
                                          K bodu rokovania:  5 

Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ za rok 2017 

               V súlade s ustanovením § 18d, odst.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

predkladám správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Spišská Stará Ves za 

rok 2017. 

          V roku 2017 mestské zastupiteľstvo zasadalo: 

- 23. februára 2017                                                   -   21. septembra 2017 

-   2. mája 2017                                                          -   24. novembra 2017 

- 22. júna 2017                                                          -   14. decembra 2017 

         Počas   týchto zasadnutí   mestské zastupiteľstvo  prijalo uznesenia č. 1/1-2/17   –   82/6-

12/17. Vyhodnocovanie prijatých uznesení sa uskutočňovalo priebežne v zmysle rokovacieho 

poriadku Mestského zastupiteľstva v Spišskej Starej Vsi. 

Prehľad o prijatých uzneseniach: 

Dňa Berie na vedomie Schvaľuje Neschvaľuje Ukladá Ostatné/volí, poveruje, súhlasí, 
nesúhlasí, ruší uznesenie/ 

23.2. 5 7   3 

    2.5. 5 5 2 5 2 

22.6. 7 8    

21.9. 3 7 1   

 24.11.  3    

14.12. 6 21  1 2 
 

1. Uznesenie č. 18/2-5/17 zo dňa 2. 5. 2017, ktorým MsZ uložilo mestskému úradu vyzvať 

všetkých dlžníkov k úhrade dlžných súm do 31. 5. 2017. Ak nedôjde v danom termíne 

k úhrade, zverejniť v júni zoznam dlžníkov podľa § 52 daňového poriadku (u fyzickej 

osoby od 160,-- €, u právnickej osoby od 1 600,-- €)na úradnej tabuli mesta, 

internetovom sídle a v občasníku Starovešťan bolo splnené. 

2. Uznesenie č. 22/2-5/17 zo dňa 2. 5. 2017, ktorým MsZ uložilo mestskému úradu: 

a)preveriť možnosti vysporiadania vlastníckych vzťahov týkajúcich sa pozemkov mesta 

formou štátnej objednávky, 

b) pripraviť kvantifikáciu výmer a počtu vlastníkov predmetných pozemkov bolo 

splnené. 

3. Uznesenie 27/2-5/17 zo dňa 2. 5. 2017, ktorým MsZ uložilo mestskému úradu pripraviť 

úpravu VZN mesta č. 3/2015 o poskytovaní dávok sociálnej    pomoci doplnkom č. 1 

bolo splnené. 

4. Uznesenie 28/2-5/17 zo dňa 2. 5. 2017, ktorým MsZ uložilo mestskému úradu 

zopakovať verejno-obchodnú súťaž   pri predaji   vozidla VOLVO za   minimálnu cenu 

5 500,-- € bolo splnené. 



5. Uznesenie 29/2-5/17 zo dňa 2. 5. 2017, ktorým MsZ uložilo mestskému úradu pripraviť 

štúdiu bezbariérového vstupu do kultúrneho domu hlavný vchod do 30. 6. 2017 bolo 

splnené. 

6. Uznesenie 78/6-12/17 zo dňa 14. 12. 2017, ktorým MsZ uložilo mestskému úradu 

zrealizovať verejnú obchodnú súťaž na predaj bývalej budovy Obnovy Vkus minimálne 

za cenu 25 000,-- € bolo splnené. 

 

       V Spišskej Starej Vsi, 9. 1. 2018 

                                                                                                           Ing. Gabriela Staneková 

                                                                                                                 hlavná kontrolórka 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení MsZ za rok 2017. 

 

 

            


