
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

15/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení uznesení.  

 

 

                                                                                                          Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Minčík, Marhefka, Mláka, Petrasová, Výrostek                          

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

16/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo:  

a) berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 

2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

      b)  schvaľuje: 

1. Záverečný účet mesta za rok 2016 bez výhrad v zmysle § 16 ods.1 Zákona č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

2. Celoročné hospodárenie mesta  bez výhrad v zmysle § 16 ods.10 Zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Výsledkom hospodárenia v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 je 

prebytok vo výške 528 326,63 €. Z tohto prebytku sú vylúčené účelové určené finančné 

prostriedky vo výške  216 790,09 € a vysporiadané schodkové finančné operácie vo 

výške 179 373,04 € (po vylúčení účelovo určených finančných prostriedkov vo výške 

8 000,00 €). 

3. Tvorbu rezervného fondu vo výške  prebytku hospodárenia za rok 2016, čo predstavuje 

sumu 132 163,50 €. 

4. Použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov do sumy 120 000 €. 

 

  

 

                                                                                                          Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek 

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

17/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2017.   

 

   

                                                                                                         Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

18/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo: 

a) berie na vedomie analýzu pohľadávok k 31. 12. 2016 s aktualizáciou k 10. 4. 2017 

b) ukladá 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. 

 

 

                                                                                                    Ing. Jozef Harabin                                                                                                                                  

                                                                                                       primátor mesta  

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                          

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 
 

 

 
   

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

19/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o plnení Akčného plánu 

okresu Kežmarok v podmienkach mesta.  

 

 

                                                                                                    Ing. Jozef Harabin                                                                                                                                  

                                                                                                       primátor mesta  

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 
 



 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

20/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly tvorby a použitia vlastných 

príjmov v organizačných zložkách Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi za rok 2016. 

 

 

                                                                                                    Ing. Jozef Harabin                                                                                                                                  

                                                                                                       primátor mesta  

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 
 

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

21/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje kúpu časti pozemku na parc. č. C 4955/9 a 4955/22 od 

p. Jána Depta, bytom Štúrova 233/133 Spišská Stará Ves.  

 

                                                                                                    Ing. Jozef Harabin                                                                                                                                  

                                                                                                       primátor mesta  

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

22/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo ukladá MsÚ:  

a)  preveriť možnosti vysporiadania vlastníckych vzťahov týkajúcich sa pozemkov mesta formou 

štátnej objednávky 

b) pripraviť kvantifikáciu výmer a počtu vlastníkov  predmetných pozemkov.  

 

 

                                                                                                          Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Minčík, Marhefka, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                          

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 
 

 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

23/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje kúpu pozemku par. č. 5049/7 o výmere 257 m2  od p. 

Evelíny Kovalčíkovej. Doporučuje navrhovateľke odpredaj predmetného pozemku vlastníkovi 

susedných pozemkov.  

 

                                                                                                    Ing. Jozef Harabin                                                                                                                                  

                                                                                                       primátor mesta  

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

24/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. č) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí schvaľuje zámer odpredať majetok mesta – pozemky na výstavbu garáži – 

v lokalite sídlisko Magura 2 priamym predajom za cenu vo výške 10,-- €/m2  žiadateľom, ktorí splnia 

stanovené podmienky.  

 
 

                                                                                                          Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Minčík, Marhefka, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

25/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky na pridelenie pozemkov na výstavbu garáži 

v lokalite sídlisko Magura 2 takto:  

- najviac jeden pozemok pre žiadateľov s rovnakou adresou trvalého bydliska 

- žiadateľ ku dňu vyjadrenia stanoviska k podmienkam je prihlásený na trvalý pobyt na území 

mesta Spišská Stará Ves  

- v kúpnej zmluve zamedziť možnosť odpredať pozemok tretej strane 

- kupujúci sa zaviaže dodržať stavebno-technické parametre určené mestským úradom  

- cena pozemku bola učená 10,-- €/m2,čo pri výmere 24 m2 predstavuje celkovú sumu 240,-- € 

- náklady spojené s vkladom (66,-- €) na zápis do katastra hradí kupujúci.    

 
 

                                                                                                          Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Minčík, Marhefka, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

26/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo:  

a) ruší uznesenie č. 61/7-12/16 zo dňa 15. decembra 2016 

b) schvaľuje: 

1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov základných škôl“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základnej škole, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 

mesta. Žiadaná výška NFP je  180 106,70 EUR. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je 

9 479,30 EUR. 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

27/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo:  

a) súhlasí s poskytnutím osobitnej jednorazovej dávky Margite Bolcárovej vo výške 270,-- € 

b) ukladá  mestskému úradu pripraviť úpravu VZN mesta č. 3/2015 o poskytovaní dávok sociálnej 

pomoci doplnkom č. 1.  

 

 

                                                                                                          Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 
 
 
 

Uznesenie 



zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

28/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo ukladá  mestskému úradu zopakovať verejno-obchodnú súťaž pri 

predaji vozidla VOLVO EČ KK 14 BT za minimálnu cenu 5 500,-- €.  

 

                                                                                                          Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 2. mája 2017 

 

29/2-5/17 – Mestské zastupiteľstvo ukladá  mestskému úradu pripraviť štúdiu bezbariérového vstupu 

do kultúrneho domu hlavný vchod do 30. 6. 2017.  

 

                                                                                                          Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta  

 

 

Hlasovanie:  

za: Grainda, Krempaský, Mačutek, Marhefka, Minčík, Mláka, Petrasová, Výrostek, Zadjora                           

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 
 
 
 


