
U Z N E S E N I E  
zo zasadnutia MsZ dňa 23. januára 2007 

 
15/2-1/07    MsZ schvaľuje návrh Štatútu Mesta Spišská Stará Ves pripomienkami.  
 
16/2-1/07    MsZ schvaľuje návrh organizačného poriadku s pripomienkami.  
 
17/2-1/07     MsZ schvaľuje návrh rokovacieho poriadku MsZ  v Spišskej Starej Vsi.  
 
18/2-1/07     MsZ schvaľuje pracovný poriadok zamestnancov Mesta Spišská Stará Ves.  
 
19/2-1/07     MsZ  schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ so           
                    schválenými pripomienkami.  
 
20/2-1/07     MsZ schvaľuje Rokovací poriadok komisií MsZ v Sp. St. Vsi. 
 
21/2-1/07     MsZ schvaľuje Odmeňovanie poslancov a členov komisií MsZ.  
 
22/2-1/07     MsZ schvaľuje doplnenie komisií MsZ nasledovne:  
                     poslanec Peter Minčík –Komisia školstva, mládeže, športu, sociálnych vecí  
                     a zdravotníctva,  
                     poslanec Peter Pjontek – Komisia verejného poriadku, životného prostredia  
                     a dopravy.  
 
23/2-1/07     MsZ schvaľuje doplnenie Komisie verejného poriadku, životného prostredia  
                     a dopravy o členov z radov neposlancov – Ing. Dušan Rušin, Štefan Ploščica.  
 
24/2-1/07     MsZ schvaľuje Komisiu pre výber najvhodnejších ponúk v rámci 
                     investičných akcií v r. 2007 v zložení Ján Depta, Ing. Miroslav Poláček,  
                     Ing. Ján Gemza.  
 
25/2-1/07      MsZ odporúča primátorovi mesta zvolať rokovanie k prehodnoteniu     
                     projektovej dokumentácie výstavby domu smútku za účasti samosprávnych  
                     orgánov, farskej rady a projektanta.  
 

      26/2-1/07      MsZ schvaľuje rozpočet mesta v časti Kapitálové výdavky podľa  
                           priloženého zoznamu.  
 
      27/2-1/07     MsZ deleguje poslancov MsZ do školských rád v meste takto:  
                           Šk. rada pri ZŠ – Juraj Krempaský, Ing. Miroslav Poláček, Mgr. Vladimír  
                                                      Trulík  
                           Šk. rada pri MŠ – Peter Pjontek 
                           Šk. rada pri CVČ – Ing. Ján Gemza 
                           ŠK. rada pri Gymáziu – Ing. Dušan Znanec 
 

   28/2-1/07    MsZ schvaľuje Rámcový plán zasadnutí MsZ v Sp. St. Vsi na rok 2007.  
 
 
29/2-1/07    MsZ schvaľuje Rokovací poriadok MsZ v Sp.- St. Vsi na ochranu verejného  



                    záujmu.   
 
30/2-1/07     MsZ schvaľuje Komisiu  MsZ v Sp. St. Vsi na ochranu verejného záujmu 
                     v zložení všetci 9 poslanci; predseda – Ing. Ján Komiňák, podpredseda – Juraj  
                    Krempaský, tajomík – Mgr. Vladimír Trulík.  
 
31/2-1/07     a) MsZ v súlade so zákonom o správnych poplatkoch určuje na uzavretie 
                    manželstva: 1. úradnú dobu – piatok 13.00 – 17.00 h 
                                                                 sobota – 13.00 – 18.00 h, 
                                       2. úradnú miestnosť – obradná sieň Mestského úradu v Spišskej  
                                           Starej Vsi, ul. Štúrova 228, prízemie.     
                     b) MsZ schvaľuje v prípade povolenia uzavretia manželstva mimo určenej 
                          úradnej miestnosti mimo sídla matričného úradu vybrať okrem správneho       
                          poplatku aj poplatok za náklady spojené s dopravou sobášiaceho  
                          a matrikárky do príslušnej obce matričného obvodu.  
 
32/2-1/07     MsZ schvaľuje spracovanie Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja na  
                     roky 2007-2013 spracovateľom Združenie pre rozvoj regiónu Pienín  
                     a Zamaguria.   
 
33/2-1/07     MsZ schvaľuje nájomné v nebytových priestoroch mesta jednotnou sumou 
                    300,– Sk/m2/rok od l. 2. 2007.  
 

34/2-1/07     Mestské zastupiteľstvo ustanovuje výšku príspevku na spoločné stravovanie pre  
                    občanov mesta podľa príjmov takto:  
 
 
                    Príjem v Sk                                                príspevok mesta  
 
                   Jednotlivec: 
 
 
                  do 6 500,– Sk                                              Sk  20,– 
                  od 6 501,– do 7 500,– Sk                            Sk  16,– 
                  od 7 501,–  do 8 500,– Sk                           Sk  12,– 
                  nad 8 501,                                                    Sk    0,– 
 
                  Dvojica: 
 
                 od 8 501,–   do 9 000,–  Sk                               Sk 20,–/na osobu  
                 od 9 001,–  do 9 500,–  Sk                               Sk 16,–/na osobu 
                 od 9 501,– do 10 000,–  Sk                               Sk 12,–/na osobu 
                 nad 10 001,– Sk                                                 Sk 0,–  
 
                 Uvedené príjmové skupiny budú každoročne navýšené o 5 %. 
 
                 Príspevok mesta je podmienený stravovaním v stravovacích zariadeniach, ktoré sú  
                  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výnimku bude tvoriť obdobie, počas ktorého  
                  stravovacie zariadenie nebude vykonávať svoju činnosť.    



                  Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom 1. februára 2007 a zároveň ruší  
                  predchádzajúce uznesenie MsZ o výške príspevku na stravovanie dôchodcov 
mesta  
                  Spišská Stará Ves. 
 
35/2-1/07   MsZ schvaľuje príspevok pre Spišskú katolícku charitu – hospic v Ľubici – vo  
                  výške Sk 10 000,–.  
 
36/2-1/07   Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydávanie bulletinu pod názvom 
                  STAROVEŠŤA.N.  
 
37/2-1/07   MsZ schvaľuje vydanie monografie Spišská Stará Ves v súvislosti so 700-tým  
                   výročím prvej písomnej zmienky o Sp. St. Vsi.  
 
38/2-1/07   MsZ ukladá mestskému úradu spracovať plá organizačného zabezpečenia osláv       
                   700-teho výročia prvej písomnej zmienky o Sp. St. Vsi.  
 
39/2-1/07    MsZ schvaľuje pri príležitosti 50. výročia založenia Gymnáziu v Sp.  St. Vsi     
                   finančný príspevok vo výške Sk 20 000,–.  
 
40/2-1/07    MsZ ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu v oblasti aktív, pasív, 
                   nákladov a výnosov Drobnej prevádzkárne Spišská Stará Ves v súvislosti so  
                   zrušením tejto príspevkovej organizácie mesta k 31. 12. 2006.  Predložiť MsZ  
                   správu spolu s návrhom na účtovné  a finančné vysporiadanie.  
        
                                                                                                T: 31. 1. 207 
 
                                                                                                 Z: hlavný kontrolór 
41/2-1/07    MsZ poveruje primátora mesta, aby v čase medzi zasadnutiami MsZ ukladal 

              hlavnému kontrolórovi úlohy v rozsahu jeho kompetencie (§ 18 ods. 4  štatútu  
              mesta). 

 
42/2-1/07     MsZ ukladá mestskému úradu zabezpečiť rokovanie s príslušnými inštitúciami            
                     s cieľom zabezpečenia rádiového vysielania a šírenia signálu mobilných 
                     operátorov. (tu prosím o doplnenie úpravy) 
 
43/2-1/07     MsZ ukladá mestskému úradu zabezpečiť kontrolu plnenia VZN o chove psov.  
 

 
 

 
 
 
 

  


