
U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 28. októbra 2010 

 
81/9-10/10 – MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Spišská Stará Ves  
č. 7/2010 o miestnych daniach.  
 
82/9-10/10 – MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Spišská Stará Ves  
č. 8/2010 o určení školského obvodu Základnej školy v Spišskej Starej Vsi.  
 
83/9-10/10 – MsZ berie na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu      k 30. 
9. 2010.  
 
84/9-10/10 – MsZ berie na vedomie Správu o hospodárení mesta k 30. 9. 2010.  
 
85/9-10/10 – MsZ berie na vedomie Správu o výsledku finančnej kontroly Košice pri kontrole 
20 b. j. a Kanalizácie na ul. 1. mája a Jesenského.  
 
86/9-10/10 – MsZ schvaľuje Komunitný plán mesta Spišská Stará Ves.  
 
87/9-10/10 – MsZ schvaľuje zvýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu mestského 
rozhlasu o 1 850,-- €.  
 
88/9-10/10 – MsZ schvaľuje realizáciu spevnených plôch pri požiarnej zbrojnici  vo výške 
7 000,-- €.  
 
89/9-10/10 – MsZ schvaľuje finančné náklady na technickú vybavenosť pri dostavbe 16 b. j. 
blok A vo výške 12 500,-- €.  
 
90/9-10/10 – MsZ schvaľuje zvýšenie nákladov na technickú dokumentáciu pri výstavbe 3 x 
16 b. j. vo výške 2 760,-- €.  
 
91/9-10/10 – MsZ berie na vedomie informáciu o podaní Žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej 
spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013: Prioritná os III: Podpora miestnych 
iniciatív (mikroprojekty), Názov projektu: Brehy Dunajca ožijú tradíciou v celkovej výške 
40 209,-- a schvaľuje spoluúčasť mesta Spišská Stará Ves vo výške 5 %, čo činí 2 010,45 €. 
 
92/9-10/10 – MsZ schvaľuje Podmienky kampane pri voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v r. 2010 v meste Spišská Stará Ves.  
 
93/9-10/10 – MsZ schvaľuje uhradiť technické zhodnotenie majetku v objekte prevádzky 
Oľgy Výrostekovej v hodnote 390,-- €.  
 
94/9-10/10 – MsZ aplikujúc § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
schvaľuje prevod vlastníctva pozemku parc. číslo 208/6, druh pozemku trvalé trávne porasty 
o výmere 55 m2 , ktorý je zapísaný na LV č. l v prospech Mesta Spišská Stará Ves a bol 
odčlenený od pozemku KN-C parc č. 208 na základe GP č. 47/2010 zo dňa 8. 9. 2010 
vyhotoveným geodetom Ing. Jánom Furcoňom a úradne overeným Správou katastra 
Kežmarok dňa 24. 9. 2010 pod č. G1573/10 Mgr. Monike Plevíkovej, bytom Spišská Stará 
Ves, ul. Slov. nár. povstania 151/56 za kúpnu cenu 200,-- €.  



95/9-10/10 – MsZ v súlade s  § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí 
a v súlade  s uznesením MsZ č. 35/2-2/09 z 2.marca 2009 schvaľuje predaj týchto 
nehnuteľností  pre realizáciu stavby „ Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna 
hranica - Niedzica do vlastníctva PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475  za 
kúpnu cenu 1,00 €: 
 
1.LV  č. 1  v k.ú. Lysá nad Dunajcom pozemku registra C KN: 
parc. č. 518, druh pozemku- zast. plochy a nádvoria o výmere 422 m 2 

novovytvorenej parc. č. 93/2, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 12 m2 , odčlenenej od 
parcely registra C KN 93, druh pozemku – orná pôda o výmere 163 m2, geometrickým 
plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným geodetickou kanceláriou GEOPROJEKT  
Prešov, s.r.o. Konštantínova 6, Prešov, úradne overeným Správou katastra Kežmarok dňa 
10.6.2009 pod č. G1- 381/09, 
novovytvorenej parc. č. 94/2, druh pozemku- ostatná plocha o výmere 34 m2, odčlenenej od 
parcely registra C KN 94, druh pozemku – orná pôda o výmere 199 m2, geometrickým 
plánom č.1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným geodetickou kanceláriou GEOPPROJEKT 
Prešov, s.r.o. Konštantínova 6, Prešov, úradne overeným Správou katastra Kežmarok dňa 
10.6.2009 pod č. G1-381/09, 
novovytvorenej par.č. 95/2,druh pozemku – zast. plochy a nádvoria o výmere 3 m2, 
odčlenenej od parcely registra  C  KN  95, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 936 m2 ,geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným 
geodetickou kanceláriou GEOPROJEKT  PREŠOV, s.r.o. Konštantínova 6, Prešov, úradne 
overeným Správou katastra Kežmarok dňa 10.6.2009 pod č.  G1- 381/09, 
novovytvorenej par. č. 99/6, druh pozemku – zastavané plochy o výmere 46 m2, 
9 m2odčlenených od parcely registra  c KN 99/1, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 262 m2, 
21 m2 odčlenených od parcely registra  C KN 99/2, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 188 m2, 
16 m2 odčlenených od parcely registra C  KN 95, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 936 m2, geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným 
geodetickou kanceláriou GEOPROJEKT  PREŠOV, s.r.o. Konštantínova 6, Prešov, úradne 
overeným Správou katastra Kežmarok dňa 10.6.2009 pod č.  G1- 381/09 
 
2. nehnuteľnosti zapísanej na LV 112, k. ú. Lysá nad Dunajcom a to  
novovytvorenej parc. č. 101/3, druh pozemku – zastavané plochy o výmere 16 m2, odčlenenej 
od parcely registra C KN 101/1, druh pozemku- zastavané plochy a nádvoria o výmere 562 
m2  , geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným geodetickou 
kanceláriou GEOPROJEKT  PREŠOV, s.r.o., Konštantínova 6, Prešov, úradne overeným 
Správou katastra Kežmarok dňa 10.6.2009 pod č.  G1- 381/09, 
 
3. nehnuteľnosti zapísanej na LV  č. 1, k. ú. Spišská Stará Ves a to: 
pozemku registra C KN 5017/1, druh pozemku – zast. plochy a nádvoria o výmere 29 701 m2. 
 
96/9-10/10 – MsZ berie na vedomie informatívnu správu o uplatňovaní zákona č. 66/2009 Z. 
z. o úprave vlastníckych práv v podmienkach mesta.  
 
97/9-10/10 – MsZ schvaľuje dodávku bleskozvodového zariadenia na pavilóny A, B, C 
v materskej škole vo výške 2 560,-- €z kapitálových výdavkov.  
 



98/9-10/10 – MsZ schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu v 16. b. j. p. Anne Jackovičovej, 
bytom Spišská Stará Ves, Štúrova 238/155. 
 
99/9-10/10 – MsZ schvaľuje poskytnutie dotácie pre TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves pre 
potreby stolnotenisového oddielu vo výške 1 650,-- €.  
 
  
 

V Spišskej Starej Vsi, 29. októbra 2010 
 
 
                                                                                                   Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                     primátor mesta  
 
Overovatelia : Ing. Dušan Znanec ............................. 
                        
Zapisovateľ: Viera Jurkovičová   ............................. 


