
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 10. decembra 2010 

 
100/10-12/10 - MsZ berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ za rok 2010.  
 
101/10-12/10 – MsZ schvaľuje rozpočet na rok 2011 ako záväzný a rozpočet na roky 2012-2013 ako 
orientačný.  
 
102/10-12/10 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 podľa prílohy.   
 
103/10-12/10 – MsZ schvaľuje VZN Mesta Spišská Stará Ves č. 9/2010 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   
 
104/10-12/10 – MsZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej 
závierke mesta Spišská Stará Ves k 31. decembru 2009.  
 
 105/10-12/10 – MsZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011 
a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol.  
 
106/10-12/10 – MsZ berie na vedomie informáciu o situácii v Gymnáziu Spišská Stará Ves v šk. roku 
2010/2011.  
 
107/10-12/10 – MsZ schvaľuje pridelenie trojizbových bytov v byt. dome súp. č. 580 takto: Mária 
Kaličenská, bytom Veľký Lipník 22, Ľubica Strakulová, bytom Haligovce 220, Emil Mirga, bytom 
Štúrova 238/155 Spišská Stará Ves, Jaroslav Žabinský, bytom Štúrova 212/77 Spišská Stará Ves.  
 
108/10-12/10 – MsZ aplikujúc § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje 
prevod spoluvlastníckeho podielu v podiele ½ k celku na pozemku parc. č. 3159/5 zapísaného na LV 
1200 k. ú. Spišská Stará Ves vlastníčke bytu č. 4 ul. Štúrova 208/47 Lucii Nedoroščíkovej, nar. 18. 7. 
1977, za kúpnu cenu 0,66 €/m2.  
 
109/10-12/10 – MsZ aplikujúc § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí schvaľuje 
prevod spoluvlastníckeho podielu v podiele ½ k celku na pozemku parc. č. 3159/4 zapísaného na LV 
1200 k. ú. Spišská Stará Ves vlastníčke bytu č. 1 ul. Štúrova 208/51 Františke Klačkovej, nar. 30. 3. 
1932 za kúpnu cenu 0,66 €/m2. 
 
110/10-12/10 – MsZ schvaľuje kúpu pozemku v prospech mesta o výmere 63 m2  parc. č. 5045/6 – 
ostatná plocha, ktorá bola odčlenená od parc. č. 5045/1 na základe GP č. 27/2010  geodeta Jána 
Michnu, Veľká Lesná č. 50, za kúpnu cenu 7,-- €/m2. 
  
111-10/12/10 – MsZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi za r. 2010.   
 
112/10-12/10 – MsZ schvaľuje mimoriadnu odmenu za rok 2010 zástupcovi primátora, predsedom 
komisií MsZ , poslancom MsZ.   
 
113/10-12/10 – MsZ schvaľuje odmenu pre primátora mesta za rok 2010.  
 
 

V Spišskej Starej Vsi, 13. decembra 2010 
 
                                                                                                           Ing. Jozef Harabin 
                                                                                                              primátor mesta      


