
 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 4. septembra 2013 

 
 
42/5 – 9/13 - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za I. 
polrok 2013.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 5. septembra 2013 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
 
 

 
Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 4. septembra  2013 
 
43/5-9/13  - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hospodárenie mesta  k 31. 7. 2013.  
 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 5. septembra 2013 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
 
 
    
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 4. septembra  2013 

 
44/5-9/13  - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenia č. 5.   
 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 5. septembra 2013 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 4. septembra  2013 

 
45/5-9/13  - MsZ schvaľuje odpredaj majetku mesta – ako prípad hodný osobitného zreteľa 
žiadateľovi Mgr. Ladislavovi Eliášovi a manž. Margite, ul. Slov. nár. povstania 132/120, 
Spišská Stará Ves (ide o pozemok, ktorý je pokračovaním dvora Penziónu Antiqua Villa. 
Tento pozemok je znehodnotený chátrajúcou konštrukciou bývalého skleníka.  Žiadateľ 
plánuje daný pozemok využiť ako rekreačnú a športovú zónu ), o ktorom MsZ rozhodne 3/5 – 
novou väčšinou všetkých poslancov podľa ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - budovu bývalého skleníka, na 
parc č. KN-C 503/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1034 m2 , zapísané na LV 1 k.ú. 
Spišská Stará Ves, za cenu 13 450,-- €. (Budovu bývalého skleníka stojaca na parc. č. KN-C 
503/1 za 6 338,--  € a parc. č. KN-C 503/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1034 m2 
za 7 112 €). 
 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 5. septembra 2013 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 4. septembra  2013 

 
46/5-9/13  - Mestské zastupiteľstvo ukladá MsÚ zabezpečiť v súlade so zákonom č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znp. znalecký posudok na trojizbový byt č. 19, ktorý sa nachádza na 5. 
poschodí v bytovom dome č. 241 na ulici Štúrovej v Spišskej Starej Vsi. Prevod vlastníctva 
majetku vykonať na základe verejnej obchodnej súťaže, najmenej za cenu vo výške hodnoty 
stanovenej znaleckým posudkom. 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 5. septembra 2013 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 4. septembra  2013 
 
47/5-9/13  - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu plota na parc. č. 5009/9. Oprava bude 
realizovaná a financovaná pánom Ľachom a následne mu bude refundovaná z finančných 
prostriedkov mesta na základe predložených uhradených účtovných dokladov vo výške 
neprevyšujúcej sumu 750,-- €.  
 
V Spišskej Starej  Vsi, 5. septembra 2013 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  



 
Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 4. septembra  2013 
 
48/5-9/13  - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spracovanie projektového zámeru na riešenie 
separácie odpadov v meste, podanie žiadosti o dotáciu na environmentálny fond.  
 
V Spišskej Starej  Vsi, 5. septembra 2013 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 4. septembra  2013 

 
49/5-9/13  - MsZ schvaľuje  prevod nehnuteľného majetku mesta pozemkov parc. č. KN-C 
179 – záhrady o výmere 108 m2 , parc. č. KN-C 184 – záhrady o výmere 104 m2 , parc. č. KN-
C 190 – záhrady o výmere 90 m2 ,  novovytvorenej parc. č. KN-C 84/2 – trvalé trávne porasty 
o výmere 259 m2 a novovytvorenú parc. č. KN-E 5009/10 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 57 m2, zapísané na LV 1 k.ú. Spišská Stará Ves v súlade s §9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 

 
V Spišskej Starej  Vsi, 5. septembra 2013 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  

 
 


