
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ zo dňa 21. februára 2008 

 
1/1-2/08 –MsZ schvaľuje záverečný účet Mesta Spišská Stará Ves za rok 2007 takto:  
Bežné príjmy                 37 618 tis. Sk  
Kapitálové príjmy            5 914 tis. Sk  
Finančné operácie          6 500 tis. Sk  
Spolu                                50 032 tis. Sk  
 
Bežné výdavky                32 375 tis. Sk  
Kapitálové výdavky          9 598 tis. Sk  
Finančné operácie               218 tis. Sk  
Výdavky celkom               42 191 tis. Sk  
Hospodársky výsledok 1 559 tis. Sk, čo je prebytok hospodárenie, sa prevádza na fond rezerv 
a rozvoja.  
 
2/1-2/08 – MsZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 
za rok 2007.   
 
3/1-2/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o prípravách osláv 700.-teho výročia prvej 
písomnej zmienky o Spišskej Starej Vsi a o prípravách vydania monografie o Spišskej Starej 
Vsi.  
 
4/1-2/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o plnení Hlavných investičných zámerov mesta 
v r. 2008.   
 
5/1-2/08 - MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. 
polrok 2007.  
 
6/1-2/08 – MsZ schvaľuje vysporiadanie majetku mesta – 16 ks šijacích strov podľa prílohy – 
odporučenie komisie financií, správy majetku, výstavby, podnikateľských činností 
a regionálneho rozvoja.  
 
7/1-2/08 – MsZ schvaľuje predaj 4 garáži na sídl. Magura, ako prebytočný majetok mesta, 
priamym predajom žiadateľom  za cenu stanovenú znaleckým posudkom takto:  

a)  Jozef Bednarčík a manž.  Margita garáž súp. č. 510 postavená na parc. č. 660/74, 
b) Juraj Homza a manž. Marta garáž súp. č. 511, postavená na parc. č. 660/73, 
c) Ing. Miroslav Poláček a manž. Jana garáž súp. č. 512, postavená na parc. č. 660/72,  
d) Vladimír Fabian a manž. Marta garáž súp. č. 513 postavená na parc. č. 660/71.  

 
8/1-2/08 – MsZ neschvaľuje predaj 2 garáži v obytnom dome Štúrova ul. súp. č. 233 
žiadateľke Oľge Výrostekovej.  
 
9/1-2/08 – MsZ ukladá mestskému úradu pripraviť návrh na využívanie nebytových priestorov 
v bytovom dome Štúrova 233 na pôvodný účel – garáže.  
 



10/1-2/08 – MsZ schvaľuje predaj časti nehnuteľnosti stavby súp. č. 325 na ul. Jesenského 
postavenú na parc. č. 3763/55 na základe geometrického plánu, ktorý odčlení budovu 
požadovanú OR HaZZ z celkovej stavby a pozemku.   
 
11/1-2/08 – MsZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. 317/1, 317/2, 317/3 a 318/1, 318/2, 318/3, 
318/4 a 318/5 od SPF Bratislava za cenu stanovenú súdnoznaleckým posudkom.   
 
12/1-2/08 – MsZ schvaľuje predaj:  

a) stavby zapísanej na LV č. l, kat. územie Spišská Stará Ves, súp. č. 57, postavenej na 
parc. č. 373, zast. plocha o výmere 179 m2,  

b) stavby bez súp. č. postavenej na parc. č. 375, zast. plocha o výmere 367 m2,  
c) pozemku parc. č. 373 zast. plocha o výmere 179 m2,  
d) parc. č. 375 zast. plocha o výmere 367 m2   

Štátnej ochrane prírody SR Banská Bystrica, Lazovná 10, P.O. Box 5, 974 01 Banská Bystrica 
za kúpnu cenu Sk 2 600 000,--.   
 
13/1-2/08 – MsZ schvaľuje:  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia 1.1.  
Regionálneho operačného programu na realizáciu projektu Revitalizácia školskej 
infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves, ktorý je realizovaný pre Základnú školu 
v Spišskej Starej Vsi a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta 

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, 

ktoré sú vo výške Sk 26 mil. Sk. 
 
14/1-2/08 – MsZ súhlasí so začatím procesu obstarania čiastkových zmien a doplnkov 
Územného plánu obce Spišská Stará Ves, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 60 z 25. 9. 
1992  

I. Obytný súbor pre výstavbu rodinných domov v lokalite Nad mestom,  
                            pre výstavbu bytových domov v lokalite Sídlisko Magura II. 
II. Parkoviská k rekreačnému zariadeniu na Nokliach navrhovateľa SPOLKA dla 

zagospodarovania Wspolnoty Wiejskiej v Sromowcach Wyznych.  
Náklady spojené s obstaraním a prerokovaním čiastkových zmien a doplnkov v bode II. hradí 
v plnom rozsahu navrhovateľ.  

  
15/1-2/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o zavedení orientačných čísiel v meste bez 
výhrad.  
 
16/1-2/08 – MsZ schvaľuje finančný príspevok Horskej službe PIENAP vo výške Sk 5 000,-- 
na rok 2008.  
 
17/1-2/08 – MsZ ukladá mestskému úradu začať rokovanie s Horskou službou PIENAP 
o spolupráci pri likvidácii komína na sídl. Magura.  
 
18/1-2/08 – MsZ schvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 
domom ul. Štúrova 253 postaveného na parc. č. 273/5 o výmere 204 m2 za cenu Sk 70,--/m2: 

a) Jozefovi Leškovi,  manž. Anna, vlastníci bytu č. 7 Štúrova 253, podiel 7217/48403 
b) Jánovi Oravcovi a manž. Stanislava,vlastníci bytu č.1 Štúrova 253, podiel 5118/48403.  



 
19/1-2/08 – MsZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. 503/4 – záhrada o výmere 87 m2 
vytvorený odčlenením od parc. č. 503/2 GP č. 62/2007, za cenu Sk 70,--/m2 Jozefovi 
Pichnarčíkovi, ul. SNP 113.  
 
20/1-2/08 – MsZ schvaľuje zmenu Zásad odmeňovania poslancova členov komisií takto: 
Článok II. ods. 2 znie: účasť poslanca na zasadnutí MsZ – 600,-- Sk,  
                                     účasť na zasadnutí komisie MsZ: predseda komisie 500,-- Sk      
                                                                                           člen komisie: 400,-- Sk.   
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                      primátor mesta 


