
Uznesenie 
z ustanovujúceho zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 16. decembra 2010 

 
Mestské zastupiteľstvo  
 
A/ berie na vedomie:  
 
1/1-12/10 – výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta. 
 
2/1-12/10 – vystúpenie novozvoleného primátora.  
 
B/ konštatuje, že:  
 
3/1-12/10 - novozvolený primátor mesta Ing. Jozef Harabin zložil zákonom predpísaný sľub 
primátora mesta.  
 
4/1-12/12 – novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva: Ján Depta, Ing. Ján Komiňák, Mgr. Daniel Kostka, Bc. 
Juraj Krempaský, Ing. Július Lojek, MDDr. Anton Mačutek, Peter Minčík, Peter Mláka, Peter 
Pjontek.  
 
C/ schvaľuje: 
 
5/1-12/10 – spoločnú pracovnú komisiu, ktorá plní úlohy mandátovej, volebnej a návrhovej 
komisie v zložení: Ing. Július Lojek, predseda  
                 Ján Depta, člen  
                 MDDr. Anton Mačutek, člen.      
 
6/1-12/10 – sobášiacich poslancov Jána Deptu a Mgr. Daniela Kostku. 
 
7/12-1/10 – v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat primátora 
mesta s účinnosťou od 16. 12. 2010 takto: Minimálny plat určený podľa § 3 ods. 1 citovaného 
zákona ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a 2,2 
násobku (podľa § 4 ods. 1 citovaného zákona) zvyšuje na 1,31 násobok v súlade 
s ustanovením § 4 ods. 2 citovaného zákona.                    
 
D/ poveruje: 
 
8/1-12/10 – poslanca Ing. Júliusa Lojeka zastupovaním primátora mesta.  
 
9/1-12/10 – poslanca Petra Minčíka zvolávaním a vedením zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  tretia veta 
a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
E/ zriaďuje:   
 
10/1-12/10 – komisie, a to: a) financií, správy majetku, výstavby, podnikateľských činností   
                                                a regionálneho rozvoja  
                                            b) školstva, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva 



                                          c) verejného poriadku, životného prostredia a dopravy. 
 
F/ volí:                   
 
11/1-12/10 – predsedu komisie: a) financií, správy majetku, výstavby, podnikateľských     
                                                        činností  a regionálneho rozvoja poslanca Jána Deptu 
                                                    b) školstva, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva  
                                                         poslanca Ing. Júliusa Lojeka   
                                                     c) verejného poriadku, životného prostredia a dopravy  
                                                          poslanca Petra Minčíka. 
                                                      
12/1-12/10 – členov komisie: a)  financií, správy majetku, výstavby, podnikateľských činností   
                                                    a regionálneho rozvoja poslancov Ing. Jána Komiňáka a Bc.  
                                                    Juraja Krempaského 
                                                b) školstva, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva  
                                                    poslancov Mgr. Daniela Kostku a MDDr. Antona Mačuteka 
                                                c)verejného poriadku, životného prostredia a dopravy poslancov  
                                                    Petra Pjonteka a Petra Mláku. 
 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 17. decembra 2010 
                                                                                                      Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                          primátor mesta  
 
Overovatelia : Ján Depta              ............................. 
                        
Zapisovateľ: Viera Jurkovičová   ............................. 
 
 
 
 
                                                    
 


