
U Z N E S E N I E 
zo  zasadnutia MsZ zo dňa 22. októbra 2009 

 

88/9-10/09 – MsZ schvaľuje zmeny a doplnenia Zásad nakladania s finančnými prostriedkami 
Mesta Spišská Stará Ves.  
 
89/9-10/09 – MsZ schvaľuje zmeny a doplnenia Smernice na zabezpečenie vykonávania 
finančnej kontroly v pôsobnosti Mesta Spišská Spišská Stará Ves.  
 
90/9-10/09 – MsZ berie na vedomie Informáciu o hospodárení Mesta Spišská Stará Ves ku 
dňu 30. 9. 2009.  
 
91/9-10/09 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 podľa prílohy s pripomienkami.  
 
92/9-10/09 – MsZ schvaľuje použitie prostriedkov Rezervného fondu na financovanie 
kapitálových výdavkov vo výške 95 471,2 €.  
 
93/9-10/09 – MsZ berie na vedomie predložené východiská pre tvorbu rozpočtu pre roky 
2010, 2011 a 2012.  
 
94/9-10/09 – MsZ berie na vedomie postup MsÚ na uskutočnenie inventarizácie majetku 
a záväzkov mesta k 31. 12. 2009.  
 
95/9-10/09 – MsZ schvaľuje návrh Zmeny Smernice na inventarizáciu majetku mesta 
a záväzkov.  
 
96/9-10/09 –MsZ berie na vedomie informáciu o cene stanovenej znaleckým posudkom podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov jednotlivých stavieb.  
 
97/9-10/09 – MsZ schvaľuje predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Spišská Stará Ves – 
skleník súp. č. 481, stará požiarna zbrojnica súp. č. 572, budova ul. Kukučínova súp. č. 192 
a bývalá kotolňa ul. Kukučínova súp. č. 573 vrátane zastavaných pozemkov a priľahlých 
pozemkov ako nadbytočný a nepoužiteľný majetok mesta.  
 
98/9-10/09 – MsZ ukladá mestskému úradu realizovať ďalšie kroky v súlade s § 9 a § 9a 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Spišská Stará Ves.  
 
99/9-10/09 – MsZ schvaľuje predaj pozemku KN – E parc. č. 5045/1, ostatná plocha 
o výmere 694 m2, zapísanú na LV č. 1200, kat. územia Spišská Stará Ves v prospech Mesta 
Spišská Stará Ves v celosti, priamym predajom Ľubošovi Compľovi a manž. Lucii 
Compľovej, rod. Ovcarčíkovej, obaja bytom Stará Ľubovňa, Okružná 879/50, za kúpnu cenu 
7,-- €/m2, spolu 4 858,-- €.  
 
100/9-10/09 – MsZ schvaľuje návrh poplatkov za prenájom telocvične ZŠ Spišská Stará Ves.  
 
101/9-10/09 – MsZ schvaľuje VZN č. 4/2009 (doplnok č. 2), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
l/2008 o výške príspevku v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská 
Stará Ves – za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského klubu detí, centra 
voľného času, na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov, úhradu prevádzkových nákladov 



a plnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni.  
 
102/9-10/09 – MsZ schvaľuje VZN č. 5/2009 – Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Mestu Spišská Stará Ves.  
 
103/9-10/09 – MsZ schvaľuje VZN č. 6/2009 zo dňa 8. 10. 2009 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Stará Ves.  
 
104/9-10/09 – MsZ schvaľuje VZN č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2007 
o nájme bytov zo dňa 12. 12. 2007 (dodatok č. 1). 
 
105/9-10/09 – MsZ schvaľuje podanie žiadosti o NFP cez operačný program Životné 
prostredie prioritná os Odpadové hospodárstvo, operačný cieľ 4.5 Uzatváranie a rekultivácia 
skládok odpadov na sanáciu skládky odpadov TKO v lokalite Lipa.  
 
106/9-10/09 – MsZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na Environmentálny fond na sanáciu 
skládky odpadu TKO v lokalite Lipa.  
 
107/9-10/09 – MsZ schvaľuje spoupartnerstvo s obcami Červený Kláštor a Majere pri podaní 
žiadosti o NFP v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK projektu Cyklotruristická 
magistrála okolo Tatier, časť Pieniny – projektová príprava podanú cestou Združenia pre 
rozvoj Pienín a Zamaguria.  
 
108/9-10/09 – MsZ schvaľuje sadzby poplatkov za poskytnutie technických a priestorových 
kapacít pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2009. 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 23. októbra 2009 
  
                                                                                                   Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                        primátor mesta  
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