
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ zo dňa 4. decembra 2008 

 
114/11-12/08 - MsZ schvaľuje zvýšenie mesačného poplatku za TKR na Sk 150,--/abonent.  
 
115/11-12/08 - MsZ schvaľuje viacročný rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na rok 2009 ako 
záväzný a na roky 2010-2011 ako orientačný.  
 
116/11-12/08 - MsZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu mesta k 30. 11. 2008.   
 
117/11-12/08 - MsZ schvaľuje návrh rozpočtu úprav podľa prílohy.  
 
118/11-12/08 – MsZ schvaľuje VZN č. 3/2008 (Doplnok č. 1), ktorým sa dopĺňa VZN č. 
1/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú 
opatrovateľskú službu a o ďalších podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby podľa 
zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.  
 
119/11-12/08 -  MsZ schvaľuje VZN č. 5/2008 (Doplnok č. 1), ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 6/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.   
 
120/11-12/08 MsZ schvaľuje VZN č. 6/2008 o mieste a dátume zápisu detí do l. ročníka ZŠ 
v Spišskej Starej Vsi.  

  
121/11-12/08 - MsZ berie na vedomie Správu o plnení Plánu mesta na zavedenia eura.  
 
122/11-12/08 - MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2009 
a poveruje hlavného kontrolóra na vykonanie týchto kontrol.   
 
123/11-12/08 – MsZ schvaľuje Plán zasadnutí MsZ na l. polrok 2009.  
 
124/11-12/08 - MsZ berie na vedomie Správu o plnení kapitálových výdavkov za obdobie od 
1. 1. do 30. 11. 2008.  
 
125/11-12/08 – MsZ berie na vedomie správu o plnení uznesení za rok 2008 ku dňu 4. 12. 
2008.  
 
 126/11-12/08– MsZ schvaľuje vyraďovaciu komisiu v zložení: Ing. Jozef, predseda, členovia 
– Ing. Ján Gemza, JUDr. Emília Penxová, Mgr. Anna Kromková, Alžbeta Boženská, Mária 
Dlhá, Ing. Ján Komiňák, Juraj Krempaský.  
 
127/11-12/08 – MsZ schvaľuje predaj vyradeného majetku.  
 
128/11-12/08 – MsZ ukladá MsÚ vypracovať Zásady predaja vyradeného majetku formou 
ponukového predaja.  
 
 
 



129/11-12/08 – MsZ súhlasí:  
a) s výstavbou 16 nájomných bytov na parc. č. 748/3 vlastníka Mesto Spišská Stará Ves 

s technickou vybavenosťou 
b) so žiadosťou na poskytnutie dotácie a úveru na výstavbu 16 nájomných bytov + TV 

Spišská Stará Ves 
c) so spôsobom financovania stavby 16 nájomných bytov, a to z dotácie Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25 % nákladu a z úveru zo ŠFRB vo 
výške 75 % nákladov s úrokovou sadzbou 1 % so splatnosťou 30 rokov 

d) so zabezpečením úveru zo ŠFRB poistením  
e) s tým, že pri poskytnutom úvere zo ŠFRB bude prehodnotený rozpočet mesta  

v príjmových a výdavkových oblastiach so zaradením položiek splátok úveru a úroku 
do výdavkovej časti rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves  

f) so spôsobom financovania TV k 16 nájomným bytom a to z dotácie MVaRR SR vo 
výške 70 % a z vlastných zdrojov vo výške 30 % 

g) s vyčlenením vlastných finančných prostriedkov na TV v celkovej výške Sk 568 800,--  
v rozpočte mesta na rok 2009 

h) s tým, že bytový dom ostane v majetku Mesta Spišská Stará Ves a nájomné byty 
prenajímané po dobu 30 rokov. 

 
130/11-12/08 – MsZ schvaľuje postup MsÚ pri zabezpečovaní menších obecných služieb 
v období od 1. 11. 2008 do 28. 2. 2009.  
 
131/11-12/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o privítaní nového roka.  
 
132/11-12/08 – MsZ schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo výške 43/80 na 
pozemku 501/2 zapísaný na LV 1516 v k. ú. Spišská Stará Bes v prospech Ing. Žatkoviča za 
kúpnu cenu Sk 100,--/m2 dohodou.  
 
133/11-12/08 – MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť stavebno-technický posudok budovy bývalého 
skladu olejového hospodárstva zdravotného strediska pre ďalšie použitie.  
 
134/11-12/08 – MsZ schvaľuje zámer MUDr. Jána Vasiľa uvedený v žiadosti o odpredaj 
budovy skladu olejového hospodárstva.  
 
135/11-12/08 – MsZ berie na vedomie záznam z následnej kontroly v Základnej škole. 
 
 
  
 
                                                                                                     Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                              primátor 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 5. 12. 2008 
   
Overovatelia: Jozef Imrich  ........................... 
 
                       Ing. Ján Komiňák ................... 
 



Zapisovateľ: Viera Jurkovičová ....................                                                        


