
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 20. januára 2011 

 
13/2-1/11 – MsZ schvaľuje VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a na prevádzku 
žiaka školy a školského zariadenia v meste Spišská Stará Ves.  
 
14/2-1/11 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 podľa prílohy.   
 
15/2-1/11 – MsZ   v súlade s § 21  zákona č. 50/76 Zb. a § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 
369/1990 Zb.  

I. prerokovalo  
predložený materiál , ktorým sa dáva pokyn na dopracovanie Návrhu ÚPN mesta 
spracovateľovi v zmysle §21 ods. 7 Zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov 
správu o prerokovaní Zadania pre spracovanie Územného plánu obce Spišská Stará Ves 
II.         berie na vedomie                                                                   

      S ú b o r n é  s t a n o v i s k o ku konceptu Územného plánu mesta Spišská Stará Ves,  
      pozostávajúce z textovej časti a vyhodnotenia pripomienok v zmysle vyššie uvedeného  
      zákona, usporiadaných v  tabuľkových súboroch a záverečného stanoviska k posúdeniu  
      strategického dokumentu 
 
16/2-1/11 – MsZ neschvaľuje výstavbu ďalšej 18 b. j. v lokalite sídliska Magura 2.  
 
17/2-1/11 – MsZ berie na vedomie Organizačný poriadok Mestského úradu v Spišskej Starej 
Vsi účinný od 1. 1. 2011.  
 
18/2-1/11 – MsZ schvaľuje členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku 
a dopravy pri MsZ Ing. Dušana Rušina, Mgr. Vladimíra Trulíka, Štefana Ploščicu, Eugéna 
Šoltésa a tajomníka Ing. Jána Gemzu. 
 
19/2-1/11 – MsZ zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta v zložení Ján Depta, Ing. Ján Komiňák, Mgr. Daniel Kostka, Juraj 
Krempaský, Ing. Július Lojek, MDDR. Anton Mačutek, Peter Minčík, Peter Mláka, Peter 
Pjontek.  
 
20/2-1/11 – MsZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2010.  
 
21/2-1/11 – MsZ berie na vedomie informáciu o delegovaných zástupcoch mesta v radách 
škôl a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Stará Ves.  
 
22/2-1/11 – MsZ berie na vedomie informáciu o súčasnej situácii v gymnáziu a ukladá MsÚ 
cez svojich zástupcov v radách škôl zabezpečiť prerokovanie problematiky.   
 
23/2-1/11 – MsZ schvaľuje postup MsÚ pri rekonštrukcii chodníkov na ul. Slov. nár. 
povstania podľa predloženého harmonogramu a spôsobu realizácie.   
 
24/2-1/11 – MsZ schvaľuje Dohodu o zápočte nákladov na dodávku a montáž prístrešku 
s terasou VILLA PUB a nájomného medzi prenajímateľom Mesto Spišská Stará Ves 
a nájomcom SKLO ART Igor Marhefka a súhlasí so zaradením stavebného objektu  prístrešok 
s terasou VILLA PUB do majetku mesta.  
 



25/2-1/11 – MsZ schvaľuje predaj 1-izbového bytu na ul. Štúrovej 389//48, byt č. 6, LV 823, 
formou verejnej obchodnej súťaže minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Nehnuteľnosť bude predaná záujemcovi, ktorý ponúkne vo verejnej obchodnej súťaži 
najvyššiu cenu.  
 
26/2-1/11 – MsZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt 
Podpora sociálnej inklúzie v mesta Spišská Stará Ves v rámci operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.  
 
27/2-1/11 – MsZ schvaľuje dotáciu pre divadlo RAMAGU vo výške 1 000,-- €. 
 
28/2-1/11 – MsZ schvaľuje hlavnému kontrolórovi mesačnú odmenu vo výške 15 % 
z mesačného platu.  
 
29/2-1/11 – MsZ schvaľuje pridelenie trojizbového bytu v byt. dome súp. č. 580 žiadateľke 
Jana Halamčeková, bytom Spišská Belá, ul. Kúpeľná  a trojizbového bytu v byt. dome súp. č. 
574 žiadateľke Marta Žembová, bytom Spišská Stará Ves, Štúrova 240/145.  
 
                                                         
 
V Spišskej Starej Vsi, 26. januára 2011 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  
 
Overovateľ:  Mgr. Daniel Kostka       ............................. 
                        
Zapisovateľ: Viera Jurkovičová         ............................. 
 
 
 
 
                                                    
 


