
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 24. februára 2011 

 
 
32/4-2/11 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2 podľa prílohy.  
 
33/4-2/11 – MsZ schvaľuje návrh zmeny zriaďovateľa Gymnázia Spišská Stará Ves 
z Prešovského samosprávneho kraja na Mesto Spišská Stará Ves k 1. 9. 2011. Doterajší 
zriaďovateľ prevedie majetok v správe gymnázia do majetku mesta za kúpnu cenu 1,-- €. 
Nový zriaďovateľ Mesto Spišská Stará Ves preberie všetky práva a povinnosti z pracovno-
právnych vzťahov. Finančné záväzky gymnázia k 31. 8. 2011 sú záväzkami Prešovského 
samosprávneho kraja.   
 
34/4-2/11 – MsZ schvaľuje odpredaj nebytových priestorov – garáž č. 7, vrátane pozemku, 
v bytovom dome na ul. Štúrovej súp. č. 233, LV č. 664, minimálne za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom číslo 11/2011 vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Trebuňom, a to 
4 090,-- €. Nehnuteľnosť bude predaná záujemcovi, ktorý ponúkne vo verejnej súťaži 
najvyššiu cenu.  
 
35/4-2/11 – MsZ schvaľuje odpredaj nebytových priestorov – garáž č. 8, vrátane pozemku, 
v bytovom dome na ul. Štúrovej súp. č. 233, LV č. 664, minimálne za cenu stanovenú 
znaleckým   posudkom   číslo   11/2011  vyhotoveným znalcom  Ing.  Jánom Trebuňom,  a  to  
3 810,-- €. Nehnuteľnosť bude predaná záujemcovi, ktorý ponúkne vo verejnej súťaži 
najvyššiu cenu.  
 
36/4-2/11- MsZ schvaľuje zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa – ŠFRB,  
Lamačská cesta č. 8, Bratislava 37, IČO: 31749542 vo výške 1,0 násobku poskytnutého 
úveru, t. j. 648 628,-- €. Založenou nehnuteľnosťou je bytový dom súpisné číslo 580 
postavený na parc. CKN č. 748/25, zast. plochy a nádvoria o výmere 368 m2 vedené na liste 
vlastníctva č. 1, katastrálne územie Spišská Starý Ves, Správa katastra Kežmarok.  
 
37/4-2/11- MsZ schvaľuje zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, Bratislava 
15 IČO: 30416094, DIČ: 2020799209, vo výške 1,0 násobku poskytnutej dotácie, t. j. 217 
190,-- €. Založenou nehnuteľnosťou je bytový dom súpisné číslo 580 postavený na parc. CKN 
č. 748/25, zast. plochy a nádvoria o výmere 368 m2 vedené na liste vlastníctva č. 1, katastrálne 
územie Spišská Starý Ves, Správa katastra Kežmarok. 
 
38/4-2/11 – MsZ berie na vedomie informáciu o revitalizácie námestia a priľahlých 
priestorov.  
 
39/4-2/11 – MsZ berie na vedomie informáciu o výstavbe chodníka Spišská Stará Ves – m. č. 
Lysá nad Dunajcom, rekonštrukcia ciest.  
 
40/4-2/11 – MsZ berie na vedomie Informáciu o bytovej výstavbe – 16 b. j. blok A, technickej 
infraštruktúry a výstavbe 16 b. j. blok B  a technickej infraštruktúry.  
 
41/4-2/11 – MsZ berie na vedomie informáciu o dokončení domu smútku a technickej 
infraštruktúry k nemu prislúchajúcej.  
 



42/4-2/11 – MsZ schvaľuje členov Komisie kultúry, školstva, mládeže, športu, sociálnych 
vecí a zdravotníctva  pri MsZ Mgr. Jána Stanka, Karola Šebestu st., Lukáša Marhefku 
a tajomníka Vieru Jurkovičovú.  
 
43/4-2/11 – MsZ neschvaľuje žiadosť o finančný príspevok vydavateľstvu KUBKO GORAL, 
Dr. Ján Kubáň, Púpavová 28, 841 04 Bratislava.  
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 28. februára 2011 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  
 
 
 
 
Overovateľ : MDDr. Anton Mačutek  ............................. 
                        
Zapisovateľ: Viera Jurkovičová         ............................... 
                                                                                                      
 
 
                                                    
 


