
 
U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 18. februára 2010 
 

 

3/3-2/10 -  MsZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o nájme televízneho káblového rozvodu 
(káblového distribučného systému – KDS) Spišská Stará Ves medzi Mestom Spišská Stará 
Ves a M-elektronikom,  s. r. o., Martin od 1. 3. 2010.   
 
4/3-2/10 – MsZ súhlasí s uzavretím zmluvy o dielo pri vybudovaní mestského rozhlasu  
(MsR) šíreného po sieťach KDS medzi Mestom Spišská Stará Ves a M-elektronikom, s. r. o., 
Martin za priamu finančnú hodnotu vo výške 20 tis. € vrátane DPH.  
 
5/3-2/10 – MsZ schvaľuje vybudovanie nového MsR šíreného po sieťach KDS v r. 2010 
v objeme investícií 20 tis. €.   
 
6/3-2/10 MsZ schvaľuje správu o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2009.  
 
7/3-2/10 – MsZ berie na vedomie: 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta 
2. správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta. 

 
8/3/2/10 – MsZ schvaľuje: 

1. záverečný účet mesta za rok 2009 bez výhrad v zmysle § 16 ods.1 Zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

2. 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 schodok vo výške 1 397 271,07 €. Tento 
schodok nie je potrebné finančne vysporiadať, nakoľko bol už počas roka 2009 
vyrovnaný z návratných  zdrojov financovania, finančnými prostriedkami z minulých 
rokov a prebytkom bežného rozpočtu. 

3. zostatok finančných operácií vo výške 1 515 504,65 € a vysporiadanie zostatku 
finančných operácií takto: 
- úhrada schodku vo výške 1 397 271,07 € 
- zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 118 233,58 € sa pridelí do 

peňažného fondu pre rok 2010. 
 
9/3-2/10 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 podľa prílohy.  
 
10/3-2/10 – MsZ berie na vedomie správu o vyúčtovaní dotácií za rok 2009.  
 
11/3-2/10 – MsZ schvaľuje žiadosť FS Maguranka o presun dotácie z r. 2009 na r. 2010.  
 
12/3-2/10 – MsZ na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže uskutočnenej podľa § 281 
a naslc. Obchodného zákonníka v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov  schvaľuje predaj budovy bývalej požiarnej zbrojnice súp. č. 572, 
postavenej na parc. č. 175, zastavaná plocha o výmere 103 m2, pozemok na parc. č. 175, 
zastavaná plocha o výmere 103 m2  a pozemok na parc. č. 174/2, zast. plocha o výmere 204 
m2, ktorá bola vytvorená odčlenením od parc. č. 174 geometrickým plánom č. 105/2009 



geodeta Jána Michnu zo dňa 2. 11. 2009 a ktorý bol úradne overený Správou katastra 
Kežmarok dňa 16. 12. 2009 pod č. G1 899/09, za kúpnu cenu 8 001,-- €.   

  
13/3-2/10 – MsZ schvaľuje dobudovanie viacúčelového ihriska s umeleou trávou 
z prostriedkov získaných z dotácií.  
 
14/3-2/10 – MsZ schvaľuje podanie žiadosti o NFP v rámci programu cezhraničnej 
spolupráce PR – SR 2007-2013 so spolupartnermi Gmina Lapsze Nižné, obce Veľká 
Franková a Osturňa v oblasti podpory rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu.  
 
15/3-2/10 – MsZ berie na vedomie informáciu o situácii v oblasti terénnej sociálnej práce.  
 
16/3-2/10 – MsZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. 
polrok 2009.  
 
17/3-2/10 – MsZ berie na vedomie správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva za II. 
polrok 2009.  
 
18/3-2/10 – MsZ schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 7/1-12/06 zo dňa 30. 12. 2006 podľa 
prílohy.  
 
19/3-2/10 – MsZ ukladá mestskému úradu pripraviť vizualizáciu riešení oplotenia 
zdravotného strediska s finančným nákladom do budúceho zasadnutia MsZ.  
 
   
V Spišskej Starej Vsi, 22. februára 2010 
  
 
 
 
                                                                                                   Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                   primátor mesta  
 
 
Overovatelia : Ján Depta        ....................... 
 
                        Peter Minčík    ....................... 
 
Zapisovateľ: Viera Jurkovičová        ....................... 
 
                                                                                                 


