
U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia MsZ zo dňa 26. februára 2009 

7/2-2/09 – MsZ schvaľuje ročný rozbor hospodárenia mesta za rok 2008 a záverečný účet 
mesta za rok 2008 bez výhrad.  
 
8/2-2/09 – MsZ berie na vedomie správu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu 
majetkov a záväzkov k 31. 12. 2008.  
 
9/2-2/09 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta na rok 2009 podľa prílohy.  
 
10/2-2/09 – MsZ berie na vedomie Informáciu o postupe mesta a subjektov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta pri riešení finančnej krízy.  
 
11/2-2/09 – MsZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2008.  
 
12/2-2/09 – MsZ vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta na 23. 4. 2009 na riadnom  
zasadnutí MsZ. Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra je ustanovené v zmysle 
zákona o obecnom zriadení verejným hlasovaním MsZ. MsZ schvaľuje kvalifikačné a ostatné  
predpoklady a náležitosti prihlášky pre účasť na voľbe hlavného kontrolóra. Výška  
pracovného úväzku hlavného kontrolóra sa od 01. 06. 2009 zvyšuje z 0,3 na 0,4.  
 
13/2-2/09 – MsZ schvaľuje podanie žiadosti na projekt Revitalizácia centrálnej zóny  
Rekonštrukcia námestia a priľahlých priestorov v rámci Regionálneho operačného  
programu opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel.  
 
14/2-2/09  - MsZ schvaľuje výstavbu chodníkov na ul. Slov. nár. povstania od súp. č. 1/1-  
32/63 z vlastných finančných prostriedkov.   
 
15/2-2/09 – MsZ berie na vedomie Správu o plnení investičných zámerov mesta k 26. 2.2009.  
 
16/2-2/09 – MsZ schvaľuje Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy na parc. č. 748/3 pre zriadenie 
vecného bremena na účely podzemného elektrického vedenia pre trafostanicu.  
 
17/2-2/09 - MsZ schvaľuje náklady spojené s pripojením nového odberného miesta do 
distribučnej sústavy pre potreby 3x16 b. j. na sídlisku Magura 2.  
 
18/2-2/09 – MsZ schvaľuje podanie žiadosti na Rekonštrukciu MŠ v rámci Regionálneho 
operačného programu opatrenie 1.l  Infraštruktúra vzdelávania. 
 
19/2-2/09 – MsZ schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 3077/6, stavby bývalého 
skladu vykurovacích olejov, postavenej na tomto pozemku a časti pozemku parc. č. 3077/2 
podľa situačného nákresu, ktorý bude odčlenený na základe GP, za kúpnu cenu 3,3 €/m2 
v prospech MUDr. Jána Vasiľa, bytom Okružná 769/69, Poprad. Súčasťou kúpnej zmluvy 
bude aj zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Mesta Spišská Stará Ves spočívajúce 
v účele využitia budúcej stavby na zdravotníctvo a v práve prístupu k podzemných rozvodom 
– vodovodná  a kanalizačná prípojka, ktoré sú zriadené na tomto pozemku. Zároveň bude mať 
budúci kupujúci právo prístupu k svojmu majetku po príjazdovej komunikácii na parc č. 
3077/2.  
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20/2-2/09 – MsZ schvaľuje kúpu pozemku na ul.  l. mája parc. č. 36/1 o výmere 109 m2  
podľa GP č.  52/2007 od PS Sp. St. Ves za cenu dohodou 2,- €/m2. 
 
21/2-2/09 – MsZ neschvaľuje poskytnutie dotácie mesta pre Horskú službu PIENAP, Sp. St. 
Ves, SNP 128.  
 
22/2-2/09 – MsZ neschvaľuje poskytnutie dotácie z mesta pre OCH, združenie na ochranu 
práv spotrebiteľov Poprad.  
 
23/2-2/09 – MsZ schvaľuje dopracovaný materiál Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Spišská Stará Ves.  
 
24/2-2/09 – MsZ schvaľuje uzavretie zmluvy s MV SR na bezodplatný prevod prístrešku, 
ktorý je súčasťou objektu Colnica v m. č. Lysá nad Dunajcom a tento demontovať následne 
na vlastné náklady.  
 
25/2-2/09 – MsZ schvaľuje návrh Zmluvy o užívaní priestorov autobusov stanice v Spišskej 
Starej Vsi dopravcom SAD Poprad, a. s., s tým, že všetky služby, ktoré mesto dopravcovi 
poskytne, budú za paušálnu sumu 700,- € ročne. Dopravca sa zaväzuje, že parkovanie 
autobusov nebude v čase prestávok medzi spojmi na miestnych komunikáciách  a verejných 
priestranstvách.  
 
26/2-2/09 - MsZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 136/-8/07 zo dňa 28. augusta 2007 takto:  

a) v časti l. Dôležité životné a iné významné jubileá písm. A) v poslednej vete text Sk 
100,-- sa nahrádza textom 4,-- €,  

b) v časti 2. Narodenie dieťaťa sa text  Sk 2 000,-- nahrádza textom 70,-- €, 
c) v časti 5. Začiatok školského roka pre prvákov ZŠ písm. a) text Sk 2 000,-- nahradiť 

textom 70,-- €,  
d) v časti 5. Začiatok školského roka pre prvákov ZŠ písm. b) text Sk 1 000,-- nahradiť 

textom 35,-- €. 
 
27/2-2/09 - MsZ schvaľuje zmenu Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií takto: 
Doterajšie znenie čl. III. ods. 2 sa ruší a nahrádza sa novým znením  
2. Odmena za účasť na rokovaní orgánu mesta alebo orgánu MsZ je:  
    a)  za účasť na zasadnutí MsZ                            20,-- € 
    b) za účasť na zasadnutí komisie MsZ      
       - predseda komisie                                           17,-- € 
       - člen komisie                                                   13,50 € 
    c) odmena poslanca- sobášiaceho za l sobáš       17,-- €.  
 
28/2-2/09 – MsZ nevyhovuje žiadosti o sociálnu výpomoc Eve Klempárovej, Kukučínova 
197/7 Spišská Stará Ves.  
 
29/2-2/09 – MsZ berie na vedomie informáciu o príprave VZN o podmienkach prideľovania 
bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu.  
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30/2-2/09 – MsZ schvaľuje jednorazový finančný príspevok rodine Petra Rusnačika, Štúrova 
258/30, Sp. St. Ves na náklady spojené s pohrebom manželky Zdenky Rusnačikovej vo výške 
500,-- €.  
 
31/2-2/09 – MsZ schvaľuje poplatky v mestskej knižnici podľa prílohy.  
 
32/2-2/09 – MsZ schvaľuje sponzorský príspevok vo výške 100,-- € pre ZUŠ Spišská Belá 
k 50. výročiu založenia školy.  
 
33/2-2/09 – MsZ schvaľuje vyhlásenie nového ponukového konania v bytovom dome č. 234 
ul. Štúrova na nebytové priestory pre ostatných vlastníkov bytov v tomto bytovom dome.  
 
34/2-2/09 – MsZ schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. č. 226/7, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 30 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1 v prospech Mesta Spišská Stará Ves, 
Richardovi Pješčákovi, bytom Sp. St. Ves, Slov. nár. povstania 26/51,  za celkovú kúpnu cenu 
20,- €.   
 
35/2-2/09 – MsZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Spišská Stará 
Ves a Prešovským samosprávnym krajom na predaj pozemkov parc. č. 518, zast. plochy 
a nádvoria o výmere 422 m2 v k. ú. Lysá nad Dunajcom, zapísaného na LV č. l a pozemku 
parc. č. 2017/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 29 701 m2 zapísaného na LV č. l v k. ú. 
Spišská Stará Ves za kúpnu cenu 1,-- € v prospech PSK.  
 
36/2-2/09 – MsZ schvaľuje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve medzi Mestom Spišská Stará 
Ves a Prešovským samosprávnym krajom o predaji pozemkov pod chodníkmi a verejnými 
priestranstvami v kat. území Lysá nad Dunajcom a v k. ú. Spišská Stará Ves za kúpnu cenu l,-
- € v prospech Mesta Spišská Stará Ves.  
 
37/2-2/09 – MsZ ukladá MsÚ prehodnotiť obmedzenie vjazdu motorových vozidiel v úseku 
ul. Štúrovej od mestského úradu po byt. dom súp. č. 202 rokovaním s príslušnými inštitúciami 
oprávnenými na riešenie tejto problematiky.  
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 2. marca 2009 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                        primátor mesta  
 
 
Overovatelia : Ján Depta    ................................ 
 
                         Jozef Imrich    ................................ 
 
Zapisovateľ: Viera Jurkovičová ..................................  
 



 
  

 
       


