
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 22. apríla 2010 

 

20/4-4/10 -  MsZ berie na vedomie zmeny podľa novely zákona o obecnom zriadení.  
 
21/4-4/10 – MsZ schvaľuje Rokovací poriadok MsZ v Spišskej Starej Vsi s účinnosťou  
od 1. 5. 2010.  
 
22/4-4/10 – MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Stará Ves č. 1/2010 
o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Stará Ves.  
 
23/4-4/10 - MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Stará Ves č. 2/2010 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.   
 
24/4-4/10 – MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Stará Ves č. 3/2010 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – trhový 
poriadok, s pripomienkami.   

 
25/4-4/10 – MsZ schvaľuje zverejniť obchodno-verejnú súťaž na predaj prebytočného 
majetku mesta - budova ul. Kukučínova súp. č. 192, budova ul. Kukučínova súp. č. 573, 
skleník.  
 
26/4-4/10 – MsZ schvaľuje predaj bytov vrátane spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, ako aj spoluvlastníckych podielov na 
pozemku, na ktorom je bytový dom postavený a spoluvlastníckych podielov na priľahlom 
pozemku v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1995 Z. z. 
v znp.  terajším nájomcom: Peter Rusnačik - byt č. 2 Štúrova 258/30, Jaroslava Liptáková - 
byt č. 3, Štúrova 258/30, Miroslav Rusnaček – byt č. 3, Štúrova 389/49 a Kristína 
Semančíková – byt č. 6, Štúrova 389/48  a súčasne uzatvoriť záložné zmluvy na celú dlžnú 
sumu, t. j. dlžné nájomné a kúpnu cenu za byt, na 24 mesiacov.  
 
27/4-4/10 – MsZ žiada PSK o pozastavenie akýchkoľvek aktivít súvisiacich so zmenou 
školských zariadení tvoriacich majetok Gymnázia v Spišskej Starej Vsi.  
 
28/4-4/10 – MsZ zamieta žiadosť Mgr. Moniky Plevíkovej, bytom Slov. nár. povstania 
151/56 Sp. St. Ves a Jána Kozuba ml., bytom Slov. nár. povstania 152/4, Sp. St. Ves  o predaj 
časti pozemku p. č. 208.   
 
29/4-4/10 – MsZ ukladá MsÚ rokovať so žiadateľmi Mgr. Monikou Plevíkovou a Jánom 
Kozubom ml. o možnosti iného usporiadania vlastníckych pomerov v danej lokalite.  
 
30/4-4/10 – MsZ neschvaľuje odpredaj pozemkov žiadateľom Milan Pisarčík a manž. Jana, 
Peter Pjontek a manž. Monika, Ing. Marián Vojs,  Anna, Pavol a Ing. Ondrej Kovalskí, a to 
časti pozemku parc. č. 294/2.  
 
31/4-4/10  – MsZ berie na vedomie správu o plnení investičných akcií v r. 2010.  
 
32/4-4/10 – MsZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech Štátnej ochrany prírody 
SR Banská Bystrica so sídlom Banská Bystrica, Tajovského 28B, IČO 17058520 spočívajúce 
v práve priechodu a prejazdu po parc. č. 371/1, ostatná plocha o výmere 3 069 m2 k jeho 



stavbám postaveným na parc. č. 373, 375 a 371/2. Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne. 
Mesto Spišská Stará Ves uvedené právo zodpovedajúcemu vecnému bremenu prijíma.  
 
33/4-4/10 – MsZ schvaľuje prijatie rozpočtového opatrenia č. 2.  
 
34/4-4/10 – MsZ schvaľuje spolufinancovanie projektu Cykloturistická magistrákla okolo 
Tatier, Časť Pieniny v rámci OP Cezhraničničná spolupráca vo výske 1 681 €.  
 
35/4-4/10 – MsZ berie na vedomie návrh programu Dni mesta. 
 
36/3-2/10 – MsZ schvaľuje úpravu otváracích hodín prevádzok na území mesta podľa 
priloženého zoznamu.  
 
37/4-4/10 – MsZ schvaľuje Podmienky pri zabezpečení predvolebnej kampane pri voľbách do 
NR SR v r. 2010 v meste Spišská Stará Ves.  
 
38/4-4/10 – MsZ schvaľuje finančný vklad na  úhradu straty vo vydavateľskom družstve 
Podtatranské noviny vo výške 5 podielov, t. j. celkom 234,57 €.  
 
39/4-4/10 – MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 500,-- € žiadateľovi Mgr. Ingrid 
Majeriková – GORALINGA na projekt FIGLIAR GORAL, t. j. vydanie monografie 
o Viktorovi Majerikovi.  
 
40/4-4/10 - MsZ schvaľuje udelenie Pamätnej plakety mesta Ing. Andrejovi Vojsovi, 
význammnému slovenskému elektrotechnikovi, prvému prezidentovi Slovenského 
elektrotechnického zväzu, zanietenému vlastencovi a rodoľubovi svojho kraja.  
 
41/4-4/10 – MsZ schvaľuje výstavbu prístupovej cesty zo Štúrovej ulice ku kultúrnemu domu.  
 
42/4-4/10 – MsZ schvaľuje jednorazovú mimoriadnu odmenu zástupcovi primátora Jozefovi 
Ovcarčíkovi vo výške 350,-- €.   
   
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 26. apríla 2010 
  
 
 
 
                                                                                                   Ing. Jozef Harabin, v. r.  
                                                                                                     primátor mesta  
 
 


