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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ Spišská Stará Ves zo dňa 28. apríla 2011 

 
44/5-4/11 – MsZ berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta. 
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 
3. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly a zostavenia účtovnej závierky Mesta Spišská 

Stará Ves za rok 2010. 
4. Záznam hlavného kontrolóra z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach mestskej 
samosprávy. 
 

46/5-4/11 – MsZ schvaľuje: 
1. Záverečný účet mesta za rok 2010 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 378 478,12 €. Tento 
schodok nie je potrebné finančne vysporiadať, nakoľko bol už počas roka 2010 
vyrovnaný príjmovými finančnými operáciami tzn. z návratných  zdrojov 
financovania a finančnými prostriedkami z minulých rokov. 

3. Zostatok finančných operácií vo výške 480 482,80 € a vysporiadanie zostatku 
finančných operácií takto: 
- Úhrada schodku vo výške 378 478,12 € 
- Zostatok finančných operácií  vo výške 96 304,68 € sa pridelí do peňažného fondu 

pre rok 2011. 
 
47/5-4/11 – MsZ schvaľuje Dodatok č. l, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2009 Zásady 
hospodárenia nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý bol zverený mestu.  
 
48/5-4/11 – MsZ berie na vedomie správu o hospodárení mesta k 31. 3. 2011.  
 
49/5-4/11 – MsZ schvaľuje zmenu účelu použitia finančných prostriedkov na zdravotné 
stredisko Spišská Stará Ves na výmenu okien v počte 46 ks.  
 
50/5-4/11 – MsZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 podľa prílohy.  
 
51/5-4/11 – MsZ schvaľuje odpredaj bytu č. 2 ul. Štúrova 258/30 Spišská Stará Ves vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, 
ako aj spoluvlastníckeho  podielu na pozemku, na ktorom je bytový dom postavený 
a spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku v súlade so zákonom o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov č. 182/1995 Z. z. v znp.  terajšiemu nájomcovi - Peter Rusnačik, byt 
č. 2 Štúrova 258/30, Spišská Stará Ves za kúpnu cenu 715,22 €, pričom 50 % hodnoty uhradí 
pri podpise kúpnej zmluvy a zostatok do konca roku 2011 v dohodnutých mesačných 
splátkach.  
 
52/5-4/11 – MsZ schvaľuje pridelenie trojizbového bytu č. 2 ul. Štúrova 574/44 Spišská Stará 
Ves  žiadateľovi – Karol Slezák a manž. Adriana rod. Gvoždiaková.   
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53/5-4/11 – MsZ berie na vedomie uzavretie Dohody č. 1/§ 50j/2011 na zabezpečenie 
opatrení pred povodňami.  
 
54/5-4/11 – MsZ schvaľuje v súlade s § 18 zákona o obecnom zriadení odmenu hlavnému 
kontrolórovi mesta vo výške 30 % k 30. 4. 2011.  
 
55/5-4/11 – MsZ berie na vedomie upozornenie Ministerstva financií SR vo veci 
rozpočtových pravidiel územnej samosprávy.  
 
56/5-4/11 – MsZ schvaľuje opakovaný predaj 1-izbového bytu č. 6 vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na zastavanom pozemku v bytovom dome na ul. Štúrovej 389/48, LV č. 823 
minimálne za cenu  14 000,-- € stanovenú znaleckým posudkom číslo 10/2011 vyhotoveného 
znalcom Ing. Jánom Trebuňom zo dňa 30. 1. 2011. Nehnuteľnosť bude predaný záujemcovi, 
ktorý ponúkne vo verejnej obchodnej súťaži najvyššiu cenu.  
 
57/5-4/11 – MsZ schvaľuje opakovaný odpredaj nebytových priestorov – garáž č. 7 vrátane 
pozemku v bytovom dome na ul. Štúrovej 233, LV č. 664, minimálne za cenu 4 090,-- € 
stanovenú znaleckým posudkom číslo 11/2011 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Trebuňom. 
Nehnuteľnosť bude predaná záujemcovi, ktorý ponúkne vo verejnej obchodnej súťaži 
najvyššiu cenu.   
 
58/5-4/11 - MsZ schvaľuje opakovaný odpredaj nebytových priestorov – garáž č. 8 vrátane 
pozemku v bytovom dome na ul. Štúrovej 233, LV č. 664, minimálne za cenu 3 810,-- € 
stanovenú znaleckým posudkom číslo 11/2011 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Trebuňom. 
Nehnuteľnosť bude predaná záujemcovi, ktorý ponúkne vo verejnej obchodnej súťaži 
najvyššiu cenu.   
 
59/5-4/11 – MsZ schvaľuje spracovanie projektu a podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v rámci operačného programu Životné prostredie dotačné opatrenie 4.1 Podpora 
aktivít v oblasti separovaného zberu.  
 
60/5-4/11 – MsZ schvaľuje upustenie od vymáhania pohľadávky voči p. Dlhej za využívanie 
šijacích strojov.  
 
61-5/4/11 – MsZ schvaľuje výstavbu novej miestnej komunikácie za kultúrnym domom 
z ulice Štúrovej smerom ku súkromnému pozemku Ing. Popoviča.   
 

 
 
V Spišskej Starej Vsi, 2. mája 2011 
 
                                                                                                            Ing. Jozef Harabin  
                                                                                                                primátor mesta  
 
 
 


