
Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
19/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie: 
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 
- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia  

mesta 
2. schvaľuje: 

- Záverečný účet mesta za rok 2013 bez výhrad v zmysle § 16 ods.1 Zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších zmien a doplnkov 

- Celoročné hospodárenie mesta  bez výhrad v zmysle § 16 ods.10 Zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 
99 130,61 €. Z tohto prebytku sa vylučujú  prostriedky fondu opráv vo výške  
15 348,00 € .  Základom pre tvorbu rezervného fondu je po tomto vysporiadaní 
suma 83 782,61 €  

- Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z prebytku hospodárenia za rok 2013. 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta  
 
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
20/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu o hospodárení mesta k 31. 5. 2014.  
 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta 
 
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
21/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu do 15. 8. 2014 preveriť možnosť 
bezbariérovej úpravy chodníkov v časti Zastrova – križovatka Lysá nad Dunajcom na ul. Slov. nár. 
povstania.   
 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
                                                                                                           Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta 



Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
22/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo  

1. berie na vedomie správu plnení investičných akcií mesta v roku 2014 
2. schvaľuje zvýšenie kapitálových výdavkov na Rekonštrukciu miestnych komunikácií na ul. 

Tatranská a Štúrova na základe procesu verejného obstarávania na 117 tis. € 
3. schvaľuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 v platnom znení prijatie úveru vo 

výške 95 000,-- € poskytnutého zo strany banky, za podmienok, ktoré budú dojednané 
v príslušnej úverovej zmluve. Úver bude prijatý na financovanie rekonštrukcie miestnych 
komunikácii na ul. Tatranská a ul. Štúrova. Zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista bianko 
zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane 
možnosti vystavenia vlastnej vista bianko zmenky na rad banky za účelom nahradenia 
poskytnutého zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého 
úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver 

4. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3.   
 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta  
 
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
23/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 
2014 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol.  
 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta  
 
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
24/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje predaj ani prenájom nehnuteľnosti v m. č. Lysá nad 
Dunajcom budovy bývalého MNV a priľahlých pozemkov.   
 
 
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta  
 
 
 



Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
25/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje udelenie Ceny mesta pri príležitosti Dni mesta 2014 Ing. 
Petrovi Výrostekovi a Ing. Milošovi Strmenskému za dlhoročnú podporu pri zabezpečovaní 
kultúrnych, športových a spoločenských aktivít v meste, za podporu regionálnych akcií, za rozvoj 
a zabezpečovanie zamestnanosti v regióne a MUDr. Milanovi Novotnému za celoživotný prínos 
a prácu v zdravotníctve.   
 
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta  
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
26/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje projektové zámery mesta v oblasti zvyšovanie 
energetickej účinnosti objektu kultúrneho domu a preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami.  
 
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta  
 
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
27/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo prerokovalo doterajšiu výšku platu primátora v zmysle zákona NR 
SR č. 253/1994 Z. z. o postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov a určuje s účinnosťou od 1. 7. 2014 podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona zvýšenie 
základného platu primátora o 40 %, čo predstavuje zníženie platu o 47,-- €.  
  
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta  
 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. júna 2014 

 
28/3-6/14 - Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu do 15. júla 2014 preveriť technologické 
možnosti opravy miestnej komunikácie Jesenského s vyčíslením nákladov.  
 
V Spišskej Starej  Vsi, 27. júna 2014 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                               primátor mesta  
 


