
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ dňa 28. augusta 2007 

 
132/8-8/07 – MsZ schvaľuje VZN č. 4/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.  
 
133/8-8/07 – MsZ berie na vedomie správu o hospodárení mesta za 1. polrok 2007.  
 
134/8-8/07 – MsZ schvaľuje navrhované akcie na zaradenia do plánu investičných akcií 
v bode D prílohy pod p. č. 21.-27, t. j. vrátane opravy mestského rozhlasu.  
 
135/8-8/07 – MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť spevnenie cestného telesa v lokalite Jesenského ul. 
na prístupovej ceste k domom Horákovcov.  
 
136/8-8/07 – MsZ schvaľuje návrh primátora Občiansko-spoločenské záležitosti v meste 
Spišská Stará Ves na opätovné zavedenie do života aktivít mesta v tejto oblasti súvisiacimi 
najmä so životnými a inými jubileami, s narodením detí, s uzavretím manželstva, s úmrtím, 
s inými podujatiami a slávnosťami občanov mesta Spišská Stará Ves. Za tým účelom bude 
vytvorený Aktív pre občiansko-spoločenské záležitosti v počte 5-7 členov. Vytvorením aktívu 
MsZ poveruje primátora mesta.  
 
137/8-8/07 – MsZ berie na vedomie Projektové a investičné zámery mesta na roky 2007- 
2013.  
 
138/8-8/07 – MsZ schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2007.  
 
139/8-8/07 – MsZ berie na vedomie informáciu o priebehu kontrolnej činnosti v 2. polroku 
2007.  
 
140/8-8/07 – MsZ schvaľuje výkup pozemkov medzi terajším cintorínom a futbalovým 
ihriskom a pozemky medzi cestou popod cintorín a potokom Rieka na výstavbu odstavných 
plôch  a parkovísk ku domu smútku.  
 
141/8-8/07 – MsZ schvaľuje výkup pozemkov pod budovou garáží na ul. l. mája za účelom 
majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod nimi ako aj pozemkov pod čerpacou 
stanicou na základe geometrického plánu, ktorý sa v súčasnosti vypracováva.   
 
142/8-8/07 – MsZ schvaľuje predaj budovy ZUŠ na ul. Slov. nár. povstania súp. č. 46 
postavenej na parc. č. 334 k. ú. Spišská Stará Ves ako aj pozemku parc. č. 334 po zohľadnení 
verejného priestranstva.  
 
143/-8/07 – MsZ ukladá mestskému úradu zabezpečiť predaj budovy ZUŠ a pozemku parc. č. 
334 formou verejnej dražby. Nadobúdateľom bude ponuka s najvyššou sumou.  
 
144/8-8/07 – MsZ neschvaľuje predaj starej hasičskej zbrojnice, ako majetku potrebného  pre 
mesto, a zamieta žiadosť p. Dušana Horníka na odpredaj uvedeného majetku.  
 



145/8-8/07 – MsZ schvaľuje predaj nebytového priestoru v bytovom dome Štúrova 234 
Spišská Stará Ves žiadateľom Marošovi Krakovi a Miroslavovi Novákovi za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom.  
 
146/8-8/07 – MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na nebytové 
priestory v bytovom dome Štúrova 234 Spišská Stará Ves.  
 
147/8-8/07 – MsZ ukladá MsÚ prerokovať so žiadateľmi o predaj nebytových priestorov 
v bytovom dome Štúrova 234 Spišská Stará Ves Marošom Krakom a Miroslavom Novákom 
možnosť úhrady nájomného v roku 2007 za predmetné nebytové priestory.  
 
148/8-8/07 – MsZ schvaľuje cenovú kalkuláciu za použitie chladiaceho zariadenia v objekte 
márnice Spišská Stará Ves podľa priloženej špecifikácie.  
 
149/8-8/07 – MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu v kapitole Investičné výdavky – navýšenie 
rozpočtu o finančné prostriedky potrebné na zakúpenie kosačky.  
 
150/8-8/07 – MsZ ukladá MsÚ pripraviť a zabezpečiť stretnutie vlastníkov pozemkov na ul. 
Štúrovej a vlastníkov pozemkov na ul. SNP so zámerom dosiahnuť podľa možností jednotnú 
cenu, za ktorú mesto bude odpredávať a kupovať predmetné pozemky.  
 
151/8-8/07 – MsZ schvaľuje, aby majetok mesta Kanalizácia na ul. 1. mája a Jesenského 
spravovala a prevádzkovala Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť Poprad ako 
odborne spôsobilá osoba podľa zákona R SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách.    
 
152/8-8/07 – MsZ schvaľuje VZN č. 5/2007 (Doplnok č. l), ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2004 
o poskytovaní sociálnej pomoci.  
 
153/8-8/07 – MsZ schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 31/2-10/7 zo dňa 31. 1. 2007 písm. 
b)  nasledovne: za slová ... „správneho poplatku aj“ vložiť slovo paušálny a za slovo 
„poplatok“ vložiť vo výške Sk 300,--.  

               
               

 
                                                                                                  Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                      primátor mesta 


