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Komplexný odpis uznesení
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Gelnici konaného dňa 30.10.2006
Uzn. č. 182 - MsZ schvaľuje predložený program riadneho rokovania
MsZ dňa 30.10. 2006
Uzn. č. 183 - MsZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:
Anna Nemčíková, primátorka mesta, Ing. Dušan Drajna, zástupca primátorky, Mgr. Štefan Michalov, hlavný kontrolór mesta
Uzn. č. 184 - MsZ - volí návrhovú
komisiu v zložení: p. Nadežda Kaputová, Štefan Krivjanský
Uzn. č. 185 - MsZ berie na vedomie správu overovateľov zápisnice
z riadneho MsZ zo dňa 21.09.2006,
že zápisnica bola napísaná v súlade
s priebehom rokovania
Uzn. č. 186 - MsZ berie na vedomie správu o plnení uznesení z riadneho zasadania MsZ v Gelnici
konaného dňa 21.09.2006
Uzn. č. 187 - MsZ schvaľuje Správu mesta Gelnica o plnení rozpočtu
k 30.6.2006
Uzn. č. 188 - MsZ schvaľuje navýšenie rozpočtu pre Hokejový klub
Slovan Gelnica na rok 2007 o sumu
dlhu voči Správe domov Gelnica,
ktorý bude aktuálny k 31.12.2006. V
prípade, že v tomto roku bude vyšší
"výnos na dani z príjmov poukázaný
územnej samospráve“ oproti schválenému rozpočtu na rok 2006, môže
sa Hokejovému klubu Slovan Gelnica navýšiť príspevok na pokrytie
dlhu voči Správe domov Gelnica už
v roku 2006.
Uzn. č. 189 - MsZ schvaľuje správu o stave, tvorbe a použití prostriedkov fondu rozvoja bývania
mesta Gelnica k 30.6.2006
Uzn. č. 190 - MsZ schvaľuje predĺženie nájmu bytu číslo 9 na ul. SNP
20 v Gelnici žiadateľovi Rastislavovi
Dudymu, na dobu určitú 6 mesiacov
Uzn. č. 191 NEPRIJATÉ UZNESENIE
MsZ neschvaľuje predĺženie nájmu bytu číslo 17 na ul. SNP 20 v
Gelnici žiadateľke Jarmile Tvarochovej
Uzn. č. 192 NEPRIJATÉ UZNESENIE
MsZ schvaľuje predĺženie nájmu
bytu číslo 17 na ul. SNP 20 v Gelnici
žiadateľke Jarmile Tvarochovej
Uzn. č. 193 - MsZ neschvaľuje nájom bytu v obytnom bloku na ul.
SNP 20 pre žiadateľa Imricha Krajňáka
Uzn. č. 194 - MsZ schvaľuje do
nájmu 3-izbový byt číslo 2, I. poschodie na ul. Športovej č. 37 žiadateľke Slávke Mihalikovej, na dobu
určitú 3 roky.
Uzn. č. 195 - MsZ schvaľuje do
nájmu 3-izbový byt číslo 17, II. poschodie na ul. Športovej č. 39 žiadateľovi Winnfriedovi Grimmovi, na
dobu určitú 3 roky.
Uzn. č. 196 - MsZ schvaľuje do
nájmu 3-izbový byt číslo 14, I. poschodie na ul. Záhradnej č. 15 žiadateľke Henriete Hronovej, na dobu
neurčitú.
Uzn. č. 197 - MsZ schvaľuje odpredaj bytu číslo 14, ul. Šporotvá č.

10, Gelnica formou verejnej dražby
Uzn. č. 198 - MsZ schvaľuje nájom
bytu v Základnej škole so sídlom v
Gelnici, ul. Hlavná 121 pre Mgr.
Marcelu Vilhanovú, na dobu určitú
do 30.6.2007 s účinnosťou od 1.8.
2006
Uzn. č. 199 - MsZ schvaľuje odpredaj malotraktora formou verejnej
súťaže za najvyššiu ponúknutú sumu s vyvolávacou cenou 33 tis. Sk
Uzn. č. 200 - MSZ schvaľuje odpredaj Buldozéra DT 75 formou
verejnej súťaže a navrhuje vyvolávaciu cenu Buldozéra 30 tis. Sk
Uzn. č. 201 - MsZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov na ulici Hlavná 29, o celkovej výmere
59,01 m2 pre Ing. Martu Nemčíkovú,
za účelom zriadenia kancelárie pre
Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s. Výmera priestorov: 59,01 m2, cena za 1
m2 /rok: 600,- Sk/m2/rok + náklady za
služby. Obsadenie nebytových priestorov: od 15 .11. 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.
Z : SD, OSM a RM T : 15. 11. 2006
Uzn. č. 202 - MsZ schvaľuje odkúpenie pozemku KN E 2516/1 TTP vo
výmere 3007 m2 a parcela KN E
2516/1 ZP vo výmere 116 m2 od
Gábora Vargu, v dohodnutej cene
150,- Sk/m2, t.z. v celkovej cene
468.450,- Sk
Uzn. č. 203 - MsZ
a) schvaľuje dlhodobý prenájom
nebytových priestorov s predkupným právom celej budovy bývalej
starej Základnej školy aj s pozemkom pod budovou na dobu 15 rokov
pre lekárov: MUDr. Baldovičovú,
MUDr. Kľuknavskú, MUDr. Macúchovú, MUDr. Mihálikovú, MUDr.
Mráza a MUDr. Pribulu (vytvorená
správcovská spoločnosť ) .
Všetky energetické vstupy, odpad,
telefón si zabezpečia a hradia na
vlastné náklady nájomcovia počas
celej doby nájmu. Nájomná zmluva
bude spracovaná právnym zástupcom mesta.
b) súhlasí so zmenou účelu užívania objektu "Základnej školy" v
zmysle budúcej vyhotovenej projektovej dokumentácie zmeny stavby
spojenou so stavebnými úpravami,
ktorú si vyhotovia žiadatelia na
vlastné náklady.
c) schvaľuje cenu počas prvých 5
rokov za nájom nebytových priestorov (ambulancie, čakárne) z dôvodu investícii do prestavby 350,- Sk/
m2/rok, ostatné nebytové priestory
(chodby, schodiská, sociálne zariadenia) 150,- Sk/m2/rok. Zvyšných
10 rokov cena za nájom nebytových
priestorov (ambulancie, čakárne)
500,- Sk/m2/rok, ostatné nebytové
priestory (chodby, schodiská, sociálne zariadenia) 250,- Sk/m2/rok.
Z: OSMaRM
Uzn. č. 204 - MsZ

a) ruší uznesenie č. 203 c) zo dňa
30.10.2006
b) schvaľuje cenu počas prvých 5
rokov za nájom nebytových priestorov (ambulancie, čakárne) z dôvodu investícii do prestavby 250,Sk/m2/rok, ostatné nebytové priestory (chodby, schodiská, sociálne
zariadenia) 50,- Sk/m2/rok. Zvyšných 10 rokov cena za nájom nebytových priestorov (ambulancie, čakárne) 500,- Sk/m2/rok, ostatné nebytové priestory (chodby, schodiská, sociálne zariadenia) 250,-Sk/
m2/rok.
Z: OSMaRM
Uzn. č. 205 - MsZ schvaľuje poplatky za používanie internetu v internetovej čitárni a kopírovacie služby v Mestskej knižnici v Gelnici, Slovenská 1, s účinnosťou od 1.12.
2006.
Uzn. č. 206 - MsZ
a) schvaľuje prenájom nebytových
priestorov veľká klubovňa v Centre
voľného času, Gelnica, Slovenská
67 za účelom tréningov a šachových zápasov od 31.10. 2006 na dobu neurčitú.
b) určuje - výšku nájomného 1,Sk/hod.
- nájomca mesačne predloží oddeleniu správy majetku a rozvoja mesta prehľad o hodinách prenájmu
potvrdených riaditeľkou CVČ.
Uzn. č. 207 - MsZ
a) schvaľuje prenájom nebytových
priestorov veľká klubovňa v Centre
voľného času, Gelnica, Slovenská
67 o výmere 90 m2 v prospech Súkromnej základnej umeleckej školy,
Obchodná 7, Margecany za účelom
vyučovania tanečného odboru školy
od 31.10.2006 4 hodiny týždenne
na dobu určitú do 30.6.2007.
b) určuje - výšku nájomného 50,Sk/vyuč. hod.
- nájomca mesačne predloží oddeleniu správy majetku a rozvoja mesta prehľad o odučených hodinách
potvrdených riaditeľkou CVČ.
Uzn. č. 208 - MsZ
a) schvaľuje v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 27/2005 Z.
z. výšku mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v Centre voľného
času Gelnica vo výške 50 Sk od 1.
novembra 2006.
Hlasovanie: za: 11, neprítomní pri
hlasovaní: 2
b) neoslobodzuje
- NEPRIJATÉ UZNESENIE
chovancov Detského domova v Žakarovciach od mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou v centre.
Uzn. č. 209 - MsZ schvaľuje zmenu účelu využitia plochy kultúry (č.
77 v zmysle ÚP mesta Gelnica) na
plochu obchodnú a jej priamy odpredaj o výmere cca 7.000 m2 na
výstavbu objektu vyššej občianskej
vybavenosti veľkoplošnej predajne
za podmienok stanovených MsZ.
Uzn. č. 210 - MsZ schvaľuje odpredaj časti pozemku parc.č. KNE

2981 (stav KNC 2981/1) o výmere
cca 300 m2 v k. ú. Gelnica (Žakarovská ulica) pre žiadateľa Mareka
Špernakoviča za účelom rozšírenia
súčasného stavu pozemku pri rodinnom dome. 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
odd. VOŽPaSP podľa propozícií
stanovených komisiou výstavby.
Platnosť uznesenia je limitovaná do
30.4.2007.
Uzn. č. 211 - MsZ neschvaľuje odpredaj pozemku parc.č. KNC 885/1
o výmere 489 m2 v k.ú. Gelnica (Banícke námestie) pre žiadateľku Albínu Strukovú za účelom realizácie
oplotenia pre zabezpečenia ochrany majetku.
Uzn. č.212 - MsZ neschvaľuje momentálne realizáciu: - uloženie kanalizácie odpadových vôd
- zníženie terajšej úrovne povrchu
cesty o cca 0,5m v dĺžke cca 150 bm
v časti Partizánskej ulice v k. ú. Gelnica na základe žiadosti občanov
Partizánskej ulice, ktorých zastupuje Ing. Peter Varga, z dôvodu :
- oprava povrchu komunikácie je už
v realizácii v zmysle zmluvy a jedná
sa o investičnú akciu schválenú v
MsZ
- realizácia kanalizácie je plánovaná
ako samostatná investičná akcia a
je podmienená realizáciou stavby
ČOV
- znížením terajšej úrovne povrchu
cesty o cca 0,5m dôjde k porušeniu
STN o predpísanom krytí STL plynovodov
Uzn. č. 213 - MsZ schvaľuje realizáciu opráv a údržby povrchu miestnych komunikácií v jednotlivých
úsekoch (napojenie miestnych komunikácií na extravilán) poškodzovaných nadmerným zaťažením nákladnou automobilovou dopravou
vykonávanou v súvislosti s činnosťou Gelnických lesov s.r.o. Gelnica
navýšením príspevku Gelnických lesov s.r.o. do rozpočtu mesta o čiastku účelovo využívanú na opravy
predmetných častí mestských
komunikácií
Uzn. č. 214 - MsZ
a) ukladá oddeleniu výstavby, ochrany životného prostredia a stavebného poriadku urýchlene preveriť možnosti zníženia cesty na ul.
Partizánskej
b) odporúča primátorke mesta uzatvoriť dodatok k zmluve s dodávateľom fi. Strabag na realizáciu
prác naviac požadovaných podľa
bodu a) t. u. v rozsahu dohodnutého
možného riešenia a technických
možností akceptovaných zo strany
dodávateľa a obstarávateľa.
Anna Nemčíková v.r.
primátorka mesta

