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Komplexný odpis uznesení
z riadneho zasadania Mestského zastupiteľstva v Gelnici konaného dňa 13.03.2008
Uzn. č. 325 - MsZ schvaľuje
predložený program riadneho
zasadania MsZ dňa 13. marca
2008
Uzn. č. 326 - MsZ volí návrhovú komisiu v zložení: p. Ľudmila Mikolajová, p. Štefan Nemčík
Uzn. č. 327 - MsZ berie na
vedo-mie správu overovateľov
zápisnice z riadneho MsZ zo
dňa 30. 1.2008 a správu overovateľov zápisnice z mimoriadneho MsZ zo dňa 11.2.2008, že
zápisnice boli napísané v súlade s priebehom rokovaní
Uzn. č. 328 - MsZ berie na
vedo-mie správy o plnení uznesení z riadneho zasadania MsZ
v Gelnici konaného dňa 30.1.
2008 a mimoriadneho zasadania MsZ konaného dňa 11.2.
2008
Uzn. č. 329 - MsZ schvaľuje
Správu o plnení rozpočtu Základnej školy - Grundschule Gelnica k 31.12.2007
Uzn. č. 330 - MsZ schvaľuje
Správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 31.12.
2007
Uzn. č. 331 - MsZ schvaľuje
Správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb mesta Gelnica k 31.12.2007 s tým,
aby riaditeľ TS spracoval návrh
opatrení na elimináciu minuloročnej straty.
Uzn. č. 332 - MsZ schvaľuje
návrh na zrušenie funkcie zástupcu riaditeľa Technických
služieb mesta Gelnica v nadväznosti na predchádzajúce uznesenie
Uzn. č. 333 - MsZ zamieta žiadosť MUDr. Alexandra Pisáka o
zníženie nájomného v gynekologickej ambulancii na ul. Športovej 14, Gelnica
Uzn. č. 334 - MsZ zamieta žiadosť firmy Falck Záchranná, a.s.
Košice o odpustenie platenia
nájomného za užívanie murovanej garáže.
Uzn. č. 335 - MsZ berie na vedomie správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2007
Uzn. č. 336 - MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o vybavovaní sťažností za

II. polrok 2007
Uzn. č. 337 - MsZ berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície v Gelnici za obdobie
od 1.1.2007 do 31.12.2007
Uzn.č. 338 - MsZ schvaľuje
nájom bytu číslo 24 na ulici SNP
20 žiadateľovi Milanovi Polakovičovi na dobu určitú 6 mesiacov s podmienkou, že pred podpisom nájomnej zmluvy bude
právnou poradkyňou mesta
uzavretá so žiadateľom dohoda
o prevzatí a splácaní dlhu p. Bikárovej a to tak, že mesačná
splátka nesmie byť menšia ako
2.000,- Sk.
Uzn. č. 339 - MsZ schvaľuje
predĺženie nájmu bytu číslo 21
na ulici SNP 20 žiadateľke Jane
Paulovičovej na dobu určitú 6
mesiacov (so spätnou platnosťou od 30.11.2007) s podmienkou, že pred podpisom doplnku
k nájomnej zmluve bude právnou poradkyňou mesta uzavretý so žiadateľkou splátkový
kalendár a to tak, že mesačná
splátka nesmie byť menšia ako
2.000,-Sk.
Uzn. č. 340 - MsZ
a) ruší uznesenie č. 304 b) zo
dňa 30.01.2008 týkajúce sa pridelenia bytu č. 22 Vojtechovi
Horváthovi
b) schvaľuje nájom bytu č. 22,
ul. SNP 20 v Gelnici žiadateľovi
Rudolfovi Mackovi na dobu určitú 1 rok
Uzn. č. 341 - MsZ schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. KNC
1963 o výmere 1341 m2 (ul. Potočná št. cesta II/546) v k.ú. Gelnica pre žiadateľa Accept s.r.o.,
Mirka Nešpora 6392/61, Prešov
za účelom realizácie investičného zámeru spoločnosti. Forma a podmienky odpredaja pozemku budú prejednané so žiadateľom na úrovni vedenia
mesta a právneho zástupcu
mesta. Návrh kúpnej zmluvy
podlieha schváleniu v MsZ.
Platnosť uznesenia je limitovaná do 13.09.2008
Uzn. č. 342 - MsZ schvaľuje
odpredaj časti pozemku parc.č.
KNE 2486/2 (diel 1 o výmere
1000 m2 a diel 2 o výmere 1113
m2) v k.ú. Gelnica (ul. Hlavná)
pre žiadateľku Evu Záhumen-

skú - ZAS za účelom vysporiadania pozemku pod skeletom
objektu na podnikateľské účely
podľa GP č. 56/2008 zo dňa
2.02.2008. Cena bude stanovená súdnoznaleckým posudkom súdneho znalca z oblasti
oceňovania nehnuteľností spracovaného na náklady žiadateľky v rozsahu podľa uvedeného
geo-metrického plánu.
Platnosť uznesenia je limitovaná do 13.09.2008.
Uzn. č. 343 - MsZ schvaľuje
pre-dĺženie platnosti uznesenia
MsZ č. 166 zo dňa 18.06.2007
vo veci schváleného odpredaja
časti pozemku parc.č. KNC
2993/1 v k.ú. Gelnica pre žiadateľku Janku Trojanovú o 6
mesiacov, t.j. do 13. 09.2008.
Platnosť uznesenia je limitovaná do 13.09.2008.
Uzn. č. 344 - MsZ schvaľuje
predĺženie platnosti uznesenia
MsZ č. 168 zo dňa 18.06.2007
vo veci schváleného odpredaja
časti pozemku parc.č. KNC
3008/3 v k.ú. Gelnica pre žiadateľa Imricha Falatka a manž.
o 6 mesiacov, t.j. do 13.09.2008.
Platnosť uznesenia je limitovaná do 13.09.2008.
Uzn. č. 345 - MsZ
1. schvaľuje v zmysle § 5 VZN
č.54 poskytnutie dotácií v sume
nad 10 000 Sk:
V oblasti vzdelávania, výchovy
a rozvoja telesnej kultúry:
1. Atletický klub Turzovská 22,
Gelnica:
- účasť na majstrovských bežeckých podujatiach na Slovensku i v zahraničí 30 000 Sk
2. Telovýchovná jednota Slovan
Gelnica, Športová 13, Gelnica
vo výške 15 000 Sk na podujatia
šachového oddielu:
- účasť na MS v šachu mládeže
- Pohár oslobodenia
- Gelnický kahanec
- účasť na turnajoch v Poľsku
3. V oblasti tvorby, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných
a kultúrnych hodnôt:
- Základná umelecká škola,
Lutherovo námestie 1, Gelnica
vo výške 11 000 Sk
- účasť na festivale komornej hry
v Čadci
- účasť na celoslovenskej súťaž-

nej prehliadke džezpoprockových skupín .
2. mení uznesenie MsZ v Gelnici č. 27 z 31. januára 2006 v
bode 2. nahradením textu „finančné prostriedky budú čerpané z dotačného fondu mesta“,
textom „ finančné prostriedky
budú čerpané z rozpočtu mesta
z reprezentačného fondu„.
Uzn. č. 346 - MsZ schvaľuje
vstup Mesta Gelnica do Záujmového združenia pre trvalo
udržateľnú energetickú efektívnosť CITE-NERGO
Uzn. č. 347 - MsZ menuje p.
Ma-riána Hudáka a p. Jána
Školníka za členov rady školy v
Základnej škole - Grundschule,
Hlavná 121, Gelnica
Uzn. č. 348 - MsZ berie na
vedo-mie správu Dozornej rady Gelnických lesov s.r.o. o výsledkoch hospodárenia za rok
2007
Uzn. č. 349 - MsZ schvaľuje
plat primátorky mesta v roku
2008 vo výške 52.400,-Sk v
zmysle zák. č. 253/1994 Z.z. a
zák. č. 289/2002 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Uzn. č. 350 - MsZ schvaľuje
plat hlavného kontrolóra mesta
v roku 2008 vo výške 36.700,Sk v zmysle zák.č. 369/2004
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon SNR č. 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Uzn. č. 351 - MsZ schvaľuje
prenájom nebytového priestoru
- ja-zykovej učebne v Základnej
škole - Grundschule, Hlavná
121, Gelnica pre vzdelávanie
cudzích štátnych príslušníkov v
slovenskom jazyku. Výška prenájmu sa stanovuje na 50,Sk/osoba/deň.
Uzn. č. 352 - MsZ schvaľuje
navrátenie úhrad za rok 2005
prijatých od občanov, ktorí sú
napojení na vodné zdroje v lokalite Háj a ul. Banícka
Anna Nemčíková
primátorka mesta

