
U Z N E S E N I E 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ dňa 23. apríla 2007 

 
74/5-4/07   MsZ berie na vedomie správy o stave a činností školských zariadení     
                   v zriaďovateľskej pôsobností mesta.  
 
75/5-4/07    MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť opatrenia na eliminovanie rizík dopravných nehôd  
                   pri doprave deti do ZŠ do 15. júna 2007. 

 
76/5-4/07    MsZ berie na vedomie správu o stave plnenia zámerov investičnej výstavby v r.  
                   2007.  
 
77/5-4/07    MsZ schvaľuje rozšírenie použitia kapitálových výdavkov v roku 2007 podľa  
                    prílohy, t. j. projektová dokumentácia, rekonštrukcia budovy DHZ, kancelársky  
                    nábytok.  

                     
78/5-4/07    MsZ schvaľuje pre HS PIENAP Spišská Stará Ves finančný príspevok vo výške  
                   Sk 30 000,–.  
 
79/5-4/07   MsZ súhlasí s odpredajom nehnuteľnosti na p. č. 343/2 podľa GP 34/2007 za cenu               
                  Sk 300,–/m2 o výmere 280 m2. Vklad uhradí nadobúdateľ. 
                    
 
80/5-4/07    MsZ schvaľuje predaj 2 garáži v bytovom dome č. 233.  
 
81/5-4/07    MsZ ukladá MsÚ pripraviť na najbližšie riadne rokovanie MsZ podklady na   

             odpredaj, resp. prenájom, pozemkov p. č. 3088/2 o výmere 2 293 m2, p. č.            
             3139/2 – 1 290 m2, p. č. 3150/3 – 1 290 m2, p. č. 3155/2 -  1 290 m2, p. č. 3170/2  

– 1 290 m2, p. č. 3176/3 – 1 290 m2, p. č. 3188/1 – 1 290 m2, p. č. 3200 –  
– 1 476 m2, p. č. 226/3 – 2 288 m2  v k. ú. Spišská Stará Ves, Ul. Štúrova.    

 
82/5-4/07    MsZ súhlasí: 
 

a) s výstavbou 20 nájomných bytov na parcele č. 273/1 vlastníka Mesto Spišská       
            Stará Ves   s technickou vybavenosťou, 

b) so žiadosťou na poskytnutie dotácie a úveru na výstavbu 20 nájomných bytov +  
            TV   Spišská Stará Ves, 

c) so spôsobom financovania stavby 20 nájomných bytov a to z dotácie Ministerstva 
         výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 20 % nákladu, a z úveru zo ŠFRB vo  
         výške 80% nákladov s úrokovou sadzbou 1% so splatnosťou 30 rokov, 

d) so zabezpečením úveru zo ŠFRB poistením, 
e) pri poskytnutom úvere zo ŠFRB bude prehodnotený rozpočet obce v príjmových a 

        výdavkových položkách so zaradením položiek splátok úveru a úroku do výdavkovej 
        časti rozpočtu mesta Spišská Stará Ves, 

f) so spôsobom financovania TV k 20 nájomným bytom a to z dotácie MV a RR SR vo   
výške 70% a vlastných zdrojov vo výške 30%, 

g) s vyčlenením vlastných finančných prostriedkov na TV v celkovej výške 510 000,–  
      Sk v rozpočte mesta na rok 2008, 

 



              h)  že bytový dom ostane v majetku mesta Spišská Stará Ves a nájomné byty budú  
                   prenajímané po dobu 30 rokov. 
 
83/5-4/07    MsZ schvaľuje finančný príspevok Gymnáziu Spišská Stará Ves na podporu  
                   výmenného pobytu študentov v sume Sk 10 000,–.  
 
84/5-04/7    MsZ schvaľuje finančný príspevok vo výške 5 000,– Sk pre 2. ročník Pieninských  
                   zjazdov a šprintov.  
 
85/5-4/07    MsZ schvaľuje finančný príspevok Odbornému liečebnému ústavu psychiatrickému 
                   Predná hora vo výške Sk 5 000,–.  
 
86/5-4/07     MsZ schvaľuje finančný príspevok HK Gorali Sp. St. Ves vo výške Sk 10 000,– . 
 
88/5-4/07    MsZ ruší 2 predchádzajúce uznesenia MsZ týkajúce sa výstavby 15 garáži na   sídl.  
                   Magura a navrhuje nájsť novú lokalitu. 
 
 
89/5-4/07    MsZ ukladá MsÚ do konca mája pripraviť návrhy na možnosť ďalšej výstavby garáži  
                   v meste Spišská Stará Ves. 
                    
 
 
90/5-4/07    MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť oznam o odpredaji prebytočného majetku 10 šijacích   
                   strojov podľa priloženej špecifikácie. 
                    
 
91/5-4/07    MsZ ukladá hlavnému kontrolórovi pripraviť podklady na rokovanie MsZ 
v súvislosti             
                    s chýbajúcimi 6 šijacími stojmi do 31. 5. 2007. 
 
92/5-4/07     MsZ nesúhlasí s predajom garáži v majetku mesta na sídl. Magura.  
 
93/5-4/07     MsZ zamieta žiadosť Juraja Homzu a manž. Marty o odpredaj garáže. 
 
94/5-4/07     MsZ zamieta žiadosť Vladimíra Fabiana a  manž. Marty o odpredaj garáže. 
   
95/5-4/07     MsZ zamieta žiadosť Jozefa Bednarčíka a  manž. Margity o odpredaj garáže. 
 
96/5-4/07     MsZ zamieta žiadosť Dušana Mirgu na odpredaj, resp. prenájom, pozemku  
                    a skleníka p. č. 503/2. 
 
97/5-4/07    MsZ schvaľuje odpredaj pozemku so skleníkom na p. č. 503/2 a časť pozemku p. č.  
                   516/2 za cenu stanovenú znaleckým posudkom, resp. za najvyššiu ponuku. 
 
 
98/5-4/07    MsZ ukladá MsÚ spracovať na predmetné územie geometrický plán za účelom 
                   vysporiadania odpredávaného majetku a pre potreby predaja zabezpečiť  
                   vypracovanie znaleckého posudku. 



                    
 
99/5-4/07    MsZ neschvaľuje žiadosť o predaj pozemku p. č. 502/1 žiadateľovi Jozefovi  
                   Slezákovi, Sp. St. Ves, SNP 64.         
 
100/5-4/07   MsZ neschvaľuje žiadosť o odpredaj skladu olejového hospodárstva bývalej  
                    Polikliniky na parc. č. 3077/6 Jaroslava Giľaka.  
 
101/5-4/07   MsZ berie na vedomie informáciu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  
                    úseku tvorby a použitia sociálneho fondu Mesta Spišská Stará Ves.  
 
102/5-4/07   MsZ ruší uzn. č. 11/1-120/06, ktorým bol zvolený Ing. Ján Gemza za zástupcu  
                    primátora mesta.  
 
103/5-4/07   MsZ z uznesenia č. 14/1-12/06 vypúšťa text: Ing. Ján Gemza ako predseda.  
 
104/5-4/07   MsZ z uznesenia č. 27/2-1/07 vypúšťa text: Ing. Ján Gemza a nahrádza ho textom:  
                    Jozef Ovcarčík.   
 
105/5-4/07   MsZ z uznesenia č. 30/2-1/07 vypúšťa text: Ing. Ján Gemza a nahrádza ho textom:  
                    Jozef Ovcarčík.  
 
106/5-4/07   MsZ ukladá MsÚ navrhnúť Slovenskej pošte spoločný postup, aby sa 
                    zabezpečila možnosť odpredaja pozemkov pošty pre všetkých vlastníkov, ktorí  
                    vlastnia nehnuteľnosti spojené s odpredávanými pozemkami. MsÚ požiada 
                    o vytvorenie novej parcely, ktorá bude môcť byť využívaná ako prístupová           
                    cesta  k nehnuteľnostiam.   
 
107/5-4/07    MsZ ukladá MsÚ rokovať so Sl. Poštou s cieľom zabezpečiť pre kupujúcich  
                     najnižšiu možnú cenu. Termín – do 15. 5. 2007.  
 
108/5-4/07    MsZ berie na vedomie správu komisie financií, správy majetku, výstavby,  
                     podnikateľských činností a regionálneho rozvoja. 
 
109/5-4/07    MsZ berie na vedomie správu o činnosti komisie školstva, mládeže, kultúry, športu,  
                     sociálnych vecí a zdravotníctva. 
 

                              
               
               

 
                                                                                                  Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                      primátor mesta 


