
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ zo dňa 24. apríla 2008 

 
21/2-4/08 –MsZ schvaľuje Správu mestského úradu o plnení uznesení za rok 2007.  
 
22/2-4/08 – MsZ berie na vedomie Správu o príprave osláv 700. výročia prvej písomnej 
zmienky o Spišskej Starej Vsi.  
 
23/2-4/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o prípravách na slávnostné zasadnutie MsZ pri 
príležitosti 700-tého výročia prvej písomnej zmienky o Spišskej Starej Vsi.  
 
24/2-4/08 – MsZ schvaľuje v súlade s:  

a) § 40 štatútu mesta výšku finančného daru v súvislosti s udelením ceny mesta  
Sk 5 000,- 

b) § 41 štatútu mesta výšku vecného daru v súvislosti s udelením ceny primátora mesta 
Sk 1 000,-- 

c) udelenie pamätných plakiet mesta pri príležitosti prvej písomnej zmienky o Sp. St. Vsi  
podľa návrhu samosprávnych orgánov mesta.  

 
25/2-4/08 - MsZ berie na vedomie informáciu o príprave monografie.  
 
26/2-4/08 – MsZ schvaľuje výstavbu Domu smútku podľa uznesenia č. 50/2006 MsZ s tým, 
že zo súboru SO 1 nesúhlasí s výstavbou veže.  
 
27/2-4/08 – MsZ:  

a) berie na vedomie správu o plnení investičných akcií v roku 2008,  
b) schvaľuje investície pri zavedení optického a koaxiálneho kábla na ul. SNP v úseku, 

ktorý bude rekonštruovaný VSE Košice, v hodnote Sk 600 tis.  
 
28/2-4/08 – MsZ schvaľuje návrh čiastkových zmien územného plánu:  

a) v lokalite Za riekou na stavebný pozemok na výstavbu rodinných domov 
b) na pozemku oproti Benzínke na parc. č. 4924/7 a 4921 na individuálnu bytovú 

výstavbu a občianku vybavenosť.  
 

29/2-4/08 – MsZ schvaľuje Plán Mesta Spišská Stará Ves na zavedenie eura.  
 
30/2-4/08 – MsZ schvaľuje Správu o cezhraničnej spolupráci s Powiatom Nowy Targ 
a gminami Lapsze Nižne a Ochotnica Dolna.  
 
31/2-4/08 – MsZ schvaľuje Smernicu na uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov 
s účinnosťou od apríla 2008.  
 
32/2-4/08 – MsZ schvaľuje delegovanie zástupcov mesta do školských rád takto:  
Základná škola – Juraj Krempaský, Peter Minčík, Jozef Ovcarčík,  
Materská škola – Peter Pjontek,  
Centrum voľného času – Jozef Imrich,  
Gymnázium – Ing. Dušan Znanec.  
 



33/2-4/08 – MsZ schvaľuje vnútornú smernicu Mesta Spišská Stará Ves k verejnému 
obstarávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb 
a uskutočnenie stavebných prác.   
 
34/2-4/08 – MsZ schvaľuje predaj bytov vo vlastníctve Mesta Spišská Stará Ves doterajším    
                    nájomcom takto:   

a) byt č. 2  v bytovom dome Slov. nár. povstania č. 172, Michalovi Rusnáčekovi 
a manž. Agnese rod. Dronzekovej, obaja trvale bytom SNP 172, Spišská Stará 
Ves, 

b) byt č. 10 v bytovom dome Slov. nár. povstania č. 72, Jozefovi Wrožynovi  a 
Márii Tokárovej 

c) byt č. 13 v bytovom dome Slov. nár. povstania č. 172 Viliamovi Kačicovi 
d) byt č. 9 v bytovom dome Štúrova 230 Gabriele Nedoroščíkovej.  

35/2-4/08 – MsZ schvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu ½ k pozemkom parc. č. 4926/1, 
trvalý trávny porast o výmere 1517 m2 a parc. č. 4926/2, trvalý trávny porast o výmere 429 m2 
spoločnosti Vodný park Stará Ves – Šromowce Wyžne, a. s., so sídlom Jesenského 342,  
061 01 Spišská Stará Ves za kúpnu cenu 30,- Sk/m2. 
 
36/2-4/08 – MsZ schvaľuje zámenu časti pozemku parc. č. 5015,  a časti pozemku parc. č. 
499/2 v spoluvlastníctve Ing. Imricha Gürschinga, Borisa Žatkoviča a Ing. Juraja Žatkoviča za 
parc. č. 501/2 vo vlastníctve Mesta Spišská Stará Ves, a to na základe geometrického plánu, 
za účelom zriadenia odľahčovacieho kanála na ul. Slov. nár. povstania.                                                                                                  
 
37/2-4/08 – MsZ berie na vedomie Správu o rokovaní so SAD, a. s., Poprad o autobusovej 
stanici v Spišskej Starej Vsi.  
 
38/2-4/08 – MsZ schvaľuje vytvorenie novej ulice odčlenením od ul. SNP v časti oproti 
Poliklinike.  
 
39/2-4/08 -  MsZ schvaľuje názov novovytvorenej ulice Športová.  
 
40/2-4/08 – MsZ schvaľuje:  

a)  označenie budov orientačnými číslami v súlade s § 2c Zákona č. 369/90 Zb. 
o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MV SR č. 31/2003 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
a o číslovaní stavieb,   

b) oslobodenie od správneho poplatku (zákon č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov, položka 8)  vydania prvého potvrdenia o trvalom pobyte 
v súvislosti so zavedením orientačných čísiel pre účely výmeny  občianskeho 
preukazu,   

c) poplatok za tabuľku s orientačným číslom vo výške Sk 50,--.   
 
V Spišskej Starej Vsi, 25. 4. 2008 
                                                                                                   Ing. Jozef Harabin  
Overovateľ:                                                                                      primátor        
Ing. Dušan Znanec  .......................... 
 
Zapisovateľ:  
Viera Jurkovičová                                                                                                                                                                    


