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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenia z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 21. júla 2017

Uznesenie č. 289/VII/2017: K bodu č. 1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí
návrhovú komisiu v zložení : predseda : Ing. Juraj Jánošík
členovia : Bc. Daniel Pacovský, Mgr. Monika Koperdáková
určuje
za overovateľov zápisnice : Petra Kloceka, Mgr. Vladimíra Balogu
určuje
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú

Dátum : 28.07.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 290/VII/2017: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program zasadnutia MsZ.

Dátum : 28.07.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 291/VII/2017: K bodu č. 3: Nástup náhradníka do funkcie poslanca
Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. berie na vedomie
zánik poslaneckého mandátu poslanca MsZ Ing. Ladislava Šterbinského dňom 29.06.2017
z dôvodu, že sa počas jedného roka ani raz nezúčastnil na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva v zmysle § 25 odsek 2 písm. g) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.
II. berie na vedomie
že p. Pavol Kičin dňa 21.07.2017 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského
zastupiteľstva Spišských Vlachoch a ujal sa poslaneckej funkcie.

Dátum : 28.07.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 292/VII/2017: K bodu č. 6: Návrh záverečného účtu mesta Spišské
Vlachy za rok 2016

Po prerokovaní predloženého materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok
2016.

Dátum : 28.07.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č.293/VII/2017: K bodu č. 6: Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy
za rok 2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
1. návrh záverečného účtu mesta za rok 2016
2. stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia
mesta za rok 2016
schvaľuje
1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 bez výhrad,
2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2016 a to:
- rezervný fond vo výške 130.253,97 EUR,
- fond rozvoja bývania 597,03 EUR,
- kaučný fond 6.961,35 EUR,
- sociálny fond 2.264,67 EUR
3. konečný zostatok na darovacom účte vo výške 675,00EUR,
4. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 9.630,98 EUR do
rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. s použitím na kapitálové
výdavky roku 2017.

Dátum : 28.07.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 294/VII/2017: K bodu č. 7: Schvaľovanie prevodu pozemku vo
vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ing. Jane Pobieckej a manželovi
Petrovi Pobieckemu.

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje
A. prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý
nadobudnú do svojho výlučného vlastníctva Ing. Janka Pobiecká a manžel Peter Pobiecký,
Lorencova 5, 053 42 Krompachy, a to nasledujúci pozemok : parcelu registra „C“ s p. č.
7730/120 vo výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha, v k. ú. Spišské Vlachy, časť
Zahura, ktorý bol odčlenený od parcely KN/C/7730/81, LV 1, druh pozemku ostatná
plocha, k. ú. Spišské Vlachy, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo 25/2017 zo
dňa 11.4.2017, vyhotoveným Štefanom Gondom, geodetom, Lorencová 5, Krompachy,
IČO: 40 359 298. Tento geometrický plán autorizačne overil dňa 12.4.2017 Ing. Ladislav
Tichý, autorizovaný geodet a kartograf a úradne overený bol Okresným úradom Spišská
Nová Ves, katastrálnym odborom, Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 18.4.2017 pod číslom
188/17 , za cenu 31,53 € / m², v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
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138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže ide o prevod pozemku malej
výmery (do 150m2 ).
B. kúpna cena bude vyplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
C. v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov
odo dňa prijatia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, týkajúceho sa
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.
II. ukladá
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť všetky potrebné kroky k
naplneniu kúpno-predajnej zmluvy.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: : bezodkladne

Dátum : 28.07.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 295/VII/2017: K bodu č. 8: Schvaľovanie prevodu pozemku vo
vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ľudovítovi Piklovi a manželke
Gabriele Piklovej

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje
A. prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý
nadobudnú do svojho výlučného vlastníctva Ľudovít Pikla a manželka Gabriela, Lipová
938/10, Spišské Vlachy, a to nasledujúci pozemok : parcela registra „C“ s p. č. 1770/91 o
výmere 14 m², zapísaný na LV č. 1, k. ú. Spišské Vlachy, za cenu 10,- € / m², v súlade s
ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného
zreteľa, keďže ide o prevod pozemku malej výmery (do 150m2 ).
B. kúpna cena bude vyplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
C. v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov
odo dňa prijatia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, týkajúceho sa
predaja nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť.
II. ukladá
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť všetky potrebné kroky k
naplneniu kúpno-predajnej zmluvy.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: : bezodkladne

Dátum : 28.07.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 296/VII/2017: K bodu č. 11: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve
mesta Spišské Vlachy priamym predajom

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje
A. zámer predať pozemok
parcelu registra „C“ s p. č. 2415/5 o výmere 147 m² , druh pozemku orná pôda a parcelu
registra „C“ s p. č. 2415/6 o výmere 182 m², druh pozemku: orná pôda, v k. ú. Spišské
Vlachy, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo 69/2014 zo dňa 21.11.2014,
vyhotoveným Štefanom Gondom, geodetom, Lorencová 5, Krompachy, IČO: 40 359 298.
Tento geometrický plán autorizačne overil dňa 24.11.2014 Ing. Ladislav Tichý,
autorizovaný geodet a kartograf a úradne overený bol Okresným úradom Spišská Nová
Ves, katastrálnym odborom, Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 03.12.2014 pod číslom
598/14.
B. spôsob predaja majetku uvedeného v bode A. tohto návrhu (podľa zák. č. 138/1991
zb. o majetku obcí v platnom znení) formou:
Priameho predaja za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa
osobitného predpisu - znaleckým posudkom, najmenej za cenu 4.94,-€/m2 s nasledovným
podmienkami:
 kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku na
stanovenej všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
 kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech
kupujúceho do katastra nehnuteľností.

II. ukladá
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť všetky potrebné kroky.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: : bezodkladne

Dátum : 28.07.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

V Spišských Vlachoch dňa: 28.07.2017
Podpísané dňa: 31.07.2017
Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová


