
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ zo dňa 4. septembra 2008 

 
75/7-9/08 – MsZ schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie na kompletnú prestavbu 
TKR na Metropolitnú optickú sieť spracovateľom projektovej dokumentácie pre úroveň 
územného rozhodnutia a realizácie M-Elektronikom Martin za cenu maximálne 2,5 % 
z celkového investičného nákladu.   
 
76/7-9/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu za obdobie 1.-6.  a 1.-
8./2008.  
 
77/7-9/08 – MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 o výške príspevkov 
v školských zariadeniach s pripomienkami.   
 
78/7-9/08 – MsZ berie na vedomie stav príprav čiastkových zmien územného plánu mesta.    

  
79/7-9/08 – MsZ schvaľuje správu o finančnom vysporiadaní osláv  700. výročia prvej 
písomnej zmienky o Spišskej Starej Vsi.   
 
80/7-9/08 – MsZ berie na vedomie prípravu projektu v rámci ROP opatrenie 4.1 Regenerácia 
sídiel – Rekonštrukcia námestia a priľahlých priestorov.  
 
81/7-9/08 – MsZ schvaľuje predloženie žiadosti v rámci prioritnej osi č. 3 Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, opatrenia 3.2 Podpora 
a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu z Regionálneho operačného programu 2007-2013.  
  
82/7-9/08 – MsZ schvaľuje účasť mesta v projekte cezhraničnej spolupráce Poľská republika 
– Slovenská republika v prioritnej osi l. Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry – oblasť podpory 
komunikačná a dopravná infraštruktúra,  ako spolupartner.  
 
83/7-9/08 – MsZ schvaľuje účasť mesta v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PR – SR 
v prioritnej osi II. Sociálny a hospodársky rozvoj oblasť podpory Rozvoj cezhraničnej 
spolupráce v oblasti turizmu ako spolupartner Gminy Lapsze Nižné, obce Veľká Franková 
a obce Osturňa.  
 
84/7-9/08 – MsZ schvaľuje predaj mestských bytov pre nájomcov:  

- Anton Fuchs, manž. Mária, ul. Slov. nár. povstania súp. č. 172, byt č. 3  
- Peter Rusnaček,  manž. Zdena, ul. Štúrova súp. č. 258, byt č. 2 
- Jaroslava Liptáková, ul. Štúrova súp. č. 258 byt č. 3 
- Miroslav Rusnaček, ul. Štúrova 389, byt č. 13 
- Kristína Semančíková, ul. Štúrova súp. č. 389, byt č. 16 
- Gabriela Pitoňáková, ul. Štúrova súp. č. 241, byt č. 19 
za podmienky, že spolu s kúpnou cenou bytu uhradia 50 % dlžnej sumy na nájomnom  
a zaviažu sa, že zvyšok nedoplatku uhradia podľa splátkového kalendára. Súčasne 
s kúpnou zmluvou bude uzavretá záložná zmluva na byt až do úplného vyrovnania 
záväzku.   

 



85/7-9/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o plnení Plánu na zavedenie eura 
v podmienkach mesta.   
 
86/7-9/08 – MsZ schvaľuje vrátenie grantu poskytnutého NEFO fondom n. f. pre rok 2008 na 
realizáciu projektu v programe ŠPORT 2 – Športujeme a zabávame sa všetci na našom ihrisku 
vo výške Sk 80 tis.  
 
87/7-9/08 –MsZ schvaľuje spolufinancovanie viacúčelového ihriska pod názvom „Športujeme 
a zabávame sa na našom ihrisku“ vo výške do 500 tis. Sk.  
 
88/7-9/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o výstavbe 20 b. j. a o perspektíve výstavby 
ďalších bytových jednotiek.  
 
89/7-9/08 – MsZ schvaľuje správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2008.   
 
90/7-9/08 – MsZ schvaľuje 5 % spolufinancovanie schváleného nenávratného finančného  
príspevku  Fondom sociálneho rozvoja na projekt Terénna sociálna práca v meste Spišská 
Stará Ves. 
 
91/7-9/08 – MsZ schvaľuje odmenu za I. polrok 2008 primátorovi vo výške 33 %. 
 
92/7-9/08 – MsZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi za I. polrok 2008 vo výške 24 %.   
 
93/7-9/08 – MsZ ukladá MsÚ pripraviť priestorové riešenie pre zriadenie kulturistického 
oddielu v rámci TJ Dunajec a odporúča primátorovi zabezpečiť v spolupráci s TJ Dunajec 
príslušné opatrenia.  
 
94/7-9/08 – MsZ ukladá MsÚ pripraviť návrh zmeny VZN č. 1/2004 o poskytovaní sociálnej 
pomoci podľa predloženého návrhu komisie.  
 
 
 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 9. 9. 2008 
                                                                                                    
Juraj Krempaský ................................... 
 
 
Zapisovateľ:  
Viera Jurkovičová                                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                         Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                              primátor 


