
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ zo dňa 23. októbra 2008 

 
96/9-10/08 – MsZ schvaľuje preklasifikovanie aktivít podľa prílohy z bežných výdavkov do 
kapitálových výdavkov na základe opätovného posúdenia realizovaných bežných výdavkov za 
obdobie 1-8/2008 v zmysle § 29 Z. z. o dani z príjmov.  
 
97/9-10/08 – MsZ schvaľuje navrhovanú úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov v jednotlivých 
položkách.  
 
98/9-10/08 – MsZ berie na vedomie správu plnení hlavných investičných zámerov mesta na 
rok 2008.  
 
99/9-10/08 – MsZ schvaľuje VZN mesta Spišská Stará Ves č. 2/2008 (Doplnok č. 2), ktorým 
sa dopĺňa VZN č. 1/2004 o poskytovaní sociálnej pomoci.  
 
100/9-10/08 – MsZ berie na vedomie správu o činnosti školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta.  
 
101/9-10/08 – MsZ schvaľuje podanie žiadosti o NFP v rámci Regionálneho operačného  
programu opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel podľa skladieb projektovej dokumentácie takto: 
SO 2 – ul. Slov. nár. povstania, SO 3 – sídlisko Magura, SO 4 – autobusová stanica a časť SO 
1 – Ul. Jesenského a ul. 1. Mája - priestor pred kostolom tak, aby finančná čiastka 
neprekračovala objem prostriedkov, ktorý je v súlade s týmto opatrením ROP.   
 
102/9-10/08 – MsZ schvaľuje Smernicu na odpisovanie dlhodobého majetku mesta 
s pripomienkami.  
 
103/9-10/08 – MsZ schvaľuje výstavbu lávky cez Hardinský potok pre cyklochodník a peších 
turistov.  
 
104/9-10/08 – MsZ berie na vedomie riešenie dopravnej situácie v k. ú. Lysá nad Dunajcom 
a Spišská Stará Ves.  
 
l05/9-10/08 – MsZ schvaľuje  riešenie dopravnej situácie v miestnej časti Lysá nad Dunajcom                                   
v rámci projektu Cezhraničnej spolupráce cez žiadateľa Prešovský samosprávny kraj za 
partnerstva Mesta Spišská Stará Ves. 
 
106/9-10/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o postupe pri spracovaní nového územného 
plánu mesta.   
 
107/9-10/08 – MsZ schvaľuje podanie žiadosti mesta o modernizáciu verejného osvetlenia 
v Spišskej Starej Vsi.  
 
108//9-10/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o žiadosti o NFP pre MŠ z hľadiska 
rekonštrukcie z Regionálneho operačného programu.  
 



109/9-10/08 – MsZ schvaľuje predaj hasičského vozidla TATRA pre Obec Veľká Franková 
za cenu dohodou 1.- Sk.  
 
110/9-10/08 – MsZ schvaľuje zvýšenie dotácie o Sk 30 000,-- pre TJ Slávia Dunajec Spišská 
Stará Ves na rok 2008. 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 24. 10. 2008 
 
 Overovateľ:                                                                                                    
Ján Depta  ............................. 
Zapisovateľ:  
 
Viera Jurkovičová                                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                         Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                              primátor 


