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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 
 

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uznesenie z 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva,  
konaného dňa 26.9.2015 

 
 
Uznesenie č. 99/VII/2015: K bodu č.1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
volí 
návrhovú komisiu v zložení : predseda : Mgr. Branislav Legát 
členovia : ThLic. Ľubomír Baloga PhD., Ing. Ladislav Šterbinský 
určuje 
za overovateľov zápisnice : PaedDr. Marcelu Satmáryovú , Mgr. Vladimíra Balogu 
určuje 
za skrutátorov Ing. Rastislava Bečkera, Petra Kloceka 
určuje 
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Mária Dzurillovú 
 
 
 
Uznesenie č. 100/VII/2015: K bodu č.2 : Schválenie programu rokovania  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
schvaľuje 
program zasadnutia MsZ v znení predložených zmien. 
 
 
 
Uznesenie č. 101/VII/2015: K bodu č.3: Správa o plnení uznesení  
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
správu prednostu MsÚ o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.  
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Uznesenie č. 102/VII /2015: K bodu č.4: Podanie informácie o pripravovanom projekte 
výstavby technologického celku na spracovanie odpadu spoločnosťou Slesalko s.r.o 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
nesúhlasí 
s realizáciou zámeru výstavby technologického celku na spracovanie odpadov spoločnosťou 
Slesalko s.r.o. 
 
 
Uznesenie č. 103 /VII /2015 : K bodu č. 4: Podanie informácie o pripravovanom projekte 
výstavby technologického celku na spracovanie odpadu spoločnosťou Slesalko s.r.o. 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch v súlade s § 11a ods. 4 Zákona č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce  
vyhlasuje 
miestne referendum, ktoré sa uskutoční na území mesta Spišské Vlachy s nasledujúcimi 
podmienkami takto : 
I. Deň konania referenda: 17.10.2015 v čase od 7.00 hod. do 19.00 hod. 
II. MsZ v Spišských Vlachoch zriaďuje jednu mestskú referendovú komisiu a dve okrskové 
komisie. 
III. MsZ v Spišských Vlachoch určuje lehotu na vytvorenie okrskov do 30.9.2015. Referendum sa 
bude uskutočňovať v dvoch miestnostiach, a to v jedálni ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy a v 
priestoroch MsÚ v mestskej galérii. 
IV. Lehota na zaslanie oznámenia o vyhlásení miestneho referenda každému oprávnenému 
voličovi sa stanovuje na 2.10.2015, pričom v rovnakej lehote sa oznámenie zverejní na úradnej 
tabuli a na webovej stránke mesta. 
V. Otázka, ktorá sa obyvateľom mesta Spišské Vlachy predkladá na rozhodnutie :  
 
Súhlasíte, aby v meste Spišské Vlachy bola realizovaná výstavba a zriadená prevádzka na 
spracovanie hliníkového odpadu spoločnosťou Slesalko s.r.o.? 
 
VI.  Odmena pre zapisovateľa, členov mestskej referendovej komisie a pre zapisovateľov a členov 
okrskových referendových komisií je vo výške, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej  
mzdy zamestnanca v NH za predposledný kalendárny štvrťrok pred štvrťrokom, v ktorom sa koná 
referendum. 
VII. MsZ v Spišských Vlachoch zriaďuje v zmysle § 11a ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení na hlasovanie a sčítanie hlasov mestskú komisiu v zložení :  
- zapisovateľ: Mgr. Eva Dorocáková, náhradník Mgr. Marta Tomašková 
- 1.člen : PaedDr. Marcela Satmáryová 
- 2.člen : Ing. JUDr. Stanislav Kandrik 
- 3. člen : p. Furmanová Daniela 
- 4.člen : p. Mária Kiššáková 
- 5.člen : THLic. Ľubomír Baloga PhD. 
Zároveň zriaďuje prvú volebnú komisiu za okrsok č.1 : Galéria mesta 
Predseda komisie : Ing . Jozef Repaský 
1. člen komisie :Ing. Juraj Jánošík  
2. člen komisie :Ing. Anna Mnichová  
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3. člen komisie : p. Žaneta Fifiková 
4. člen komisie : p. Jakub Petruľak 
Zapisovateľka : Mgr. Mária Dzurillová 
 
Zároveň zriaďuje druhú okrskovú komisiu za okrsok č. 2: jedáleň v ZŠ Komenského 6 
Predseda komisie : p. Stanislav Hric 
1.člen komisie : Mgr. Mária Loyová 
2.člen komisie: p. Beáta Vojtašová 
3. člen komisie : p. Peter Klocek 
4. člen komisie : Mgr. Mária Sokolská  
Zapisovateľ : Mgr. Valéria Bašistová  
 
VII. MsZ zároveň určuje lehotu na prvé zasadnutie mestskej referendovej komisie a okrskových 
referendových komisií najneskôr na 30.09.2015. 
 
 
Uznesenie č. 104 /VII /2015: K bodu č. 5: Návrh plánu ozdravných opatrení spoločnosti 
Mestské lesy a majetky, s.r.o. 
I. Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
zamieta 
predložený návrh ozdravných opatrení spoločnosti Mestské lesy a majetky, s.r.o. 
II. Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
odvoláva 
konateľa spoločnosti Mestské lesy a majetky, s.r.o. v súlade s § 11 ods.4 Zákona č.369/1990 Zb. O 
obecnom zriadení, a to s účinnosťou k 30.11.2015 
III. Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
žiada 
primátora mesta Spišské Vlachy zvolať Valné zhromaždenie spoločnosti MsLaM s.r.o., na ktorom 
odvolá konateľa spoločnosti p .Vladimíra Sajdáka s účinnosťou k 30.11.2015. 
IV. Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
 
zakazuje 
konateľovi spoločnosti prepúšťať alebo prijímať nových zamestnancov do spoločnosti MsLaM 
s.r.o.  
V. Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
 
ukladá 
prednostovi MsÚ  pripraviť výberové konanie na funkciu konateľa spoločnosti Mestské lesy a 
majetky, s.r.o., ktoré sa uskutoční 27.11.2015 
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Uznesenie č.105 /VII /2015: K bodu č. 7 : Investičný zámer spoločnosti Karmen s.r.o týkajúci 
sa vybudovania modernej prevádzky supermarketového typu 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 
berie na vedomie 
investičný zámer spoločnosti KARMEN s.r.o týkajúci sa vybudovania modernej prevádzky 
supermarketového typu. 
 
 
Uznesenie č. 106 /VII /2015: K bodu č. 8: Správa z vykonaných kontrol č.05/2015 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
I.  berie na vedomie  
správu z vykonaných kontrol č. 05/2015/MsZ 
II. berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k plneniu rozpočtu mesta za 1. polrok 2015 
 
 
Uznesenie č. 107 /VII /2015: K bodu č. 9: Návrh riaditeľky CVČ Mgr. Márie Suchej o 
navýšenie rozpočtu 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch    
I. berie na vedomie 
predložený návrh riaditeľky centra voľného času Mgr. Márii Suchej o navýšenie rozpočtu  
o 2002,- € . 
II.  ukladá  
zamestnancovi MsÚ Ing. Michalovi Dzurilovi, zodpovednému za kreovanie rozpočtu mesta,  aby 
tento náklad zohľadnil a zapracoval do pripravovaného návrhu zmeny rozpočtu a zároveň mu 
ukladá predložiť návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na najbližšie zasadnutie MsZ, 
ktoré sa uskutoční dňa 9.10.2015 
              
 
Uznesenie č. 108 /VII /2015: K bodu č. 10: Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za 
rok 2015 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
berie na vedomie 
predloženú Monitorovaciu správu 2015 mesta Spišské Vlachy. 
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Uznesenie č. 109 /VII /2015: K bodu č. 11: Konsolidovaná závierka za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
berie na vedomie 
1. konsolidovanú účtovnú závierku mesta za rok 2014,  
2. stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok    
2014 
 
 
Uznesenie č. 110 /VII /2015: K bodu č. 12: Návrh Doplnku č. 2 ku VZN Mesta Spišské Vlachy 
č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 
I. schvaľuje 
Doplnok č.2 ku VZN Mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby v predloženom znení. 
II.  ukladá  
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej 
stránke mesta schválený návrh Doplnku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadenie mesta Spišské 
Vlachy č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v 
predloženom znení. 
Zodpovedá: Prednosta MsÚ 
Termín: bezodkladne 
 
 
Uznesenie č. 111/VII /2015: K bodu č. 13: Žiadosť o súhlas mesta so zriadením elokovaného 
pracoviska ZUŠ 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 
schvaľuje 
udelenie súhlasu mesta so zriadením:  
- elokovaného pracoviska Michalská 52, Markušovce  
- elokovaného pracoviska Filinského 42, Harichovce 
ako súčasť Cirkevnej spojenej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy. 

 
 
Uznesenie č. 112 /VII /2015: K bodu č. 14: Činnosť komisií 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
ruší 
uznesenie MsZ č. 72/VII/2015, ktorým bolo pozastavené akékoľvek nakladanie s majetkom mesta 
Spišské Vlachy do účinnosti nových Zásad hospodárenia mesta Spišské Vlachy. 
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Uznesenie č. 113 /VII /2015: K bodu č. 15: Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta 
Spišské Vlachy s pozemkami vo vlastníctve Evanjelického a cirkevného zboru Spišské 
Vlachy, ako prípad hodný osobitného zreteľa 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 
I.  schvaľuje 
zámer zameniť pozemky vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktoré nadobudne do svojho 

výlučného vlastníctva, a to nasledujúce pozemky :  
- parcely registra ,,E“ evidované na katastrálnej mape a to:  
A. pozemok s p.č.1211/1 vo výmere 5789m2, TTP, zapísaný na LV č.2543, k.ú.Spišské Vlachy 
B. pozemok s p.č.1212 vo výmere 828m2, TTP, zapísaný na LV č.2543, k.ú. Spišské Vlachy 
C. pozemok s p.č.1213 vo výmere 1065m2, TTP, zapísaný na LV č.2543, k.ú. Spišské Vlachy 
D. pozemok s p.č.5966/2 vo výmere 125m2, TTP, zapísaný na LV č.2543, k.ú. Spišské Vlachy 
 
Evanjelický a cirkevný zbor Spišské Vlachy, nadobudne do svojho výlučného vlastníctva :  
- parcely registra ,,E“ evidované na katastrálnej mape: 
A. pozemok s p.č.5942 vo výmere 1394m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy 
B. pozemok s p.č.5941 vo výmere 2518m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy 
C. pozemok s p.č.5915 vo výmere 1634m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy 
D. pozemok s p.č.5912 vo výmere 2262m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Z.Z. O majetku 
obcí, keďže ide o prevod majetku v súvislosti s využitím na ochranu životného prostredia. Rovnako 
MsZ určuje lehotu na predloženie zámennej zmluvy do 6 mesiacov odo dňa schválenia tohto 
uznesenia. Po uplynutí lehoty a nesplnení podmienok uznesenie stráca platnosť. 
 
II.  ukladá  
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť prípravu zámennej zmluvy 
a postupovať v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí. 
 
Zodpovedá : prednosta MsÚ 
Termín: do 6 mesiacov od platnosti tohto uznesenia 
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Uznesenie č. 114 /VII /2015: K bodu č. 16 Rôzne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch odporúča KSK oceniť: 
- Cenou KSK Mons. Františka Tondru, in memoriam. 
- Cenou predsedu KSK p. Viliama Gregu, in memoriam. 
- Plaketou predsedu KSK Bc. Pavla Kičina. 
 
 
 
 
V Spišských Vlachoch dňa  27.09. 2015  
Za správnosť: PaedDr. Satmáryová Marcela  
Podpísané dňa : 28.09.2015  
 
                  Ľubomír Fifik, v.r. 
                  primátor  
 

 


