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Výpis uznesení
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Gelnici konaného dňa 21.9.2006
Uzn. č. 159 - MsZ schvaľuje predložený program riadneho rokovania
MsZ dňa 21. septembra 2006
Uzn. č. 160 - MsZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:
Anna Nemčíková, primátorka mesta, Alexander Jovan, poslanec, Mgr.
Štefan Michalov, hlavný kontrolór
mesta
Uzn. č. 161 - MsZ volí návrhovú
komisiu v zložení: p. Ing. Ján Blaškovan, Ing. Peter Zákutný
Uzn. č. 162 - MsZ berie n a vedomie správu overovateľov zápisnice
z riadneho MsZ zo dňa 1.08.2006 a
zápisnice z mimoriadneho MsZ zo
dňa 24.08.2006, že zápisnice boli
napísané v súlade s priebehom rokovania
Uzn. č. 163 - MsZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z riadneho zasadania MsZ v Gelnici konaného dňa 1.8.2006 a mimoriadneho zasadania MsZ v Gelnici konaného dňa 24.08.2006
Uzn. č. 164 - MsZ určuje podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v platnom
znení pre volebné obdobie rokov
2006-2010 do Mestského zastupiteľstva v Gelnici 6 volebných obvodov a 13 poslancov takto:
volebný obvod č. 1
Staré mesto - 3 poslanci
volebný obvod č. 2
Legy - 1 poslanec
volebný obvod č. 3
SNP - 2 poslanci
volebný obvod č. 4
Športová - 3 poslanci
volebný obvod č. 5
Tehelná, Záhradná - 3 poslanci
volebný obvod č. 6
Mária Huta - 1 poslanec
Uzn. č. 165 - MsZ
a) schvaľuje Správu o výsledkoch
hospodárenia Správy domov Gelnica k 30.6.2006
b) ukladá finančnému oddeleniu
Mestského úradu Gelnica a finančnej komisii hľadať možnosti umorenia dlhu Hokejového klubu Slovan
Gelnica voči Správe domov Gelnica
Uzn. č. 166 - MsZ schvaľuje
Správu o výsledkoch hospodárenia
Technických služieb mesta Gelnica
k 30.6.2006
Uzn. č. 167 - MsZ schvaľuje Správu o výsledkoch hospodárenia Základnej školy Gelnica k 30.6.2006
Uzn. č. 168 - MsZ schvaľuje Správu o plnení rozpočtu ZUŠ Gelnica za
I. polrok 2006
Uzn. č. 169 - MsZ
a) súhlasí s tým, aby sa čiastočne
vyhovelo žiadosti p. Aladára Krupicera, o odkúpenie majetku vloženého do objektu v Mária Hute, ktorý
žiadateľ mal v prenájme od mesta
Gelnica, a síce zakúpiť okenné mreže a pivničné dvere len vo výške dlhu, ktorý má žiadateľ voči mestu na
nájomnom 13.158,- Sk
b) schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Gelnica navýšiť výdavky bežného

rozpočtu na kapitole L. Rozvoj obcí
na položke "rutinná a štandardná
údržba" o 13 tis. Sk
Uzn. č. 170 - MsZ berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície v Gelnici za obdobie od 1.1.
2006 do 30.6.2006
Uzn. č. 171 - MsZ schvaľuje "Dodatok č. 1" k Zmluve o nájme nehnuteľností, o zriadení vecného bremena, o uzavretí budúcich zmlúv a o
úprave iných práv a povinností zo
dňa 27.10.2005, medzi Mestom
Gelnica a spoločnosťou Elektroconnect, s.r.o.
Uzn. č. 172 - MsZ schvaľuje prenájom priestorov učebne o výmere
20 m2 v budove Centra voľného času, Slovenská 67, Gelnica, na cca 3
hodiny týždenne za účelom organizovania kurzu anglického jazyka
pre Ing. Mikuláša Skalického MASTER LANGUAGE SCHOOL. Prenájom na dobu určitú od 2.9.2006 do
30.6.2007. Výška nájmu sa určuje
na 50,- Sk/hodinu.
Uzn. č. 173 - MsZ schvaľuje do
nájmu 2izbový byt číslo 16 v Gelnici,
ulica Športová číslo 39 žiadateľke
Andrei Jendruchovej, na dobu určitú
3 roky.
Uzn. č. 174 - MsZ schvaľuje do
nájmu 3-izbový byt číslo 3 v Gelnici,
ulica Športová číslo 37 žiadateľke
Anne Andorovej, na dobu určitú 3
roky
Uzn. č. 175 - MsZ schvaľuje do
nájmu byt číslo 2 na ulici SNP 20
žiadateľke Kataríne Prokopovej, na
dobu určitú počas doby poskytovania opatrovateľskej služby.
Uzn. č. 176 - MsZ schvaľuje
a) termín Vianočného trhu 08. - 09.
december 2006
b) poplatky podľa predloženej prílohy
Z: OSMaRM
T: december
Uzn. č. 177 - MsZ schvaľuje odpredaj častí pozemkov parc. č. KNE
3717/23 o výmere 94 m2 a parc.č.
KNE 1216/1 o výmere 190 m2v k. ú.
Gelnica (časť Turzovská ulica) pre
žiadateľku Katarínu Prokopovú, za
účelom vysporiadania pozemkov pri
nehnuteľnosti - rodinnom dome.
Cena bude stanovená súdnoznaleckým posudkom súdneho znalca
z oblasti oceňovania nehnuteľností
spracovaného na náklady žiadateľky v rozsahu podľa predloženého
geometrického plánu č. 346050451/04 spracovaného na náklady žiadateľky. Platnosť uznesenia je limitovaná do 20.03.2007.
Uzn. č. 178 - MsZ
a) zrušuje uznesenie MsZ č. 139 zo
dňa 1.8.2006 v plnom znení
b) schvaľuje zriadenie vecného
bremena na pozemky parc.č. KNC
838, KNC 840 a KNE 1352 (KNC
2125) v k. ú. Gelnica (Banícke nám.)
pre žiadateľa SPP distribúcia a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava za účelom práva umiestnenia
technologických zariadení (anódo-

vé 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. Pred začatím zemných prác
(zásypov a konečnej úpravy miesta
výkopu) žiadateľ k realizácii prizve
príslušných zamestnancov mesta
- technologické zariadenie bude
umiestnené na severozápadnej
hranici pozemku parc. č. KNE 1352
(KNC 2125) v päte priľahlého svahu
tak, aby nedošlo k obmedzeniu
využívania pozemku
- 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
Platnosť uznesenia je limitovaná do
20.03.2007
Uzn. č. 179 - MsZ schvaľuje uzavretie dodatku k zmluve so zhotoviteľom opráv mestských komunikácií
(fi. Strabag a.s. Bratislava) na realizáciu prác naviac formou využitia
vyfrézovaného materiálu na opravu
komunikácií časť ul. Banícka a ul.
Banská a v prípade dostatku finančných prostriedkov z prebytku rozpočtu ul. Lesná
Uzn. č. 180 - MsZ schvaľuje v súvislosti so zabezpečovaním inžinierskej činnosti pre účely vydania stavebného povolenia a následnej realizácie stavby "ČOV a dostavba kanalizácie v meste Gelnica" uzavretie nájomných zmlúv na užívanie
pozemkov v rozsahu:
- užívanie pozemku parc.č. KNC
2545 v k.ú. Gelnica, ktorého vlastníkom sú Lesy š.p. OZ Košice, Moyzesova 18, Košice
- užívanie pozemku parc.č. KNC
2805/1 v k.ú. Gelnica, ktorého vlastníkom je Idal s.r.o., Južná trieda 93,
Košice
- užívanie pozemku parc. č. KNC
2546 v k.ú. Gelnica, ktorého vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev,
Slovenská 11, Gelnica vo výške nájmu stanoveného dohodou.
Uzn. č. 181 - MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc. č.
416/26 o výmere 1862 m2 na ul.
Športovej pre žiadateľa Mgr. Jána
Školníka, za cenu 1,- Sk/m2/rok od
1.1.2007
Anna Nemčíková v.r.
primátorka mesta

Novembrové
spomínanie...
Dve biele chryzantémy držím
v ruke, ako keď dostaneš od
milej zaľúbený list.
Ten, kto ich s láskou pestoval
už nežije, nepošle ti ich, už
nikdy viac nemôže prísť.
Odpočíva v pokoji na tichom
cintoríne.
Oči sa krutou smrťou zatvorili
navždy. 1. novembra dušičiek deň príde.
Na svojich drahých blízkych
spomína každý.
Chryzantémy kvitli aj pred
desiatimi rokmi. Studenú
rakvu ovešali georgíny.
Smútočný zástup ľudí šiel
pomalými krokmi,
opúšťal slnečný svit, známych, domy…
Uctime pamiatku našich
blízkych!
Nech lupienky kvetov hovoria za nás.
K chryzantémam pridajme
sviece lásky, ktorú čas nezobral, je navždy v nás.
Cestou domov sa pozrime, či
ešte sviečka svieti, či nezhasol jej plameň, či ešte plápolá…Spomíname.
Edita Katonová
Milí Gelničania,
prišla jeseň a my spomíname na všetkých, ktorí ju
už nemôžu prežiť s nami.
Odišli navždy, do diaľav, odkiaľ niet návratu. Už nikdy
nestisnú našu ruku, nepohladia tvár, no predsa nás úplne
neopustia. Spomienky na
nich prežívajú v našich srdciach.
V chladné novembrové
dni prichádzame s kyticami
chryzantém a zapaľujeme
svetielka spomienok na hroboch tých, s ktorými sme prežili kus spoločného života. Je
čas pozastaviť sa, venovať
im chvíľku, zaspomínať. A
možno si aj uvedomiť, čo
sme zmeškali, čo sme nestihli, na čo už nedostaneme
odpoveď, ani vysvetlenie.
Hodnotu človeka si uvedomíme až vtedy, keď už nie je
medzi nami.
Keď na hrobe zapálime
sviečku, náš zosnulý je s nami pri svetle, kým sviečka
nedohorí. Znásobuje našu
úctu k tým, ktorí už nie sú
medzi nami a snívajú svoj
veľký sen v tieni stromov cintorína.

