
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 8. novembra 2012 

 
59/8-11/12– Mestské zastupiteľstvo:  
a) berie na vedomie aktuálny stav nedoplatkov,  
b) ukladá mestskému úradu vypracovať zoznam neplatičov k 31. 12. 2012 a návrh na ďalší 

postup vo vymáhaní pohľadávok mesta v termíne apríl 2013.   
 
V Spišskej Starej  Vsi, 9. novembra 2012 

 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
 

   
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 8. novembra 2012 

 
60/8-11/12– Mestské zastupiteľstvo:  

a) berie na vedomie správu o činnosti spojenej školy na začiatku šk. roka 2012/13,   
b) ukladá riaditeľke spojenej školy predložiť analýzu príčin stavu v jednotlivých 

školských zariadeniach a návrh opatrení na zlepšenie situácie s dôrazom na 
organizačnú zložku gymnázium. Správu predložiť MsZ na decembrové zasadnutie.  

 
V Spišskej Starej  Vsi, 9. novembra 2012 

 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
           
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 8. novembra 2012 

 
61/8-11/12– Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje predložený návrh riešenia opláštenia 
viacúčelového ihriska pre účely ľadovej plochy.  
 
V Spišskej Starej  Vsi, 9. novembra 2012 

 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
                                                                                               
  
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 8. novembra 2012 

 
62/8-11/12– Mestské zastupiteľstvo:  

a) berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu v časti kapitálové výdavky,  
b) schvaľuje nákup digitálneho orgánu do domu smútku, 
c) schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6.   

 
V Spišskej Starej  Vsi, 9. novembra 2012 

 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor  mesta      
  
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 8. novembra 2012 

 
63/8-11/12– Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule 
Eduardovi Pavlíkovi, rodákovi zo Spišskej Starej Vsi, na jeho rodnom dome.   
 
V Spišskej Starej  Vsi, 9. novembra 2012 

 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor  mesta        
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 8. novembra 2012 

 
64/8-11/12– Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zoznam žiadateľov ako záujemcov o nájomný 
byt:  

a) Miroslav Novák, bytom Spišská Stará Ves – trojizbový byt 
b) Anton Fuchs ml., bytom Spišská Stará Ves, Slov. nár. povstania 172/8 – trojizbový 

byt.  
 
V Spišskej Starej  Vsi, 9. novembra 2012 

 
        
                                                                                                     Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                         primátor  mesta                                                                         
                                                                    
                                                                     
                                                       
 
             



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 8. novembra 2012 

 
65/8-11/12– Mestské zastupiteľstvo: 

a) schvaľuje po doporučení komisie financií, správy majetku, výstavby, podnikateľských 
činností a regionálneho rozvoja   predaj prebytočného majetku mesta, časti parc. č. 
174/1 bez chodníka pre peších, 

b)  ukladá MsÚ zabezpečiť v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí 
znalecký posudok a geometrický plán predmetnej parcely. Prevod  majetku vykonať 
v súlade s § 9a odsek 8e) zákona č. 138/1991 Zb.  

 
V Spišskej Starej  Vsi, 9. novembra 2012 

 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor  mesta                                                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                   

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 8. novembra 2012 

 
66/8-11/12– Mestské zastupiteľstvo:  

a) neschvaľuje po doporučení komisie financií, správy majetku, výstavby, 
podnikateľských činností a regionálneho rozvoja  predaj  majetku mesta parc. č. CKN 
- 3274/4, parc. č. CKN- 3274/5, parc. č. CKN – 3274/7 a parc. .č. CKN – 3274/8,  

b) ukladá MsÚ zabezpečiť podmienky vybudovania technickej infraštruktúry daného 
územia pre budúcu  IBV.   

 
V Spišskej Starej  Vsi, 9. novembra 2012 

 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                 primátor  mesta   
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 8. novembra 2012 

 
67/8-11/12– Mestské zastupiteľstvo  schvaľuje prevádzke IXFINITY  DISCOHALA – 
kultúrno-spoločenské centrum, Slov. nár. povstania 98/188, 061 01 Spišská Stará Ves 
prevádzkový čas nad rámec všeobecného prevádzkového času, určeného Všeobecným 
záväzným nariadením č. 6/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Spišská Stará Ves v dňoch piatok od 22.00 h do 5.00 h, sobota od 
22.00 h do 5.00 h a v čase štátnych sviatkov od 22.00 h do 5.00 h. 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 9. novembra 2012 

 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                 primátor  mesta 


