
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 26. augusta 2010 

 
61/7-8/10 – MsZ berie na vedomie správu o hospodárení mesta za I. polrok 2010 
a informatívnu správu o plnení rozpočtu k 31. 7. 2010.  
 
62/7-8/10 – MsZ v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy mesta Spišská Stará 
Ves v roku 2010 v zmysle § 9 ods. 1, 2 a 3 zákona SNR č.  346/1990 Zb.  voľbách do orgánov 
samosprávy v znení neskorších predpisov určuje pre voľby do mestského zastupiteľstva jeden 
viacmandátový volebný obvod a počet poslancov, ktorí majú byť vo volebnom obvode 
zvolený, deväť.  
  
63/7-8/10 – MsZ určuje podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2010 až 2014 bude primátor  
mesta Spišská Stará Ves vykonávať funkciu na plný úväzok.  
 
64/7-8/10 – MsZ schvaľuje predaj majetku PVS, a. s. Poprad, ktorý vznikol realizáciou 
kanalizácie na ul. Jesenského a l. mája v rokoch 2005-2009.  
 
65/7-8/10 – MsZ schvaľuje rekonštrukciu časti objektu hasičskej stanice na ul. Jesenského v 
časti vo vlastníctve mesta.  
 
66/7-8/10 – MsZ berie na vedomie zmenu financovania rekonštrukcie telocvične ZŠ.  
 
67/7-8/10 – MsZ berie na vedomie stav realizácie akcie Revitalizácia námestia a priľahlých 
priestorov.  
 

68/7-8/10 – MsZ schvaľuje finančné prostriedky na protipovodňové úpravy v priestore 
sídliska Magura II.  
 
69/7-8/10 – MsZ schvaľuje finančné prostriedky na dodávku interiéru domu smútku po 
vykonaní verejnej obchodnej súťaže.  
 
70/7-8/10 – MsZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2010.  
 
71/7-8/10 – MsZ schvaľuje mimoriadnu účelovú dotáciu pre FS Maguranka Spišská Stará Ves  
vo výške 3 000,-- €.   
 
72/7-8/10 – MsZ schvaľuje poskytnutie mimoriadnej účelovej dotácie prostredníctvom MO 
Matice slovenskej Spišská Stará Ves Divadlu Ramagu Spišská Stará Ves vo výške 1 000,-- €.  
 
73//-8/10 – MsZ schvaľuje mimoriadnu dotáciu pre Zamagurský klub motorkárov vo výške 
500,-- €.  
 
74/7-8/10 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4 podľa prílohy.  
 
75/7-8/10 – MsZ schvaľuje predaj časti pozemku parc. č. 208 o výmere 55 m2,  tak ako je to 
zaznačené na priloženej snímke,  žiadateľke Mgr. Monike Plevíkovej, Slov. nár. povstania 
151/56, Spišská Stará Ves. Menovaná je povinná zabezpečiť vypracovanie geometrického 
plánu na odčlenenie pozemkov a vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia  
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všeobecnej hodnoty pozemku a opätovne požiadať Mesto Spišská Stará Ves o predaj 
pozemku podľa geometrického plánu a podľa znaleckého posudku.   
 
76/7-8/10 – MsZ schvaľuje postup mestského úradu vo veci riešenia vymáhania pohľadávky 
voči p. Pitoňákovej formou exekúcia na vypratanie bytu.  
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 30. augusta 2010 
  
 
 
 
                                                                                                   Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                     primátor mesta  
 
 
 


