
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 17. júna 2010 

 
43/5-6/10 – MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Stará Ves č. 5/2010 
o sociálnych službách.  
 
44/5-6/10 – MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Stará Ves č. 4/2010  
o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažnosti fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta 
Spišská Stará Ves s pripomienkou.  
  
45/5-6/10 -  MsZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 830 000,-- € podľa príslušných ustanovení 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení poskytnutého zo strany Dexia 
banky Slovensko a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 
575 951, IČ DPH: SK2020372541,  zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej 
úverovej zmluve,  s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny 
úveru na dlhodobý termínovaný úver,  na účely zabezpečenia financovania investičného 
projektu : Rekonštrukcia materskej školy, Revitalizácia námestia a priľahlých priestorov 
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva formou refundácie nákladov.  
MsZ zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom 
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,  vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista 
blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky 
banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na 
dlhodobý termínovaný úver. 
 
46/5-6/10 – MsZ schvaľuje  prijatie úveru vo výške 250 000,-- € podľa príslušných 
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení poskytnutého zo 
strany Dexia banky Slovensko a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská 
republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok 
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.  
MsZ zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom 
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,  vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista 
blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky 
banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na 
dlhodobý termínovaný úver. 
 
47/5-6/10 – MsZ  berie na vedomie Správu o hospodárení mesta k 31. 5. 2010.  
 
48/6-6/10 – MsZ neschvaľuje kapitálové výdavky na obstarávanie projektovej dokumentácie 
na rekonštrukciu telocvične. Žiada Základnú školu v Sp. St. Vsi o úhradu nákladov 
súvisiacich s obstarávaním tejto projektovej dokumentácie.  
 
49/5-6/10 – MsZ berie na vedomie správu o postupe prác pri rekonštrukcii MŠ.  
 
50/5-6/10 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 podľa prílohy.  
 



51/5-6/10 – MsZ berie na vedomie informáciu o žiadosti mesta o vydanie nehnuteľnosti vo 
vlastníctve SR v správe SPF a výzvu SPF – RO v Poprade, v zmysle ktorej:  

- potvrdzuje, že uvedené parcely mesto užíva ako verejné priestranstvo a miestne 
komunikácie 

- oficiálne dokumenty o povolení stavby sa nenašli 
- potvrdzuje, že uvedené priestranstvo vybudovalo mesto v roku 1972, ktoré potom 
ČSAD užívala ako autobusové nástupište a po vybudovaní autobusovej stanice na 
terajšom mieste toto priestranstvo opätovne využíva až doteraz 

- z hľadiska územno-plánovacích dokumentov mesta sa táto plocha uvažuje využívať 
ako verejné priestranstvo.   

 
52/5-6/10 – MsZ schvaľuje v súlade s VZN o poskytovaní dotácií mesta dotáciu pre Útulok 
psov v Kežmarku vo výške 200,-- €.  
 
53/5-6/10 – MsZ berie na vedomie informáciu o postupe prác pri výstavbe chodníka Spišská 
Stará Ves m. č. Lysá n/Dunajcom a povrchových úpravách miestnej komunikácie č. 543/3 
a 542/2.  
 
54/5-6/10 – MsZ schvaľuje Plán kontroly na II. polrok 2010 a poveruje hlavného kontrolóra 
vykonaním týchto kontrol.  
 
55/5-6/10 – MsZ vyjadruje hlboké znepokojenie nad zámerom ukončenia činnosti pracoviska 
Slovenskej sporiteľne v Spišskej Starej Vsi. Žiada vedenie Slovenskej sporiteľne, aby 
prehodnotila svoj zámer aj na základe petície klientov Zamaguria.   
 
56/5-6/10 – MsZ ukladá mestskému úradu zabezpečiť pri ukončení nájmu garáži p. Oľgou 
Výrostekovou v byt. dome ul. Štúrova 233 dodržanie všetkých ustanovení nájomnej zmluvy č. 
15/2001/NBP uzavretej dňa 7. 2. 2001.  
 
57/5-6/10 – MsZ ukladá mestskému úradu využiť predmetné garáže na prenájom výlučne na 
pôvodný účel, teda garážovanie osobných motorových vozidiel.  
 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 21. júna 2010 
  
 
 
 
                                                                                                   Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                     primátor mesta  
 
 
Overovatelia : Ing. Ján Komiňák   ....................... 
 
                         
Zapisovateľ: Viera Jurkovičová  ........................                                                                                              


