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Komplexný odpis uznesení
prijatých na riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v Gelnici konanom dňa 7.3.2007
Uzn. č. 44 - MsZ schvaľuje predložený
program riadneho rokovania MsZ dňa 07.
marca 2007
Uzn. č. 45 - MsZ schvaľuje pracovné
predsedníctvo v zložení: Anna Nemčíková, primátorka mesta, Ľuboslav Ševčík,
zástupca primátorky, Štefan Michalov,
hlavný kontrolór mesta
Uzn. č. 46 - MsZ volí návrhovú komisiu v
zložení: p. Ľudmila Mikolajová, p. Zoltán
Kolbaský
Uzn. č. 47 - MsZ berie na vedomie
správu overovateľov zápisnice z riadneho zasadania MsZ zo dňa 31.01.2007, že
zápisnica bola napísaná v súlade s priebehom rokovania
Uzn. č. 48 - MsZ berie na vedomie
správu o plnení uznesení z riadneho zasadania MsZ v Gelnici konaného dňa
31.01.2007
Uzn. č. 49 - MsZ ruší uznesenie č. 119
zo dňa 13.06.2006
Uzn. č. 50 - MsZ
a) ruší uznesenie č. 41 zo dňa 31.1.2007
b) schvaľuje prenájom garáže Správy
domov Gelnica, s.r.o. vo výmere 19,32
m2 pre žiadateľa Falck záchranná, a.s.
Košice. Výška nájmu sa stanovuje na
2.000,- Sk/ mesiac. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu určitú jeden rok.
Uzn. č. 51 - MsZ
a) ruší Rokovací poriadok Mestského
zastupiteľstva v Gelnici schválený uznesením MsZ č. 333 zo dňa 29.1.1997 v
plnom rozsahu
b) schvaľuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Gelnici s účinnosťou dňom schválenia v MsZ
Uzn. č. 52 - MsZ
a) ruší Štatút mesta Gelnica schválený
uznesením MsZ č. 332 zo dňa 29.1.1997,
doplnený zmenou pod uznesením č. 301
zo dňa 8.3.2000 v plnom rozsahu
b) schvaľuje Štatút mesta Gelnica s
účinnosťou dňom schválenia v MsZ
Uzn. č. 53 - MsZ
a) schvaľuje návrh rozpočtu Technických služieb mesta Gelnica na rok 2007 s
príspevkom mesta vo výške 6.300 tis. Sk
na bežnú činnosť TS a s použitím 299 tis.
Sk, ktoré sú príjmom hlavnej činnosti z
fondu reprodukcie na financovanie opráv
a údržby, príp. rozšírenie strojového parku
b) berie na vedomie návrh rozpočtu
Technických služieb mesta Gelnica na
roky 2008 - 2009
c) ukladá riaditeľovi Technických služieb
mesta Gelnica zabezpečiť vykonanie auditu v TS mesta Gelnica za rok 2006
Uzn. č. 54 - MsZ
a) schvaľuje návrh rozpočtu Základnej
školy-Grundschule Gelnica na rok 2007
b) berie na vedomie návrh rozpočtu
Základnej školy-Grundschule Gelnica na
roky 2008 - 2009
Uzn. č. 55 - MsZ
a) schvaľuje návrh rozpočtu Základnej
umeleckej školy Gelnica na rok 2007
b) berie na vedomie návrh rozpočtu
Základnej umeleckej školy Gelnica na
roky 2008 - 2009
Uzn. č. 56 - MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k
návrhu rozpočtu Mesta Gelnica na roky
2007-2009
Uzn. č. 57 - MsZ
a) schvaľuje návrh rozpočtu Mesta Gelnica na rok 2007 s nasledovnými úpravami:
- presun čiastky 10 tis. Sk v bežnom rozpočte na kapitole "Rekreačné a športové
služby" z položky "transfery iným" na položku "materiál"
- znížiť transfer TS mesta Gelnica v bežnom rozpočte na kapitole "Nakladanie s
odpadmi“ na sumu 6.300 tis. Sk
b) berie na vedomie návrh rozpočtu
Mesta Gelnica na roky 2008 - 2009
Uzn. č. 58 - MsZ berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra
mesta za II. polrok 2006
Uzn. č. 59 - MsZ berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Gelnici za obdobie od 1.1.2006 do 31.12.

2006
Uzn. č. 60 - MsZ schvaľuje Program
sociálnej pomoci Mesta Gelnica na
obdobie rokov 2007 - 2010 s účinnosťou
odo dňa schválenia, t.j. 07.03.2007
Uzn. č. 61 - MsZ schvaľuje predĺženie
nájmu bytu číslo 17 na ulici SNP 20 žiadateľke Jarmile Tvarochovej na dobu určitú 6 mesiacov, t.j. do 31.8.2007
Uzn. č. 62 - MsZ schvaľuje pridelenie do
nájmu byt číslo 23 na ulici SNP 20 žiadateľovi Štefanovi Giňovi na dobu určitú
1 rok
Uzn. č. 63 - MsZ schvaľuje zvýšenie
výšky nájmu za byt číslo 11 na ulici SNP
12, ktorého nájomcom je Iveta Žigová o
24,- Sk z pôvodnej výšky 1.042,- Sk na
1.066,- Sk z dôvodu nepokrytia nákladov
uhrádzaných do fondu opráv Spoločenstva pri Kukuričňáku, SNP 11, 12
Uzn. č. 64 - MsZ schvaľuje príspevok vo
výške 50 tis. Sk z prostriedkov mesta
Gelnica pre mesto Krompachy za účelom
poskytnutia príspevku občanom mesta
tragická udalosť zo dňa 2.2.2007
Uzn. č. 65 - MsZ schvaľuje "Dodatok č.
2" 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. 66 - MsZ schvaľuje
a) nájomné vo výške 1,- Sk/rok za prenájom nebytových priestorov o výmere 19
m2 v Materskej škole Hlavná 117, (priestory bývalej práčovne) pre Pedagogickopsychologickú poradňu pre predškolské
zariadenia a základné školy a Centrum
výchovnej a psychologickej prevencie
Sp. N. Ves. Výška nájmu bude upravená
na základe dodatku k nájomnej zmluve.
b) nájomné vo výške 1,- Sk/rok za prenájom nebytových priestorov o výmere 510
m2 v budove Požiarnej zbrojnice v Gelnici
pre Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Košiciach. Výška
nájmu bude upravená na základe dodatku k nájomnej zmluve.
c) nájomné vo výške 1,- Sk/rok za prenájom nebytových priestorov o výmere
27,56 m2 v budove nachádzajúcej sa na
ulici Slovenskej č.15 pre Združenie na
pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Gelnica. Výška nájmu bude upravená na
základe dodatku k nájomnej zmluve.
d) nájomné vo výške 1,- Sk/rok za prenájom vodných plôch /Veľký a Malý Turzov/
o výmere 1 853 m2 pre Miestnu organizáciu slovenského rybárskeho zväzu v Gelnici. Výška nájmu bude upravená na
základe dodatku k nájomnej zmluve.
e) nájomné vo výške 1,- Sk/rok za prenájom nebytových priestorov o výmere 310
m2 v budove nachádzajúcej sa na ulici
Slovenskej č.77 pre Diecéznu charitu
Rožňava - Dom charity Gelnica a doporučuje uzatvoriť novú nájomnú zmluvu,
ktorá bude upravená v súlade s platnou
legislatívou.
f) nájomné za prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ulici Slovenskej č.15 pre Gelnické lesy, s.r.o. Gelnica
- administratívnej časti budovy o výmere
116,89 m2 vo výške 200,- Sk/m2/rok a nebytových priestorov - šatne, sklady, garáž
o výmere 115,37 m2 vo výške 100,- Sk/m2
/rok. Výška nájmu bude upravená na
základe dodatku k nájomnej zmluve.
Uzn. č. 67 - MsZ schvaľuje zmenu
Všeobecných podmienok pre vypisovanie výberového konania na obsadenie
nebytových priestorov na podnikateľské
účely s účinnosťou od 07.03.2007
Z: SD, OSM a RM
T : 07.03.2007
Uzn. č. 68 - MsZ schvaľuje prenájom
nebytových priestorov na ulici Hlavná 29
o celkovej výmere 66,76 m2 pre p. Pavla
Greguša, za účelom zriadenia predajne
textilu a obuvi. Výmera priestorov: 66,76
m2, cena za 1 m2 /rok: 600,- Sk/m2/rok nájom + náklady za služby. Obsadenie
nebytových priestorov: od 15.03.2007.
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 : 15.03.2007
Uzn. č. 69 - MsZ schvaľuje prenájom
nebytových priestorov na ulici Športová
14 o celkovej výmere 16 m2 pre p. Ing.
Máriu Sabolovú za účelom zriadenia kancelárie pos-lanca NR SR. Výmera priestorov: 16 m2, cena za 1 m2 /rok: 500,- Sk/
m2/ rok nájom 600,- Sk/m2/rok + náklady
za služby. Obsadenie nebytových priestorov: od 15.03. 2007. 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 : 15.03.2007
Uzn. č. 70 - MsZ schvaľuje prenájom
nebytových priestorov na ulici Hlavná 29
v Gelnici o celkovej výmere 59,01 m2 pre
p. Ing. Martina Hudáka HUMA za účelom
zriadenia predajne plastových okien a
dverí. Výmera priestorov: 59,01 m2, cena
za 1 m2/rok: 600,- Sk/m2/rok - nájom +
náklady za služby. Obsadenie nebytových priestorov: od 15.03.2007. 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. 03. 2007
Uzn. č. 71 - MsZ schvaľuje udržiavací
poplatok pre profilové smerníky 100,Sk/1 mesiac/1ks prof. smerník na rok
2007
Z: OSMaRM
Uzn. č. 72 - MsZ schvaľuje zníženie
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ceny nájmu zo 600,- Sk/ m na 300,- Sk/
m2 za prenájom nebytových priestorov v
Dome služieb, Hlavná 29 prevádzka Ponorka pre Vieru Ivančovú I.V.
Uzn. č. 73 - MsZ schvaľuje odkúpenie
pozemkov parcela KNE 2473/ 1 trvalý
trávny porast o výmere 2.087 m2 a parcela KNE 2473/2 trvalý trávny porast o
výmere 1.732 m2 od Emila Beličáka, v
cene 253,- Sk/ m2 t. z. v celkovej cene
970.000,- Sk
Uzn. č. 74 - MsZ súhlasí s uzatvorením
zmluvy o návratnej finančnej výpomoci
Správe domov Gelnica, s.r.o. vo výške
3.100 tis. Sk so stanovením 3%-ného
úroku p. a.
Uzn. č. 75 - MsZ schvaľuje zvýšenie
počtu príslušníkov Mestskej polície v roku
2007 na 8
Uzn. č. 76 - MsZ schvaľuje odpredaj
pozemku KNC 2063/1 o výmere 406 m2 v
k. ú. Gelnica (Zimná ulica) pre žiadateľa
Vladimíra Hazesa za účelom rozšírenia
súčasného stavu pozemku pri rodinnom
dome. Cena bude stanovená súdnoznaleckým posudkom súdneho znalca z oblasti oceňovania nehnuteľností spracovaného na náklady žiadateľa. Platnosť
uznesenia je limitovaná do 02. 09.2007.
Uzn. č. 77 - MsZ schvaľuje odpredaj
časti pozemku parc.č. KNE 1682 /2 o výmere cca 55 m2 v k. ú. Gelnica (Partizánska ulica) pre žiadateľa Ing. Petra Blaškovana, za účelom vytvorenie (rozšírenia) vstupu na stavebný pozemok. 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
02.09.2007.
Uzn. č. 78 - MsZ schvaľuje odpredaj
časti pozemku parc. č. KNE 969 (stav
KNC 1398) o výmere cca 400 m2 v k. ú.
Gelnica (Turzovská ulica) pre žiadateľa
Ondreja Klea 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 02.09.2007.
Uzn. č. 79 - MsZ - schvaľuje odpredaj
časti pozemku KNE 2599 (stav KNC
2600/1) o výmere cca 25 m2 v k. ú. Gelnica (Jarná ulica) pre žiadateľku Danu Prokopovú za účelom výstavby garáže 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 02.09.2007.
Uzn. č. 80 - MsZ schvaľuje zriadenie
vecného bremena na pozemky parc. č.
KNC 682 - zastavané plochy a nádvoria s
rozlohou 97 m2, parc. č. KNC 683 - zastavané plochy a nádvoria s rozlohou 162
m2, parc. č. KNC 2232 - zastavané plochy
a nádvoria s rozlohou 69 m2, parc. č. KNE
3776/1 - ostatné plochy s rozlohou
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15.085 m v k. ú. Gelnica (Hlavná ulica)
pre žiadateľa Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice za účelom
práva umiestnenia elektrického vedenia
stavby: "Gelnica, ul. Hlavná - úprava NN
siete pri Tatrane", jeho prevádzky, vstupu
a vjazdu oprávneného, údržby a opráv
podzemného elektrického vedenia v rozsahu podľa GP č. 174/2006 za jednorazovú úhradu vo výške 13.000,- Sk za
podmienok, ktoré budú zapracované do
zmluvy o vecnom bremene:
- pozemky v rámci výkonu údržby a opráv
budú dané do pôvodného stavu na náklady oprávneného
- vyznačenie trás jednotlivých vedení a
umiestnenie zariadení s okótovaním na
mapovom podklade doručí oprávnený
mestu v jednom vyhotovení
- vecné bremeno sa zriaďuje na predmetných pozemkoch iba v rozsahu stanovenom v geometrickom pláne č. 174/2006
zo dňa 10.10.2006
- vecné bremeno neobmedzuje povinného vo využití pozemkov v zmysle ÚP SÚ
Gelnica ani v nakladaní s pozemkami
investične alebo majetkoprávne
- vecné bremeno sa zriaďuje pre oprávneného bez nároku na odškodnenie prípadných škôd spôsobených povinným
Uzn. č. 81 - MsZ
a) odvoláva
1) z Rady školy pri Základ-nej škole
Hlavná 121, Gelnica p. Petra Zákutného
2) z Rady školy pri Centre voľného času v
Gelnici p. Nadeždu Kaputovú
3) z Rady školy pri Materskej škole Slovenská 49 p. Alexandra Jovana
b) menuje na uvoľnené miesta v Radách
škôl a školských zariadení na území mesta týchto poslancov:
1) do Rady školy pri Základnej škole
Hlavná 121, Gelnica p. Jána Školníka
2) do Rady školy pri Centre voľného času
v Gelnici p. Františka Arendáša
3) do Rady školy pri Materskej škole Slovenská 49 p. Ľudmilu Mikolajovú
Uzn. č. 82 - MsZ
a) súhlasí s ukončením zmluvy o poskytovaní právnej pomoci formou Dohody o
skončení platnosti zmluvy o poskytovaní
právnych služieb s JUDr. Jánom Marcinkom k termínu 30.4.2007
b) súhlasí s uzatvorením zmluvy o poskytovaní právnej pomoci s JUDr. Monikou
Meňherkovou s termínom od 1.5.2007
Uzn. č. 83 - MsZ odporúča primátorke
mesta pripraviť podklady pre odpredaj
Domu služieb v Gelnici
Uzn. č. 84 - MsZ odporúča primátorke
mesta prehodnotiť nájomný vzťah medzi
prenajímateľom Mestom Gelnica a nájomcom Zygon, s.r.o., Slovenská 50, Gelnica, čo sa týka zmluvných podmienok.
Anna Nemčíková - primátorka mesta

