
U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia MsZ zo dňa 17. decembra 2009 

 

109/10-12/09 -  MsZ schvaľuje VZN Mesta Spišská Stará Ves č. 8/2009 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2010 v meste 
Spišská Stará Ves s pripomienkami. 
  
110/10-12/09 – MsZ schvaľuje rozpočet na rok 2010 a na roky 2011 a 2012 bez pripomienok.  
 
111/10-12/09 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7 podľa prílohy.  
 
112/10-12/09 – MsZ berie na vedomie správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za šk. rok 2008/2009 v MŠ, ZŠ a CVČ.   
 
113/10-12/09 – MsZ berie na vedomie srávu o investičných akciách v roku 2009.  
 
93/9-10/09 – MsZ berie na vedomie predložené východiská pre tvorbu rozpočtu pre roky 
2010, 2011 a 2012.  
 
114/10-12/09 – MsZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 
2010 a poveruje ho vykonaním týchto kontrol.  
 
115/10-12/09 – MsZ schvaľuje Plán zasadnutí MsZ v Spišskej Starej Vsi na 1. polrok 2010.  
 
116/10-12/09 –MsZ schvaľuje komisiu na predaj prebytočného majetku v r. 2010 v zložení 
predseda Ján Depta, členovia Ing. Ján Komiňák, Juraj Krempaský, tajomník- Ing. Jozef 
Dudžák.  
 
117/10-12/09 – MsZ schvaľuje predaj prebytočného majetku bývalej budovy olejového 
hospodárstva zdravotného strediska.   
 
118/10-12/09 – MsZ ukladá mestskému úradu zabezpečiť všetky podklady súvisiace 
s predajom nepotrebného majetku obce v súlade s platnými právnymi predpismi.    
 
119/10-12/09 – MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie na vydanie dvojjazyčného (slovensko-
poľského) zborníka od názvom Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 – 1947 Spolku 
Slovákov v Poľsku.  
 
120/10-12/09 – MsZ berie na vedomie informáciu o situácii v zdravotníctve.  
 
121/10-12/09 – MsZ berie na vedomie správu o revízii knižného fondu v mestskej knižnici.  
 
122/10-12/09 – MsZ schvaľuje vyradenie 1 513 ks zväzkov kníh v hodnote 1 823,30 €.  
 
123/10-12/09 – MsZ ukladá MsÚ zabezpečiť predaj vyradených kníh burzovou formou.  
 
124/10-12/09 – MsZ schvaľuje zmenu VZN č. 4/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
podľa predloženého návrhu.  
 
125/10-12/09 – MsZ schvaľuje zmenu Poriadku odmeňovania odľa predloženého návrhu.  



 
126/10-12/09 – MsZ schvaľuje zmenu VZN č. 3/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 
Spišská Stará Ves podľa predloženého návrhu.  
 
127/10-12/09 – MsZ berie na vedomie Správu o postupe pri vymáhaní dlhu Gabriely 
Pitoňákovej.    
 
128/10-12/09 – MsZ súhlasí s:  
 

a) výstavbou 16 nájomných bytov „B“ s technickou vybavenosťou na parc. č. 
748/3,748/2, 617/1, 617/2, 616/4, 5007/3, 609/25, 609/40, 4958/3 – k. ú. Mesta 
Spišská Stará Ves vo   vlastníctve Mesta Spišská Stará Ves  

b) žiadosťou na poskytnutie dotácie a úveru na výstavbu 16 nájomných bytov „B“ + 
technická vybavenosť Spišská Stará Ves 

c) spôsobom financovania stavby 16 nájomných bytov, a to z dotácie Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 25 % nákladu a z úveru zo ŠFRB vo 
výške 75 % nákladov s úrokovou sadzbou 1 % so splatnosťou 30 rokov 

d) zabezpečením úveru zo ŠFRB poistením  
e) tým, že pri poskytnutom úvere zo ŠFRB bude prehodnotený rozpočet mesta  

v príjmových a výdavkových položkách so zaradením položiek splátok úveru a úroku 
do výdavkovej časti rozpočtu Mesta Spišská Stará Ves  počas trvania zmluvného 
vzťahu so ŠFRB 

f) s použitím finančných prostriedkov z mestského rozpočtu na dofinancovanie TV k 16 
nájomným bytom „B“ Spišská Stará Ves 

g) tým, že bytový dom ostane v majetku Mesta Spišská Stará Ves a nájomné byty budú 
prenajímané po dobu 30 rokov. 

 
129/10-12/09 – MsZ súhlasí s prijatím bankovej záruky od DEXIA BANKA SLOVENSKO 
a.s. zabezpečenej vlastnou zmenkou mesta na zabezpečenie úveru zo ŠFRB na výstavbu 
nájomných bytov – 16 b.j. blok „B“ vo výške 651 588.- €. 
 
130/10-12/09 – MsZ berie na vedomie oboznámenie sa s integrovanou stratégiou rozvoja 
územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva občianske združenie „Tatry – Pieniny 
LAG“.  
 
131/10-12/09 – MsZ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov odkladá ďalší postup pri 
výstavbe mestskej optickej siete. Ďalší postup bude podmienený aj ujasnenosťou podmienok 
čerpania finančných prostriedkov z operačného programu Informatizácia spoločnosti.  
 
132/10-12/09 – MsZ neschvaľuje zvýšenie mesačných poplatkov pre abonentov za užívanie 
TKR.  
 

133/10-12/09 – MsZ schvaľuje odmenu za rok 2009 hlavnému kontrolórovi vo výške 22 % 
z celoročného platu hlavného kontrolóra.  
 
134/10-12/09 – MsZ schvaľuje mimoriadnu odmenu zástupcovi primátor Jozefovi 
Ovcarčíkovi za rok 2009 výške 330,-- €.   
 
 
 



135/10-12/09 – MsZ ukladá hlavnému kontrolórovi preveriť vyúčtovanie poplatkov v byt. 
domoch v majetku mesta za roky 1999 – 2000.  
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 18. decembra 2009 
  
                                                                                                   Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                        primátor mesta  
 
 
Overovatelia : Juraj Krempaský         ................................ 
 
                        Peter Pjontek                ................................ 
 
Zapisovateľ: Viera Jurkovičová           ................................ 
 
                                                                                                 


