
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ zo dňa 11. decembra 2007 

 
163/11-12/07 – MsZ volí poslanca MsZ Jozefa Imricha za člena komisie MsZ pre verejný 
poriadok, životné prostredie a dopravu.  
 
164/11-12/07 – MsZ odvoláva Mgr. Vladimíra Trulíka z funkcie člena komisie MsZ pre 
verejný poriadok, životné prostredie a dopravy z radov poslancov.  
 
165/11-12/07 – MsZ volí Mgr. Vladimíra Trulíka za člena komisie MsZ pre verejný poriadok, 
životné prostredie a dopravy z radov neposlancov.  
 
166/11-12/07 – MsZ schvaľuje VZN Mesta Spišská Stará Ves č. 6/2007 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.  
 
167/11-12/07 – MsZ berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu mesta k 30. 11. 2007.  
 
168/11-12/07 – MsZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa jednotlivých rozpočtových kapitol 
a rozpočtových položiek podľa predloženého návrhu.  
 
169/11-12/07 – MsZ schvaľuje zmenu Zásad nakladania s finančnými prostriedkami Mesta 
Spišská Stará Ves § 5 bod 7, ktorý bude znieť: Primátor mesta je oprávnený samostatne 
realizovať zmeny rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu do výšky 50 000,-- Sk. 
 
170/11-12/07 – MsZ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2008 ako záväzný a návrh rozpočtu na 
roky 2009 – 2010 ako orientačný.  
 
171/11-12/07 – MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2008 a poveruje hlavného 
kontrolóra na vykonanie týchto kontrol.   
 
172/11-12/07 – MsZ schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 136/8-8/07 zo dňa 28. 8. 2007 – 
Občiansko-spoločenské záležitosti takto:  

1. V bode 5 v poslednom odseku (odrážke) vypustiť text .... začiatok školského roka pre 
žiakov zapísaných a nastupujúcich do 1. ročníka ZŠ po prvý krát spojené s finančným 
darom v hotovosti vo výške Sk 1 000,--.  

2. Za bod 4 vložiť nový bod 5 v znení:     
5. Začiatok školského roka pre prvákov ZŠ 
Začiatok školského roka pre žiakov zapísaných a nastupujúcich do 1. ročníka ZŠ 

v Spišskej Starej Vsi po prvýkrát spojiť s odovzdaním finančného daru zákonnému zástupcovi 
vo výške:  

a) Sk 2 000,--, ak dieťa pred nástupom do ZŠ navštevovalo MŠ aspoň 2 roky, vrátane 
prípravnej triedy,  

b) ostatným deťom Sk 1 000,--.   
3. Doterajší bod 5 označiť ako bod 6.  

 
173/11-12/07 – MsZ schvaľuje poplatok na TKR vo výške Sk 130,--/abonent/mesiac.  
174/11-12/07 – MsZ schvaľuje Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Starej Vsi 
na 1. polrok 2008.  



 
175/11-12/07 - odporučilo primátorovi mesta informovať ministerstvo zdravotníctva     
o rapídne sa zhoršujúcej situácii v dostupnosti a úrovni zdravotníckej starostlivosti       
v oblasti Zamaguria.  
 
176/11-12/07 – MsZ berie na vedomie riešenie havarijného stavu a mestskom úrade.  
 
177/11-12/07 – MsZ na základe realizovaného ponukového konania schvaľuje predaj:  

a) stavby zapísanej na LV č. l, kat. územie Spišská Stará Ves, súp. č. 46, postavenej na 
parc. č. 334/1, zast. plocha o výmere 264 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od 
parcely č. 334, zast. plocha o výmere 354 m2 na základe geometrického plánu Ing. 
Jána Furcoňa, SNP 412 Spišská Stará Ves, č. 66/2007 zo dňa 5. 11. 2007, ktorý bol 
úradne overený Správou katastra Kežmarok dňa 9. 11. 2007 pod č. 704/2007.  

b) pozemku parc. č. 334/1, zast. plocha o výmere 264 m2, ktorá bola vytvorená 
odčlenením od parcely č. 334, zast. plocha o výmere 354 m2 na základe geometrického 
plánu Ing. Jána Furcoňa, SNP 412 Spišská Stará Ves, č. 66/2007 zo dňa 5. 11. 2007, 
ktorý bol úradne overený Správou katastra Kežmarok dňa 9. ll. 2007 pod č. 704/2007,  
Ing. Stanislavovi Galicovi G-Tech, IČO: 40127818 so sídlom Červený Kláštor 8, 
zastúpeným Ing. Stanislavom Galicom, rod. Galicom, nar. 27. 9. 1962, rod. č. 
620927/6513, trvale bytom Červený Kláštor č. 8 za kúpnu cenu 1 360 000,-- Sk.  

 
178/11-12/07 – MsZ schvaľuje vyplatenie mimoriadnych  odmien poslancom MsZ v súlade 
s čl. III ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva 
v Spišskej Starej Vsi takto:  

a) každý poslanec Sk  1 000,-- 
b) predsedovia komisií Sk 3 000,-- 
c) zástupca primátora Sk 7 000,-- 
d) členovia/poslanci komisie MsZ financií, správy majetku, výstavby, podn. činností 

a reg. rozvoja po Sk 2 000,--.  
 
179/11-12/07 MsZ schvaľuje vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Mariánovi 
Marhefkovi v súlade so zákonom o obecnom zriadení za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 
2007 vo výške 21 %.  
 
180/11-12/07 – MsZ schvaľuje vyplatenie odmeny primátorovi mesta Ing. Jozefovi 
Harabinovi v súlade s § 5 ods. l zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007  vo 
výške 25 %.    

 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                      primátor mesta 


