
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

22/3-2/15 – MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení za 

rok 2014.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

23/3-2/15 – MsZ schvaľuje návrhy na zmeny kapitálových výdavkov podľa predloženého 

materiálu.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

24/3-2/15 – MsZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 29/4-7/14 v bode b) tak, že ukladá MsÚ zahrnúť 

rekonštrukciu ul. Jesenského do kapitálových výdavkov mesta podľa finančných možností.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

25/3-2/15 – MsZ berie na vedomie informáciu o úveroch Mesta Spišská Stará Ves.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

26/3-2/15 – MsZ schvaľuje predčasné splatenie kapitálového úveru z roku 2010 v Prima banke, 

a. s. vo výške 199 715,31 €.   

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

27/3-2/15 – MsZ udeľuje súhlas s: 

a) prijatím úveru vo výške úverového rámca od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 

maximálne 200 000,-- € za účelom zefektívnenia úverových podmienok mesta  

b) podpisom bianko zmenky ako zabezpečenia úveru prípadne s ďalším zabezpečením 

úveru podľa požiadaviek financujúcej inštitúcie – banky a   

c) poveruje primátora mesta Ing. Jozefa Harabina, aby ako zástupca Mesta Spišská Stará 

Ves, uzatvoril s bankou príslušné zmluvy o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu 

potrebnú pre prijatie úveru.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

28/3-2/15 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015 podľa priloženej tabuľky.   

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

29/3-2/15 – MsZ schvaľuje poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta podľa predloženého návrhu vo 

výške 11 300,-- €.   

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                              primátor mesta 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

30/3-2/15 – MsZ podľa § 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje zriadenie Základnej umeleckej 

školy, Štúrova 232/131 Spišská Stará Ves ako organizačnú zložky Spojenej školy, Štúrova 

231/123, 061 01  Spišská Stará Ves od 1. septembra 2015.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

31/3-2/15 – MsZ schvaľuje vypracovanie štúdie uvedeného územia (sídlisko Magura 2) v súlade 

s územným plánom, ktorá bude podrobnejšie riešiť organizáciu územia v zmysle ÚPD. 

Predmetom štúdie budú:  

a) ihriská so sprievodnou zeleňou 

b) plochy statickej dopravy 

c) komunikácie – napojenia 

d) radové garáže.   

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta 

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

32/3-2/15 – MsZ schvaľuje zámer odpredaja časti pozemku o výmere 1 110 m2 v k. ú. Spišská 

Stará Ves, odpredaj vykonať v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a 

ods. 1 písm. c).  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

33/3-2/15 – MsZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2014.   

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  



 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

34/3-2/15 – MsZ  

1. vyhlasuje   v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra mesta Spišská Stará Ves, ktorá sa 

uskutoční 16. apríla 2015 o 16.30 h v kongresovej miestnosti Domu kultúry, ul. Slov. 

nár. povstania 52/97 v Spišskej Starej Vsi (na zasadnutí mestského zastupiteľstva) 

2. určuje  

a) požiadavky, ktoré kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Spišská Stará Ves   

(ďalej len hlavný kontrolór) musí spĺňať: 

1. kvalifikačné predpoklady - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

2. nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou  uvedenou  v § 18 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. 

3. bezúhonnosť 

b) ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača (ale nie podmienkou pre 

účasť vo voľbe): 

1. počítačové znalosti : štandardná užívateľská znalosť Word, Excel, Internet 

2. odborné znalosti – najmä znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov 

týkajúcich sa činnosti miestnej územnej samosprávy a jej hospodárenia 

c) náležitosti písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra:  

Prihláška musí obsahovať osobné údaje kandidáta - meno, priezvisko, titul, dátum 

narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail alebo telefón) 

Povinnou prílohou prihlášky sú tieto doklady : 

1. overená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, 

2.  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

3. profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a 

odbornej praxe, 

4. čestné prehlásenie kandidáta, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. 

že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta, 

5. písomný súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely voľby hlavného kontrolóra 

d) termín, miesto a spôsob podania prihlášky : 
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné v zalepenej obálke s označením 

„Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“ doručiť na adresu: 

Mestský úrad v Spišskej Starej Vsi, Štúrova 228/109, Spišská Stará 

Ves  alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Spišskej Starej Vsi najneskôr do 

31. marca 2015 (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne mestského úradu 

osobne alebo prostredníctvom pošty) 

e) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra sa určí v deň konania voľby 

f) dĺžku osobnej prezentácie kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním 

v trvaní najviac 5 minút  

g) komisiu na posúdenie doručených prihlášok kandidátov v zložení:  

Július Lojek, Ing., Peter Mláka, Anton Mačutek, MDDr.  

h) výkon funkcie hlavného kontrolóra bude 40 % pracovného úväzku s nástupom do 

práce 1. 6. 2015.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

35/3-2/15 – MsZ schvaľuje pridelenie mestských nájomných trojizbových bytov týmto 

žiadateľom:  

p.č. Meno a priezvisko Bydlisko Byt 

1. Ing. Dominika Ploščicová Sp. Stará Ves Byt č. 6, Štúrova 580/173 (16 b.j. „A“) 

2. Lukáš Bednarčík Sp. Stará Ves Byt č. 5, Štúrova 580/171 (16 b.j. „A“) 

   

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

36/3-2/15 – MsZ ukladá MsÚ vyhlásiť novú verejnú obchodnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti 

Budova skladového hospodárstva vykurovacieho oleja v areáli zdravotného strediska na ulici 

Slov. nár. povstania, Spišská Stará Ves za najnižšiu cenu 5 000,-- €.   

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

37/3-2/15 – MsZ berie na vedomie informáciu o organizačnej zmene v podobe nového 

organizačného poriadku MsÚ od 1. 2. 2015.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

38/3-2/15 – MsZ schvaľuje za člena Komisie kultúry, školstva, mládeže, športu, sociálnych vecí 

a zdravotníctva za neposlancov Lukáša Potaneckého. 

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

39/3-2/15 – MsZ schvaľuje zmenu Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského 

zastupiteľstva v Spišskej Starej Vsi v Čl. III Odmeňovanie poslancov a členov komisií bod 2 a) 

za účasť na zasadnutí MsZ na 25,-- €.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

40/3-2/15 – MsZ schvaľuje novú organizačnú štruktúru 39. ročníka ZFS.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

41/3-2/15 – MsZ:  

a) neschvaľuje kúpu pozemku parc. č. 5049/7 od p. Eveliny Kovalčíkovej za navrhovanú 

cenu 20,-- €/m2  

b) poveruje MsÚ rokovaním o kúpe predmetného pozemku za maximálnu cenu 10,-- €.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

42/3-2/15 – MsZ neschvaľuje odpredaj pozemku parc. KN-C č. 660/101, ostatné plochy o 

výmere 70 m2 v k. ú. Spišská Stará Ves pre žiadateľov Ladislav a Malgorzata Dunajčan.  

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

 

 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 12. februára 2015 

 

43/3-2/15 – MsZ schvaľuje predaj akcií spoločnosti Prima Banka  Slovensko v počte 11 akcií za 

kúpnu cenu 6 600,-- €.   

 

V Spišskej Starej  Vsi, 16. februára 2015 

 

                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

 

 


