
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ zo dňa 12. júna 2008 

 
 

47/4-6/08 –MsZ berie na vedomie správu o hospodárení mesta do 31. 5. 2008.   
 
48/4-6/08 – MsZ schvaľuje v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami 
Mesta Spišská Stará Ves rozpočtové opatrenia podľa predloženého návrhu.  
 
49/4-6/08 – MsZ schvaľuje v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Spišská 
Stará Ves § 11 ods. l písm. h odpustenie nevymožiteľných pohľadávok z rokov 1993 – 1999 
v celkovej výške 109 228,50 Sk podľa priloženého rozpisu faktúr, odberateľov a predmetu 
pohľadávky.  

  
50/4-6/08 – MsZ berie na vedomie informáciu o plnení investičných akcií v roku 2008.  
 
51/4-6/08 – MsZ schvaľuje zvýšenie počtu laureátov na udelenie  Ceny mesta pre rok 2008 na 
celkový počet 6.  
 
52/4-6/08 – MsZ schvaľuje návrh laureátov na udelenie cien mesta. 
  
53/4-6/08 – MsZ berie na vedomie návrh laureátov na ocenenie cenou primátora.  
 
54/4-6/08 – MsZ schvaľuje návrh laureátov na udelenie pamätných plakiet.  
 
55/4-6/08 – MsZ schvaľuje Smernicu na vykonanie finančnej kontroly v podmienkach mesta.  
 
56/4-6/08 – MsZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008 a poveruje hlavného 
kontrolóra vykonaním týchto kontrol.  
 
57/4-6/08 – MsZ schvaľuje ponechať v platnosti uznesenie č. 7/1-2/08.  
 
58/4-6/08 – MsZ neschvaľuje žiadosť Ing. Marka Popoviča o odpredaj časti pozemku  
parc. č. 343.  
 
59/4-6/08 – MsZ zamieta žiadosť p. Eulálie Babiarovej o zníženie kúpnej ceny pozemku parc. 
č. 3176/3. 
 
60/4-6/08 -  MsZ berie na vedomie informáciu o vybudovaní kompostoviska na parc. č. 
3289/2.  
 
61/4-6/08 – MsZ berie na vedomie situáciu v poskytovaní zdravotníckych služieb 
v zdravotnom stredisku Spišská Stará Ves a poveruje primátora mesta, aby vykonal potrebné 
kroky na riešenie vzniknutej situácie tak, aby kvalita, rozsah a dostupnosť zdravotníckych 
služieb zostala zachovaná aspoň na terajšej úrovni.   
 
62/4-6/08 - MsZ schvaľuje predaj parcely č. 371/2, ostatné plochy o výmere 58 m2, ktorá bola 
odčlenená od parcely č. 371 na základe geometrického plánu č. 42/2008 geodeta Ing. Jána 



Furcoňa SNP 412, Spišská Stará Ves zo dňa 9. mája 2008 v prospech Štátnej ochrany prírody 
SR Banská Bystrica za kúpnu cenu 180,- Sk/m2 na výstavbu garáží.   
 
 
 
 
 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 13. 6. 2008 
                                                                                                    
Ing. Miroslav Poláček  .......................... 
 
Ing. Ján Komiňák .............................. 
 
 
Zapisovateľ:  
Viera Jurkovičová                                                                                                                                                                    
                                                                                                         Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                              primátor 


