Synot Arcade,
Záhradná 2, 056 01 Gelnica
Uzn. č. 142 - MsZ súhlasí s odpustením jarmočných poplatkov
za prenájom plochy a poplatkov
zo vstupného na Hnileckej výstave drobných zvierat v dňoch
11. - 13. augusta 2006 ako sprievodnej akcie XV. Gelnického
jarmoku
Uzn. č. 143 - MsZ zrušuje uznesenie číslo 118/2006 z dôvodu
úmrtia nájomcu
Uzn. č. 144 - MsZ schvaľuje do
nájmu byt číslo 18 na ulici SNP 20
pre žiadateľa Jána Garčára, na
dobu určitú 1 rok s podmienkou
zaplatenia nájmu a služieb vopred.
Uzn. č. 145 - MsZ schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na
užívanie bytu číslo 24 na ulici SNP
20 žiadateľke Zdene Bikárovej.
Nájom bytu sa predlžuje na dobu
6 mesiacov a je podmienený
splácaním vzniknutého dlhu na
nájomnom mesačne po 1.000,Sk okrem bežného nájomného.
Uzn. č. 146 - MsZ schvaľuje
predĺženie nájomnej zmluvy na
užívanie bytu číslo 20 na ulici SNP
20 žiadateľke Alene Plachetkovej. Nájom bytu sa predlžuje na
dobu 6 mesiacov a je podmienený
splácaním vzniknutého dlhu na
nájomnom mesačne po 500,- Sk
okrem bežného nájomného.
Uzn. č. 147 - MsZ schvaľuje do
nájmu byt číslo 18 na ulici Športovej 39, číslo súpisné 1834 pre
žiadateľa Martina Krupára, na dobu určitú 3 roky.
Uzn. č. 148 - MsZ schvaľuje do
nájmu byt číslo 22 na ulici SNP 20
pre žiadateľa Františka Gánovského, na dobu určitú 1 rok
Uzn. č. 149 - MsZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov pre
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia
Gelnica o výmere 48,7 m2 v

budove č.s. 483 Klub dôchodcov
v Gelnici, na dobu neurčitú od
1.8.2006. Ročný nájom je vo výške 1.200,- Sk (100,- Sk/mesiac).
Uzn. č. 150 - MsZ schvaľuje
bezplatný prenájom nebytových
priestorov o výmere 19 m2 v Materskej škole, Hlavná 117, (priestory bývalej práčovne) pre Pedagogicko psychologickú poradňu pre predškolské zariadenia a
základné školy a Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Spišská Nová Ves, na dobu neurčitú od 1.9.2006.
Uzn. č. 151- MsZ udeľuje v
zmysle Štatútu mesta Gelnica, §
41 finančnú odmenu členom
mestského hasičského zboru a
občanom mesta za pomoc pri
záchranných prácach počas III.
stupňa povodňovej aktivity v
dňoch 29. júna - 7. júla 2006 podľa
priloženého návrhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
Uzn. č. 152 - MsZ
1. udeľuje Cenu mesta Gelnica v
zmysle Štatútu mesta Gelnica, §
39:
- za činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a
jeho občanov
Mestský hasičský zbor Gelnica
Dobrovoľná požiarna ochrana,
ZO Gelnica
Firma ZEMPRA, Záhradná 13,
Gelnica
Miroslav Vrábeľ
- za vynikajúce športové výkony a propagáciu mesta doma i
v zahraničí
Daniela Gregorčíková
Jana Kolbaská
Mgr. Marcel Mikolaj
Ivan Puškár

- za verejnoprospešnú činnosť
v oblasti práce s deťmi
Mgr. Monika Najvirtová
- za zásluhy o rozvoj mesta
Ing. arch. Július Rybák
2. berie na vedomie udelenie
Ceny primátorky mesta Gelnica
za úspešnú a záslužnú činnosť v
prospech mesta:
- za publicistickú činnosť o histórii mesta
JUDr. Ján Marcinko
- za stvárňovanie a zachovávanie ľudového umenia vo svojej
tvorbe
Libuša Salašovičová
Štefan Ilovič
- za dobrovoľnú prácu v kultúre
a prácu s deťmi a mládežou
Mgr. Dávid Bázlik, evanjelický
farár
ThLic. Ján Kundrík, rímskokatolícky farár
Občianske združenie Laura, Gelnica
- za zásluhy o rozvoj mesta a jeho propagáciu
Ing. Andrej Antony
Ing. arch. Peter Pásztor
- za aktívnu dlhoročnú činnosť
v oblasti športu
Karol Walko
- za úspešnú reprezentáciu
mesta v predmetových olympiádach a súťažiach a športe
Eva Medvecová
Miloš Rusnák
Martin Svitek
Uzn. č. 153 - MsZ súhlasí so
zriadením Mestského futbalového klubu v Gelnici
Anna Nemčíková v.r.
primátorka mesta

Výpis uznesení
z mimoriadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Gelnici
konaného dňa 24.08.2006
Uzn. č. 154 - MsZ schvaľuje
predložený program mimoriadneho rokovania MsZ dňa 24. 8. 2006
Uzn. č. 155 - MsZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:
Anna Nemčíková, primátorka
mesta, Ing. Dušan Drajna, zástupca primátorky, Mgr. Štefan Michalov, hlavný kontrolór mesta
Uzn. č. 156 - MsZ volí návrhovú
komisiu v zložení: p. Ing. Peter
Varga, Nadežda Kaputová
Uzn. č. 157 - MsZ berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na predmet obstarávania:
"Oprava živičného krytu miestnych komunikácií v meste Gelnica"
Uzn. č. 158 - MsZ schvaľuje

formu financovania investičnej
akcie "Oprava živičného krytu
miestnych komunikácií v meste
Gelnica" :
10.000.000 Sk - bankový úver
mesta (Dexia Komunál Komfort
úver)
1.000.000 Sk - rozpočet mesta na
rok 2006
3.249.819,58 Sk - z prebytku v
rámci zmeny rozpočtu + finančné
náležitosti voči banke v rámci
poskytnutého úveru a súhlasí so
zaručením úveru vlastnou platobnou vista blankozmenkou mesta
Anna Nemčíková
primátorka mesta

