
U Z N E S E N I E 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 29. januára 2009 

1/1-1/09 – MsZ v súlade s § 20 ods. 7 písm.c zákona č. 50/76 Zb. a § 11 ods.4 písm.c a g  
zákona č. 369/1990 Zb. 

I. prerokovalo  
 správu o prerokovaní Zadania pre spracovanie Územného plánu obce Spišská Stará Ves 
II.         berie na vedomie  
II.1     návrh Zadania pre Územný plán obce Spišská Stará Ves, ktorý obsahuje hlavné 
ciele apožiadavky, ktoré je potrebné riešiť v Územnom pláne obce Spišská Stará Ves, 
požiadavky na formu, rozsah a obsah územného plánu    
II.2    návrh zadania bol prerokovaný s Krajským stavebným úradom v Prešove, 
s verejnosťou ,s dotknutými obcami, s dotknutým samosprávnym krajom, s dotknutými 
právnickými osobami a dohodnutý s dotknutými orgánmi štátnej správy 
 II.3    výsledok posúdenia návrhu zadania  Územného plánu obce  Spišská Stará Ves 
Krajským stavebným úradom  v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania  

III.  súhlasí  
III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia 
prerokovania návrhu zadania    Územného plánu obce  Spišská Stará Ves  

      IV .     schvaľuje  
IV.1     Zadanie   Územného plánu obce  Spišská Stará Ves  

V. ukladá  
V.1      výpis uznesenia o schválení zadania a schválené Zadanie pre Územný plán obce 
Spišská Stará Ves opatrený schvaľovacou doložkou zaslať Krajskému stavebnému úradu 
v Prešove,spracovateĺovi a obstarávateľovi  územného plánu    

 
                                                                      Zodpovedný :    Ing. Ján Gemza   
                                                                                                vedúci  oddelenia 

 

2/1-1/09 – MsZ schvaľuje VZN č. 1/2009 (Doplnok č. 1),ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  
1/2008 o výške príspevku v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská  
Stará Ves – za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, centra  
voľného času, na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov, úhradu prevádzkových nákladov  
a plnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni.   
 
3/1-1/09 – MsZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov CVČ 
do kapitálových výdavkov v sume 11 617,87 € (350 000,-- Sk).  
 
4/1-1/09 – MsZ schvaľuje použitie kapitálových výdavkov v sume 11 617,87 € (350 000,--  
Sk) na výmenu okien v budove Centra voľného času.  
 
5/1-1/09 – MsZ schvaľuje úhradu finančných nákladov súvisiacich s dopravou na liečenie zo  
Slovenska do Egypta pre Mariannu a Dianu Froncové, bytom Spišská Stará Ves, Štúrova  
236/149.  
 



6/1-1/09 – MsZ schvaľuje z dôvodu zníženia tepelných strát realizáciu stavebných prác  
z východnej časti objektu domu služieb výmenou okien a ďalších otvorených priestorov.  
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 30. januára 2009 
 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                        primátor mesta  
 
 
Overovatelia : Ing. Miroslav Poláček    ................................ 
 
                         Ing. Ján Komiňák           ................................ 
 
Zapisovateľ: Viera Jurkovičová ..................................  
 

 
  

 
       


