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Komplexný odpis uznesení
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Gelnici konaného dňa 30.01.2008
Uzn. č. 290 - MsZ schvaľuje predložený program riadneho zasadania
MsZ dňa 30. 1. 2008 s úpravou
Uzn. č. 291 - MsZ volí návrhovú
komisiu v zložení: p. Zoltán Kolbaský, p. Dušan Drajna
Uzn. č. 292 - MsZ berie na vedomie správu overovateľov zápisnice
z riadneho MsZ zo dňa 6.12.2007 a
správu overovateľov zápisnice z mimoriadneho MsZ zo dňa 2.1.2008,
že zápisnice boli napísané v súlade
s priebehom rokovaní
Uzn. č. 293 - MsZ berie na vedomie správy o plnení uznesení z
riadneho zasadania MsZ v Gelnici
konaného dňa 6.12.2007 a mimoriadneho zasadania MsZ konaného
dňa 2.1.2008
Uzn. č. 294 MsZ
a) schvaľuje návrh rozpočtu ZŠGrundschule Gelnica na rok 2008
b) berie na vedomie návrh rozpočtu Základnej školy-Grundschule
Gelnica na roky 2009-2010
Uzn. č. 295 - MsZ
a) schvaľuje
návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Gelnica na rok 2008
b) berie na vedomie návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Gelnica na roky 2009-2010
Uzn. č. 296 - MsZ
a) schvaľuje
návrh rozpočtu Technických služieb
mesta Gelnica na rok 2008 s poskytnutím príspevku vo výške 7,5 mil.
Sk z rozpočtu mesta, pričom 1,5 mil.
Sk TS použijú na realizáciu akcií
podľa požiadaviek mesta (opravy
miestnych komunikácií)
b) berie na vedomie návrh rozpočtu TS mesta Gelnica na roky 20092010
Uzn. č. 297 - MsZ berie na vedomie
a) návrh rozpočtu Správy domov
Gelnica, s.r.o. pre nebytové priestory na rok 2008
b) návrh rozpočtu Správy domov
Gelnica, s.r.o. za byty na rok 2008
Uzn. č. 298 - MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k návrhu rozpočtu Mesta Gelnica na roky 2008-2010
Uzn. č. 299 - MsZ
a) schvaľuje návrh rozpočtu Mesta
Gelnica na rok 2008
b) berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Gelnica na roky 20092010
Uzn. č. 300 - MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Gelnica č. 60/2008 o miestnych daniach na území mesta Gelnica
Uzn. č. 301 - MsZ berie na vedomie plán práce hlavného kontrolóra
na I. polrok 2008
Uzn. č. 302 - MsZ súhlasí s odpisovaním technického zhodnotenia
zhotovenia rokovacej miestnosti v
spojovacej hale vo výške 47 568,70
Sk a rozšírením elektrickej siete vo
výške 34 959,21 Sk na základe žiadosti firmy Elektroconnect, s.r.o.
Gelnica
Uzn. č. 303 - MsZ neschvaľuje
spolufinancovanie automatickej rolovacej plastovej garážovej brány v
priestoroch na Športovej ul. 43 - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci
pre žiadateľa Falck Záchranná, a.s.

Košice
Uzn. č. 304 - MsZ schvaľuje
a) nájom bytu č. 23, ul. SNP 20 v
Gelnici žiadateľovi Marekovi Žigovi, na dobu určitú 1 rok.
b) nájom bytu č. 22, ul. SNP 20 v
Gelnici žiadateľovi Vojtechovi Horváthovi, na dobu určitú 1 rok
Uzn. č. 305 - MsZ schvaľuje nájom
bytu č. 5, ul. Športová 37 v Gelnici
žiadateľke Valérii Paulovičovej, na
dobu určitú 3 roky
Uzn. č. 306 - MsZ schvaľuje udržiavací poplatok pre profilové smerníky 100,- Sk/1 mesiac/1 ks profilového smerníka na rok 2008
Uzn. č. 307 - MsZ
1.) schvaľuje účasť Mesta Gelnica
v záujmovom združení právnických
osôb Názov združenia: Všeobecný
podnikateľský inkubátor Gelnica, z.
z . p. o.. Sídlo združenia: Hlavná
146, s. č. 225, 056 01 Gelnica
Predmetom činnosti združenia je:
- podpora malého a stredného podnikania a zamestnanosti v meste
Gelnica a regióne;
- zvýšenie konkurencieschopnosti
podnikov orientáciou na inovácie v
regionálnom kontexte,
- aktívne prispievať k regionálnemu
rozvoju;
- aktívne podporovať vybrané podnikateľské zámery umiestnením v
priestoroch podnikateľského inkubátora;
- ponúkať začínajúcim podnikateľom priestory na podnikanie za zvýhodnených podmienok;
- poskytovať poradenskú pomoc v
spolupráci s organizáciami verejného i súkromného sektora pre podnikateľské subjekty pôsobiace v meste i regióne;
- zabezpečiť činnosť inkubátora pre
nových malých a stredných podnikateľov;
- spolupráca so slovenskou sieťou
inkubátorov.
2. určuje za členov Správnej rady
Všeobecného podnikateľského inkubátora Gelnica, z. z. p. o. za Mesto Gelnica:
a) Annu Nemčíkovú
b) Ing. Annu Tomagovú
c) Ing. Zuzanu Kleinovú
Uzn. č. 308 - MsZ
1.) berie na vedomie menovanie
Ing. Radovana Mihalika za riaditeľa
Všeobecného podnikateľského inkubátora Gelnica, z. z. p. o.
2.) určuje Ing. Radovana Mihalika
za osobu oprávnenú konať v mene
združenia pri zápise združenia do
Registra združení.
Uzn. č. 309 - MsZ schvaľuje
a) prevod nepoužitých príjmov zo
Všeobecného podnikateľského inkubátora z roku 2007 vo výške
201.013,62 Sk ako počiatočný vklad
do záujmového združenia právnických osôb „Všeobecný podnikateľský inkubátor Gelnica, z. z. p. o.,
Hlavná 146, s. č. 225, Gelnica
b) prevod nepoužitých príjmov zo
Všeobecného podnikateľského
inkubátora za rok 2008 na účet
záujmového združenia právnických
osôb „Všeobecný podnikateľský inkubátor Gelnica, z. z. p. o., Hlavná
146, s. č. 225, Gelnica do 30 dní po
založení združenia.

Uzn. č. 310 - MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľností zapísaných na
LV 1, vlastník Mesto Gelnica:
Budovy nachádzajúce na ulici Hlavnej 146, Gelnica:
- Administratívna budova, s. č. 225
na parcele KN C 452/6 o výmere
255 m2 a 452/7 o výmere 15 m2 pre
záujmové združenie právnických
osôb „Všeobecný podnikateľský inkubátor Gelnica“, Hlavná 146, s. č.
225, Gelnica za účelom zabezpečenia predmetu činnosti združenia
na dobu neurčitú.
Celková výmera prenajímanej plochy: 270 m2
Výška nájmu: 100,- Sk/ m2/ rok
Predpokladaný termín uzatvorenia
nájomnej zmluvy: od 15. 02. 2008.
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. Nájomca je oprávnený prenechať predmet nájmu resp. časť prenajatých priestorov do podnájmu
ďalším tretím fyzickým a právnickým
osobám len za účelom naplnenie
predmetu činnosti Združenia a len s
písomným súhlasom prenajímateľa
formou uznesenia MsZ.
Uzn. č. 311 - MsZ schvaľuje prenájom nehnuteľností zapísaných na
LV 1, vlastník Mesto Gelnica: pozemky - KNC 452/6 o výmere 255
m2, KNC 452/7 o výmere 15 m2,
KNC 451/3 o výmere 2568 m2, KNC
452/1 o výmere 5.127 m2 pre záujmové združenie právnických osôb
„Všeobecný podnikateľský inkubátor Gelnica“, Hlavná 146, s. č. 225,
Gelnica za účelom zabezpečenia
predmetu činnosti združenia na dobu neurčitú. Výška nájmu sa stanovuje pre všetky pozemky: na 1,Sk/rok.
Uzn. č. 312 - MsZ schvaľuje prenájom technického a iného vybavenia zakúpeného v rámci projektu EU
(kód projektu: 1111020005) v rozsahu podľa prílohy, na dobu neurčitú.
Obstarávacia cena techniky a iného
vybavenia je vo výške 1.282.697,43
Sk, ročný nájom sa stanovuje na 1%
obstarávacej ceny t. j.: 12.826,97 Sk
pre záujmové združenie právnických osôb „Všeobecný podnikateľský inkubátor Gelnica“, Hlavná
146, s. č. 225, Gelnica.
Nájomca je oprávnený prenechať
predmet nájmu do podnájmu ďalším
tretím fyzickým a právnickým osobám len za účelom naplnenie predmetu činnosti Združenia a len s písomným súhlasom prenajímateľa
formou uznesenia MsZ.
Uzn. č. 313 - MsZ schvaľuje prenájom technického vybavenia
Všeobecného podnikateľského inkubátora v rozsahu 1 ks počítačovej
zostavy (hardware a software) pre
žiadateľa Vladislava Faturu na dobu
určitú od 01.02.2008 do 31.01.
2013. Výška ročného nájmu je 5% z
obstarávacej hodnoty odovzdaného
inventára (t.j. 2.499,- Sk/rok).
Uzn. č. 314 - MsZ schvaľuje Dodatok č. 3 a Dodatok č. 4 k Zmluve o
nájme nehnuteľností, o zriadení
vecného bremena, o uzavretí budú-

cich zmlúv a o úprave iných práv a
povinností zo dňa 27.10.2005, medzi Mestom Gelnica a spoločnosťou
Elektroconnect, s.r.o., Hlavná 146,
Gelnica
Uzn. č. 315 - MsZ schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. Regionálneho operačného
programu na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy Grundschule v Gelnici“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu - Grundschule, Hlavná
121, 056 01 Gelnica, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Gelnica.
2. zabezpečenie realizácie projektu
po schválení žiadosti o NFP
3. financovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
Uzn. č. 316 - MsZ schvaľuje predĺženie platnosti uznesenia MsZ č.
112a) zo dňa 13.4.2007 vo veci
schváleného odpredaja pozemku
parc. č. KNE 3755 (stav KNC 2212)
v k. ú. Gelnica pre žiadateľku Editu
Ölschlägerovú o 6 mesiacov, t.j. do
13.04.2008. Platnosť uznesenia je
limitovaná do 30.07.2008.
Uzn. č. 317 - MsZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc.č. KNE
2439/10 (stav KNC 546) v k.ú. Gelnica (ul. SNP) pre žiadateľa Alojza
Gajdicu Hoga, za účelom prevádzky
predajného stánku pri objekte SNP
20 v cene 100,- Sk/m2/rok s podmienkou uhradenia nájomného
spätne od 01.01.2005 (za dobu
umiestnenia stánku bez prevádzky
vo výmere stánku 10,5 m2 (t.j.
3.150,- Sk). Výmera skutočného záberu pozemku nutného na prevádzku bude stanovená pred podpisom
nájomnej zmluvy. Platnosť uznesenia je limitovaná do 30.07.2008.
Uzn. č. 318 - MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena práva vstupu, prechodu, prejazdu, výstavby,
údržby a opravy na pozemok parc.č.
KNC 2130/1 v k.ú. Gelnica (ul. Nemocničná) pre žiadateľa Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Hraničná 17, Poprad v rámci realizácie stavby „Gelnica ul. Nemocničná, prepojenie verejného vodovodu“ formou dodatku k zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného
bremena uzavretej v zmysle uznesenia MsZ č. 141 zo dňa 22.5.2007.
Platnosť uznesenia je limitovaná do
30.07.2008.
Uzn. č. 319 - MsZ
a) odvoláva členov komisie školstva Ing. Jozefa Guzu a Mgr. Jarmilu
Balážovú
b) volí členov komisie školstva Mgr.
Slávku Pacholskú a Mgr. Annu Hudákovú
Uzn. č. 320 - MsZ odporúča Mestu
Gelnica ako zriaďovateľovi Školskej
jedálne pri MŠ Slovenská 51 posúdiť efektívnosť prevádzky uvedenej
školskej jedálne
Uzn. č. 321 - MsZ menuje za zástupcu Mesta Gelnica do Rady školy
pri Gymnáziu v Gelnici poslanca p.
Emila Piegera
Anna Nemčíková
primátorka mesta

