
U Z N E S E N I E 
z mimoriadneho zasadania MsZ zo dňa 20. augusta 2008 

 
Mestské zastupiteľstvo Spišská Stará Ves: 
 
 
63/6-8/08  Schvaľuje kúpu spoluvlastníckych podielov k pozemku parc. č. 5015/1, záhrada 
o výmere 190 m2 a parc. č. 5015/2, záhrada o výmere 28 m2, ktoré boli odčlenené od parc. č. 
5015, záhrada o výmere 296 m2 na základe geometrického plánu č. 44/2008 geodeta Ing. Jána 
Furcoňa, SNP 412, Spišská Stará Ves zo dňa 07. 07. 2008, ktorý bol úradne overený Správou 
katastra Kežmarok dňa 25. 07. 2008 pod č. 61 472/08, od Ing. Imricha Gürschinga, nar. 14. 
10. 1920,  zapísaného na LV č. 212, kat. územia Spišská Stará Ves pod B1 v podiele 1/20, 
pod B4 v podiele 7/40, pod B5 v podiele 3/20 a pod B7 v podiele 1/5, spolu teda 
spoluvlastnícky podiel 46/80 za kúpnu cenu 100,- Sk/m2.    
 
64/6-8/08 Schvaľuje predaj pozemku parc. č. 371/2, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 
58 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od parc. č. 371, ostatné plochy o výmere 3127 m2 na 
základe geometrického plánu č. 42/2008 geodeta Ing. Jána Furcoňa, SNP 412, Spišská Stará 
Ves, IČO: 34 630 317 zo dňa 9. 5. 2008, ktorý bol úradne overený Správou katastra  
Kežmarok dňa 14. 5. 2008 pod č. 61 317/08 za kúpnu cenu 180,- Sk/m2 Štátnej ochrane 
prírody SR so sídlom Lazovná 10, 974 00 Banská Bystrica..      
 
65/6-8/08  Schvaľuje prevod vlastníctva  bytu č. 9 v bytovom dome SNP súp. č. 172/, vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu 
a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 3274/10, kat. územia Spišská Stará Ves  
doterajším nájomcom Alojzovi Dunkovi a manž. Kamile rod. Mačákovej, obaja bytom SNP 
172/8, Spišská Stará Ves.   
 
66/6-8/08 Schvaľuje spolufinancovanie projektu Terénna sociálna práca v meste Spišská Stará 
Ves vo výške 5% z celkovej výšky projektu, ktorá je vo výške 973 tis. Sk. 
 
67/6-8/08 Schvaľuje projekt „Letom svetom bez jazykových bariér“ na vytvorenie 
jazykového laboratória v ZŠ a jeho spolufinancovanie vo výške 10 tis. Sk.  
 
68/6-8/08 Berie na vedomie informáciu o postupe prác pri zabezpečovaní čiastkových zmien 
územného plánu mesta. 
 
69/6-8/08 Schvaľuje nákup vianočnej výzdoby v roku 2008 v  sume 200 tis. Sk. 
 
70/6-8/08 Schvaľuje obnovenie partnerských vzťahov medzi mestom Spišská Stará Ves 
a mestom Žamberk z ČR. Poveruje primátora mesta pripraviť a podpísať zmluvu 
o partnerských vzťahoch medzi uvedenými mestami. 
 
71/6-8/08 Schvaľuje odmenu vo forme 1 ks monografie Spišská Stará Ves všetkým 
poskytovateľom dobových materiálov a fotografií, ktoré boli podkladom k vydaniu tejto 
monografie.  
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72/6-8/08 Schvaľuje nájom budovy na ul. Jesenského súp. č. 325 v Spišskej Starej Vsi 
v prospech KR HaZZ v Prešove na dobu 30 rokov v prípade, že sa neuskutoční predaj 
uvedenej budovy.    
 
73/6-8/08  Ruší uznesenie č. 36/2-4/08 zo dňa 24. 04. 2008 a schvaľuje zámenu časti 
pozemku parc. č. 5015 v spoluvlastníctve Borisa Žatkoviča a Ing. Juraja Žatkoviča, zapísanej 
na LV č. 212, kat. územia Spišská Stará Ves za parc. č. 501/2 vo vlastníctve Mesta Spišská 
Stará Ves, a to na základe geometrického plánu, za účelom zriadenia odľahčovacieho kanála 
na ul. SNP. 
 
74/6-8/08 Schvaľuje spolufinancovanie rozvojového projektu „Otvorená škola 2008“ v ZŠ 
Spišská Stará Ves vo výške 10 tis. Sk.  
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 21. 08. 2008  
 
Zapísal: Ing. Dudžák......................................  
 
Overil: Peter Pjontek ..................................... 
 
 
 
 
 
        Ing. Jozef Harabin 
        primátor mesta 
 


