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MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________________
____

Z Á P I S N I C A

napísaná dňa 11. novembra 2016 na 23. zasadnutí  Mestského
zastupiteľstva, uskutočnenom v priestoroch Galérie Mestského úradu v Spišských Vlachoch

Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik otvoril a viedol 23. zasadnutie Mestského
zastupiteľstva.  Na zasadnutí privítal poslancov MsZ a ostatných prítomných.

Prítomní:
Primátor: Ľubomír Fifik
Prednosta: Ing. JUDr. Stanislav Kandrik
Poslanci: Peter Klocek – odišiel o 18.45 hod., Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík,

Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský, Mgr. Monika Koperdáková, PaedDr. Marcela Satmáryová

Zapisovateľka:            Mgr. Valéria Bašistová

Neprítomní: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský - ospravedlnení

Ďalší  prítomní : podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15 : 30 hod.
Ukončenie rokovania: 19 : 00 hod.

Priebeh rokovania:

K bodu 1: Otvorenie - voľba návrhovej komisie
Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice, a zapisovateľku.

Uznesením 241/VII/2016 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek
určuje za overovateľov zápisnice: Mgr. Vladimíra Balogu, Ing. Juraja Jánošíka
určuje za skrutátora: Mgr. Branislav Legát, Ing. Rastislav Bečker
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, , Bc. Daniel Pacovský,
Ing. Juraj Jánošík
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Monika  Koperdáková
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 241/VII/2016 bolo prijaté.

Pán primátor oboznámil prítomných s programom zasadnutia a prečítal návrh uznesenia k bodu č.
2 – Schválenie programu rokovania:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje program rokovania 23. zasadnutia MsZ v
Spišských Vlachoch v predloženom znení (uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: Mgr. Branislav Legát, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika  Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík,
Bc. Daniel Pacovský, Ing. Radoslav Leščáni, PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr.
Vladimír Baloga
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Ivan Suchý

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 242/VII/2016 bolo  prijaté.

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
– voľba návrhovej komisie MsZ
2. Schválenie programu rokovania
3. Správa o plnení uznesení
4. Pripomienky občanov
5. Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy na obdobie 2017-2023
6. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy ku dňu 31.10.2016
7. Činnosť komisií – výstupy
8. Rôzne
9. Interpelácie
10.Záver

K bodu 3: Správa o plnení uznesení

Prednosta MsÚ – vzhľadom k tomu a na krátkosť času medzi podpísanými uzneseniami a ďalším
zastupiteľstvom nebola kontrola uznesení možná.
Mgr. Legát – chcem sa opýtať ohľadom zoznamu kontroly predchádzajúcich uznesení p.
zástupkyni, lebo nič nám nebolo doručené.
PaedDr. Satmáryová – už som v polovici, ešte týždeň na to potrebujem, nestihla som všetko.
Bc. Pacovský - mali sme dostať správu o stave bytov, resp. posudok, pán prednosta nedostali sme
ho.
Prednosta – pri tej pracovnej činnosti som asi pozabudol, ale pošlem Vám ho.
Mgr. Koperdáková – je vypracovaný?
PaedDr. Satmáryová – áno.
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K bodu č. 4 Pripomienky občanov

V tomto bode rokovania nebola podaná žiadna pripomienka občanov.

K bodu č. 5. Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy na obdobie 2017-2023

Primátor mesta – MsZ schválilo na minulom zastupiteľstve komisiu na otváranie obálok, ktorá sa
zišla a kandidáti, ktorí v danom termíne podali prihlášky na hlavného kontrolóra mesta boli touto
komisiou prehodnocované a bolo uskutočnené otváranie obálok. Poprosil by som predsedníčku
Mgr. Moniku Koperdákovú, aby nám priblížila priebeh otvárania obálok a predstavila kandidátov,
ktorí spĺňali podmienky byť hlavným kontrolórom mesta.
Mgr. Koperdáková – prečítala zápisnicu z otvárania obálok k voľbe hlavného kontrolóra Mesta
Spišské Vlachy zo dňa 05.11.2016 (celé znenie v prílohe).
Primátor mesta – oboznámil poslancov a prítomných s doručeným listom od kandidáta na funkciu
hlavného kontrolóra mesta Ing. Františka Stanislava nášho kontrolóra, ktorý sa z dnešného
zastupiteľstva ospravedlnil (celé znenie v prílohe). Na základe tohto listu adresovaného
mestskému zastupiteľstvu poprosím komisiu, ktorá otvárala obálky, aby Ing. František Stanislav bol
vyradený zo zoznamu kandidátov, ktorí splnili podmienky.
Mgr. Legát – komisia bola zriadená uznesením iba na otváranie obálok. Tá komisia nemala zo
strany mestského zastupiteľstva daný mandát na čokoľvek iné. Jedine čo mohla táto komisia
vykonávať je otváranie obálok a kontrola prihlášok. Zastávam názor, že na to aby sme mohli
rozhodovať o voľbe, musíme zvoliť komisiu, ktorá je volebná, ktorá bude sprevádzať zastupiteľstvo
voľbou hlavného kontrolóra. S pani Koperdákovou sme pripravili návrh uznesenia, ktorý by mal
ošetriť voľbu kontrolóra mesta tak, aby splnila všetky legislatívne náležitosti a predovšetkým, aby
bola zaistená určitosť jednotlivých úkonov a postup ako taký. Pán Legát predniesol návrh
uznesenia, ktorý upravuje procesné náležitosti voľby hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy
k bodu č. 5 Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy na obdobie 2017-2023: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
I. berie na vedomie informáciu predsedu komisie pre otvorenie obálok s podanými prihláškami
a overenie priložených dokladov a príloh kandidátov na funkciu HKM, zoznam kandidátov, ktorý
splnili podmienky pre účasť vo voľbe HKM.
II. určuje, že prvé kolo voľby HKM Spišské Vlachy na roky 2017 -2023 a druhé kolo voľby HKM
Spišské Vlachy na roky 2017-2023 realizované dňa 11.11.2016 sa uskutoční formou tajnej voľby.
III. volí za členov ad hoc volebnej komisie pre voľbu HK Mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2023
poslancov MsZ:
- Mgr. Monika Koperdáková – predseda volebnej komisie,
- Ing. Juraj Jánošík – člen volebnej komisie
- Ing. Rastislav Bečker – člen volebnej komisie
IV. berie na vedomie informáciu:
Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov MsZ. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, MsZ ešte na tej istej schôdzi
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom.
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V. schvaľuje: Usmernenie pre poslancov MsZ v Spišských Vlachoch k voľbe hlavného kontrolóra
mesta – tajným hlasovaním.
VI. určuje, že každý z kandidátov je oprávnený predstaviť svoju kandidatúru počas 5 minút.
Kandidát, ktorý vystúpi bude po predstavení kandidatúry odpovedať na otázky poslancov MsZ
v Spišských Vlachoch. Súčasťou materiálu, ktorý ste dostali je aj usmernenie pre poslancov MsZ
k voľbe hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním (celé znenie usmernenia v prílohe).
Prednosta MsÚ – keby sme ako mesto mali nejaký predpis, alebo usmernenie pre poslancov, ktoré
by upravovalo voľbu kontrolóra, aj tak by to nemalo vplyv, lebo zákon o obecnom zriadení presne
hovorí o tom, že ďalšie podrobnosti o spôsobe vykonania voľby HKM a náležitosti prihlášky sa
ustanoví uznesením. Takže takéto podrobnosti o spôsobe voľby a hlasovania musia byť schválené
uznesením. Teraz prijmete uznesenie, ktoré je síce platné, ale vykonateľné je v zmysle zákona
o obecnom zriadení až pri podpísaní starostom alebo primátorom. Takéto uznesenie môže byť, ale
voľby môžu prebehnúť buď na ďalšom zastupiteľstve. Takýmto uznesením sa na tomto
zastupiteľstve riadiť nemôžete, lebo je vykonateľné a účinné až podpísaním primátorom mesta.
Mgr. Legát - dovolím si nesúhlasiť, v zmysle platnej legislatívy primátor mesta nemá sistačné právo
k uzneseniam, ktoré upravujú alebo nastavujú voľbu HKM. Nemôže takéto uznesenie nepodpísať,
alebo neschváliť a takéto uznesenia by mali byť účinné momentom ich schválenia zastupiteľstvom
a nie momentom ich podpísania, alebo nepodpísania primátorom mesta. Keďže v tomto prípade
bolo uznesenie predložené, je procesným návrhom, ktorý upravuje voľbu, týka sa výhradne voľby,
spadá do výlučnej kompetencii primátora, takže si nemyslím, že musíme čakať na podpis alebo
nepodpis, alebo na podobné úkony zo strany primátora pána Fifika. Takže ja si myslím, že v tejto
chvíli sme oprávnení a sme kompetentní hlasovať o tomto návrhu. Ak nie, tak môže byť predložený
iný návrh.
Primátor mesta - nerozumiem prečo sa to zmenilo na to tajné hlasovanie keď chceme byť otvorený
k ľudom, je to môj názor keďže sa jedná o tak dôležitú osobu, človeka, ktorý tu bude vykonávať
šesť rokov kontrolnú činnosť.
Prednosta MsÚ – aby som to konkretizoval, v zmysle § 13, odsek 7 zákona sa nevzťahuje sistačné
právo primátora na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení
miestneho referenda a o odvolaní starostu.
Mgr. Legát - toto je uznesenie, ktoré upravuje voľbu hlavného kontrolóra mesta, upravuje
podmienky voľby. Toto uznesenie upravuje výlučne podmienky voľby hlavného kontrolóra,
neupravuje nič iné, nevzťahuje sa na nič iné, je to procesné uznesenie.
Prednosta MsÚ - to sa netýka uznesenia o voľbe, ktoré sme prijali, keď sme vyhlásili voľbu
hlavného kontrolóra.
Mgr. Legát – toto uznesenie upravuje výlučne podmienky voľby hlavného kontrolóra mesta Spišské
Vlachy, neupravuje nič iné, nevzťahuje sa na nič iné, je to procesný úkon, ktorý upravuje toto a iba
toto.
Prednosta MsÚ – ale rieši iba uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra, to sa počíta iba v
tom prípade, napr. ak by primátor nepodpísal uznesenie o voľbe kontrolóra, alebo v tých
prípadoch ak by pán primátor nechcel ďalšieho kontrolóra tak v tom prípade by nemohol
pozastaviť výkon uznesenia o vykonaní volieb, ale nie o procesných postupoch. Ide o to, žeby sme
sa vyhli procesným chybám.
Mgr. Legát - ja si stojím za tým svojim názorom, že zastupiteľstvo je oprávnené takýmto
hlasovaním, ja si myslím, že tie účinky nastávajú okamžite aj pri iných procedurálnych návrhoch.
Toto uznesenie nemá vplyv poškodiť ktoréhokoľvek z kandidátov, nezasahuje do ich práv, myslím
si, že v tomto smere je to v poriadku, a pokiaľ to chceme riešiť inak, nič nebránilo mestu pripraviť
uznesenie, ktoré by tieto veci riešilo detailnejšie. V každom prípade ja by som chcel a dovolil by
som si požiadať predsedajúceho, aby dal hlasovať o tomto návrhu a aby sa vyjadrilo zastupiteľstvo
svojim názorom.
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Primátor mesta - mesto má tiež pripravený návrh v zmysle zákona a nie je to tajná voľba. Tento
procedurálny návrh, ktorý Vám predložil pán poslanec Legát a dal tesne pred zastupiteľstvom,
máte každý teraz možnosť vyjadriť, či ste za tento návrh uznesenia voľby hlavného kontrolóra.
p. Klocek – my sme si neodhlasovali, že tie voľby budú verejné?
Mgr. Koperdáková – jedno uznesenie bolo prijaté v ktorom chýbala volebná komisia a postup
volieb. Uznesenie na základe ktorého sme my plnili tú úlohu otvárania obálok a kontrolu, malo mať
ešte druhú časť, ktorá mala poukazovať, mala mať zostavenú volebnú komisiu a postup volieb. A
toto nebolo, takže teraz je tu takáto šanca, keď nie, pán primátor máš aj iný návrh?
PaedDr. Satmáryová - mňa veľmi mrzí, že my ako poslanci máme problém verejne povedať svoj
názor pokiaľ sa týka o takúto závažnú otázku, ako je voľba hlavného kontrolóra. Neviem komu vadí
verejne povedať som za toho, alebo som za toho.
Mgr. Legát – faktickú poznámku, pri poslednej voľbe hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy
bolo to v roku 2006 aj v roku 2010 vždy primátor navrhoval tajnú voľbu a nikto s tým nemal
problém, takže ja nevidím najmenší dôvod prečo by sme nemohli.
Primátor mesta - dal hlasovať o procedurálnom návrhu uznesenia poslanca Legáta k bodu č. 5.
Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy na roky 2017 – 2023.

Hlasovanie:
Za: Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Mgr. Monika  Koperdáková,
Ing. Radoslav Leščáni
Proti: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 243/VII/2016 bolo  prijaté. Zároveň odovzdal slovo
pre ďalšiu činnosť volebnej komisii.

Mgr. Koperdáková – oboznámila všetkých poslancov a prítomných s usmernením pre vykonanie
voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním (celé znenie usmernenia v prílohe). Po krátkej
prezentácii uchádzačov pristúpila volebná komisia k vykonaniu voľby hlavného kontrolóra tajným
hlasovaním.
Bc. Pacovský – domnievam sa ak by sme mali pristúpiť už k samotnej voľbe domnievam sa, žeby
mohlo dôjsť ku konflikte záujmov a nezúčastním sa hlasovania z tohto dôvodu.
Volebná komisia v zložení: predseda: Mgr. Monika Koperdáková, člen: Ing. Juraj Jánošík, Ing.
Rastislav Bečker pristúpili k vykonaniu voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním. Po jej
vykonaní volebná komisia pristúpila k sčítaniu hlasov a vyhotovila zápisnicu z voľby HKM na
obdobie 2017-2013 (celé znenie zápisnice v prílohe).
Počet poslancov MsZ zapísaných do hlasovania – 9 (podľa prezenčnej listiny)
Počet poslancov MsZ, ktorým bola vydaná obálka a hlasovací lístok – 8
Počet odovzdaných obálok – 8
Počet hlasovacích lístkov pre voľbu HKM – 8
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:
- Ing. Adela Bobková – 0
- Oliver Černák - 0
- Mgr. Martina Holotňáková – 2
- Mgr. Margita Šefčíková – 6
- Ing. Katarína Zajacová – 0
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Komisia skonštatovala, že na základe výsledkov hlasovania bola zvolená Mgr. Margita Šefčíková za
hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy v 1. kole hlasovania (zápisnica z voľby HKM v prílohe).

Mgr. Koperdáková - prečítala návrh uznesenia k bodu č. 5: Voľba hlavného kontrolóra mesta
Spišské Vlachy: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
- berie na vedomie výsledok posúdenia náležitosti podaných prihlášok kandidátov na hlavného
kontrolóra mesta Spišské Vlachy komisiou zriadenou Mestským zastupiteľstvom v zložení:
predseda Mgr. Monika Koperdáková, člen Ing. Rastislav Bečker a člen Ing. Juraj Jánošík,
- zvolilo na základe výsledkov hlasovania do funkcie hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy
Mgr. Margitu Šefčíkovú s nástupom od 01.01.2017.
Primátor mesta – dal hlasovať o predloženom návrhu uznesenia (celé znenie uznesenia v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Rastislav Bečker,
Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Mgr. Monika  Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni,
Ing. Juraj Jánošík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 244/VII/2016 bolo  prijaté.

Primátor mesta – poďakoval novozvolenej kontrolórke a všetkým zúčastneným uchádzačom, ktorí
sa prišli odprezentovať a prejavili záujem o veci verejné v oblasti kontroly v Meste Spišské Vlachy.
Mgr. Šefčíková – poďakovala poslancom za všetky hlasy.

K bodu č. 6. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy
ku dňu 31.10.2016

Primátor mesta – požiadal o slovo p. Dzurillovú, sociálnu pracovníčku MsÚ.
Mgr. Dzurillová – oboznámila prítomných poslancov so správou o plnení komunitného plánu
sociálnych služieb v meste Spišské Vlachy v súlade so zákonom o sociálnych službách, podľa
ktorého obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania
sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku
alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácií. Ku dňu 31.12.2010 bol počet občanov nad 62
rokov 483 z celkového počtu obyvateľov 3 598, ku dňu 6.10.2015 bol počet občanov nad 62 rokov
632 občanov, nad 70 rokov 341 občanov. Celkový stav obyvateľov ku 31.12.2015 bol 3522. Ku dňu
31.10.2016 je počet obyvateľov nad 62 rokov 661 pri celkovom počte obyvateľov 3499, nad 70
rokov je počet občanov 343, čo činí 9% z celkového počtu obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že
počet občanov v našom meste klesá a obyvateľstvo nášho mesta starne, o čom svedčí nárast počtu
občanov v dôchodkovom veku. A tým aj rastie dopyt po sociálnych službách. Za minulé sledované
obdobie roku 2015 sme mali v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby novo umiestnených 3
obyvateľov, za sledované obdobie roka 2016 je umiestnených 6 obyvateľov. To je nárast o 100%.
Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom v meste Spišské Vlachy, ktorí sú umiestnení v
zariadeniach sociálnych služieb je 11 občanov ku dňu 31.10.2016.
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Ciele KPSS mesta Spišské Vlachy:
- Podporiť zotrvanie občanov mesta v prirodzenom prostredí – poskytovaná formou
opatrovateľskej služby,
- Zabezpečenie sociálnej služby v jedálni – poskytovaná formou obedov,
- Vytvoriť organizačné a materiálne podmienky na realizáciu úloh mesta podľa zákona o sociálnych
službách a komunitného plánu sociálnych služieb – ostáva v plnení,
- Nájsť vhodné priestory pre denné centrum seniorov – zaregistrovať podpornú sociálnu službu –
denné centrum seniorov – a poskytovať ju seniorom v našom meste. Do dnešného dňa sa
nepodarilo nájsť vhodné priestory a finančné zdroje, ktoré by postačovali na poskytovanie tejto
podpornej sociálnej služby. Dôchodcovia svoju klubovú a záujmovú činnosť vykonávajú v
dostupných mestských priestoroch na Jarnej ulici, kde bola realizovaná rekonštrukcia kúrenia a
sociálneho zariadenia. Cieľ ostáva v plnení.
Mgr. Legát – v dôvodovej správe sa uvádza, že je poskytované stravovanie prostredníctvom
reštaurácie Nova.
Mgr. Dzurillová – áno máme uzatvorenú dohodu aj s p. Lukášom Želinským.
Mgr. Legát – či by sa do toho nemohli zapojiť aj školské jedálne.
Mgr. Dzurillová – riešili sme to v roku 2011 s pánom kontrolórom a s pani vedúcou jedálne, ale
museli by sa riešiť priestory z hygienického hľadiska, pretože nemôžu sa stretávať deti
s dôchodcami. My sme to ošetrili tak, že kto má nárok na príspevok na stravovanie po predložení
dokladov na základe VZN, ktoré je platné sa rozhodnutím určí výška príspevku, závisí od toho aký
má príjem. Do 400 eura dostáva príspevok 0,30 centov. Pričom už aj pani Galušková aj pán Želinský
má stravnú jednotku nad 70 rokov – 2,60 eura za obed. Ak má nárok na príspevok tak bude mať
obed o 0,30 alebo o 0,50 centov lacnejší, rieši sa to ako transfer jednotlivcovi.
Bc. Pacovský – keď sa uvažovalo nad projektom na tie priestory na ulici Jarnej, dajú sa tam čerpať
prostriedky na rekonštrukciu, alebo na toho zamestnanca, ktorý by otváral, bol tam, alebo by bol
v pracovnom pomere?
Mgr. Dzurillová – čo sa týka zamestnanca, viem si predstaviť dobrovoľnícku službu, ale čo sa týka
projektu my najprv musíme byť registrovaní až tak nám prídu nejaké financie. My najprv musíme
byť poskytovatelia až tak môžeme žiadať. My musíme najprv začať niečo robiť, že sme zapísaný
v registri až tak si môžeme žiadať financie.
Bc. Pacovský – smerujeme ako mesto k tomu komunitnému centru a v akom časovom horizonte?
Mgr. Dzurillová – moja predstava je komunitné centrum pre matky s deťmi najmä v popoludňajších
hodinách, ale priestory už nie sú na mne.
Bc. Pacovský - a komunitné centrum pre seniorov? Máte nejaký horizont, alebo nejakú predstavu?
Mgr. Dzurillová - Je to denné centrum, dali sme si to splniť do roku 2018, ale najprv treba riešiť
deti.
Mgr. Legát – takže Vy by ste uprednostnili matky s deťmi a časovo následne ďalšie aktivity.
Mgr. Dzurillová – starí ľudia odkedy sa otvorilo denné centrum na charite majú kde chodiť, spĺňa
ten účel, ktorý má spĺňať, chodia tam ľudia aj zo širokého okolia. Uprednostnila by som matky
s deťmi.
Primátor mesta – dal hlasovať o návrhu uznesenia k bodu č. 6: Správa o plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na
vedomie správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2011 – 2018 ku dňu
31.10.2016.
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Rastislav Bečker,
Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Mgr. Monika  Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni,
Ing. Juraj Jánošík
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 245/VII/2016 bolo  prijaté.

K bodu č. 7. Činnosť komisií – výstupy

Kultúrno-športovo-vzdelávacia komisia:
Bc. Pacovský – predseda kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie:
- komisia sa zišla včera, z ktorej vzišlo uznesenie alebo doporučenie pre zastupiteľov mesta Spišské
Vlachy vo vzťahu k budúcemu rozpočtu mesta. Komisia doporučuje mestskému zastupiteľstvu, aby
pri schvaľovaní rozpočtu a schvaľovaní dotácie na rok 2017 pre žiadateľov vzala do úvahy ich
predložené požiadavky, a aby boli prerozdelené finančné prostriedky podľa ich žiadosti, ale
v rovnakom percentuálnom prerozdelení. Aby sa nestalo to, že niektorým žiadostiam bude
vyhovené z ich požiadaviek vo výške 75 % a iným iba vo výške 12,5 %, alebo 8,5 %, aby bola
zaručená nediskriminačnosť iných klubov. Nemali sme podklady zatiaľ, ale približne vieme aké boli
požiadavky minulého roku. Aby sa nestávalo to, že budú niektoré kluby zvýhodnené voči iným
žiadateľom, aby to percento prerozdelenia bolo rovnaké. Musím ešte informovať, že mi bola
doručená rezignácia Mgr. Petry Šúlekovej Múdrej na post členky komisie.
Primátor mesta – z môjho pohľadu nechceme diskriminovať nikoho, ale s druhého pohľadu na tých
žiadostiach môžu byť aj predimenzované sumy, ak sa zoberie rovnaké percento tiež to nebude
správny kľúč, dá sa o tom diskutovať. Nechceme nikomu ukrivdiť, chceme podporiť každý šport či
kultúru, len dobre vieme, že financie na tých obciach nepostačujú na to, na čo sa vyžaduje.
Povinnosť obce alebo mesta všeobecne je vytvoriť podmienky, bližšie by som túto problematiku
prebral na komisii alebo na pracovnom stretnutí a prísť na nejaký správny kľúč prerozdelenia, je to
spojené aj s rozpočtom na budúci rok.

Komisia na otváranie obálok:
Mgr. Koperdáková – my sme mali zasadnutie, ktoré mestské zastupiteľstvo zložilo na otváranie
obálok ku voľbe hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy. V rámci našich možností a využitia
voľného času som zvolala komisiu na sobotu. Chcem sa opýtať, či je to normálne aby mesto síce
poskytlo priestor, ale neumožnilo činnosť komisie, keďže komisia mala zasadať a urobiť zápis.
Chcela by som vedieť či aj ostatní predsedovia sa stretli s takýmto prístupom, alebo je to iba
v rámci zasadnutia iba mojej komisie.
Prednosta MsÚ – otváranie obálok prebiehalo v sobotu, v piatok keď sme mali zastupiteľstvo som
oslovil pána Legáta, že kedy by chceli otvárať obálky, nemal som problém aj cez víkend. Keďže ste
dochádzajúci rátal som s tým víkendom, ktorý nasledoval po zastupiteľstve, čakal som celý týždeň.
Nakoniec som bol kontaktovaný pánom Legátom, že či v sobotu môžem, nemal som s tým
najmenší problém, ale prišla mi do toho udalosť, kvôli ktorej som tu nemohol nechať Vás samých
na úrade a nevedel som v tom momente zabezpečiť nejakého iného zamestnanca, ktorý by mi
v sobotu prišiel do práce a bol tu s Vami.
Bc. Pacovský – ja by som chcel ešte doplniť k tej komisii, že prečo vyšlo takéto uznesenie, to
uznesenie je len dočasné pre rok 2017, pretože tá koncepcia, ktorá bude predložená na
decembrové zasadnutie zastupiteľstva bude mať v sebe iné kritéria prerozdeľovania.
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Predpokladáme, že v jednom zastupiteľstve budeme schvaľovať rozpočet aj koncepciu. Koncepcia
bude predložená všetkým klubom, všetci sa budú môcť k tomu vyjadriť, všetci zastupitelia sa budú
k nej vyjadrovať aj ku kritériám prerozdelenia, takže ten rok 2017 bude musieť tak byť. Vieme
koľko si požiadali minulý rok, vieme koľko si požiadali teraz, požiadavky kopírujú to čo si požiadali
minulý rok.

K bodu č. 8. Rôzne

V tomto bode nebol podaný žiaden príspevok.

K bodu č. 9. Interpelácie

Mgr. Legát – chcel by som sa opýtať v akom stave je vymáhanie pohľadávky voči bývalému
zamestnancovi mesta p. Lorincovi, či došlo k nejakému progresu, či už boli vymožené nejaké
prostriedky, alebo aký je stav týchto konaní.
Prednosta MsÚ – bol poverený exekútor z Košíc p. Molnár, ktorý je poverený vymáhaním tejto
pohľadávky, momentálne viem, že prebieha spisovanie majetku povinného a čo viem do dnešného
dňa nebolo vzhľadom na nedostatok majetku povinného zatiaľ vymožené nič.
Mgr. Legát – pán primátor chcem sa opýtať či si tak trošku neberieš za vinu to, že mesto prespalo
trištvrte roka do vynesenia rozsudku a za ten čas sa ten majetok mohol zmenšiť na strane
povinného? Či to nevnímaš ako zlyhanie s tvojej strany, alebo zo strany mesta. Tým, že tam bol
časový úsek medzi vynesením rozsudku a medzi tým kedy sa reálne začalo vymáhať.
Prednosta MsÚ – nepočítali sme s tým, že majetok toho povinného sa mohol zmenšiť, alebo mohli
prejsť nejaké prevody. My sme robili podľa najlepšieho svedomia a presvedčenia. My sme robili
všetko čo sa dalo v tejto veci.
Mgr. Legát – s toho čo nám tu minule odznelo sa rokovaní s evanjelickou cirkvou mal zúčastniť pán
Bohor, ktorý mal údajne konať v mene mesta. Rád by som sa opýtal či je to pravda.
Primátor mesta – mesto nezastupuje žiaden pán Bohor. Na rokovaní s evanjelickou cirkvou som sa
zúčastnil na základe kontaktov, ktoré ma oslovujú a ponúkajú pomocnú ruku pri spracovaní
projektu ČOV a kanalizáciu a som bol pozvaný na stretnutie človekom, ktorý sa volá Bohor, ktorý
tam taktiež bol. Toho jednania sa zúčastnil aj pán poslanec Pacovský, ktorý zastupoval túto
evanjelickú cirkev. To stretnutie zorganizoval pán Bohor, konalo sa v Krompachoch a s toho
stretnutia vzišla informácia, čo už bolo prezentované, na čom sme sa nedohodli. Ja som
z rokovania odišiel po vyhlásení ceny za m2 za pozemok, ktorý potrebujeme k stavbe čistiarne
odpadových vôd. Dobre vieme, že mesto malo odsúhlasené na začiatku kroky zámeny pozemkov
kde aj na rokovaní na ktorom sme sa zúčastnili aj s pánom prednostom odsúhlasili túto zámenu,
potom následne keď už všetko prebehlo na zastupiteľstve, my sme si pripravili všetky podklady,
pre to aby sme mohli vypracovať zámennú zmluvu. Na základe ich vyhlásenia že súhlasia s tou
zámenou sme túto zmluvu poslali na podpis. Po nejakej dobe zmenili názor, po dobe odkedy začali
zastupovať túto evanjelickú cirkev naša pani kandidátka Holotňáková a jej zamestnanec pán
Pacovský. Stretnutia som sa zúčastnil, ale pán Bohor nie je zamestnancom a nekoná za mesto, len
za nejakú spoločnosť, ktorá bola nápomocná k tomu, aby sa mesto dostalo k žiadosti o dotáciu na
túto stavbu, ktorá mestu je potrebná v rámci životného prostredia.
Mgr. Legát – v akom stave je príprava rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2017?
Prednosta MsÚ – momentálne zbierame údaje, máme údaje zo škôl potrebné k rozpočtu, p.
Dzurila už pracuje na návrhu rozpočtu, keďže ho chceme zmysle zákona predložiť na
decembrovom zasadnutí zastupiteľstva, tento materiál môžeme aj na pracovných poradách
poslancov prejsť, bude súčasťou všetkých komisií a v rámci toho budeme očakávať pripomienky.
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Bol by som rád, keby sme tieto pripomienky čo sa týka tohto rozpočtu prerokovali na komisiách
alebo priamo na pracovných stretnutiach a neriešili to na zastupiteľstve. Ale pripravujeme ho tak,
aby bol pripravený na decembrové zasadnutie.
Mgr. Legát – na mestskom úrade už plánovacia fáza prebehla? Údaje z mestského úradu už máte
a teraz riešite školstvo?
Prednosta MsÚ – zo škôl už všetko potrebné máme, keďže harmonogram, ktorý nám bol vytýkaný
sme nemali, ale napriek tomu už dávno sme museli postupovať tak. Návrh rozpočtu je hybný
mechanizmus, ktorý sa dá meniť zmenou rozpočtu. Mňa čo zaujíma, aby ste sa vyjadrili čo by ste
chceli z investičnej činnosti, či už komunitný plán, príp. rôzne výzvy do ktorých by sme sa chceli
zapojiť, keďže nám treba územný plán mesta, pretože každé 4 roky ho musíme prerokovať. Hlavne
je výzva do 20. januára 2017 na príspevok vo výške 3000-4000 eur, ďalšia je výzva na rekonštrukciu
materskej školy.
Mgr. Legát – pán primátor ty si minule zastupiteľstvo zvolil nové zloženie finančnej komisie a nové
zloženie členov rady školy, ty si tie uznesenia nepodpísal, chcel by som sa opýtať z akých dôvodov,
zákon pripúšťa dve možnosti kedy primátor môže nepodpísať uznesenie, a to buď nevýhodnosť
alebo protizákonnosť. Mňa by zaujímalo či tie uznesenia boli nevýhodné alebo protizákonné?
Primátor mesta – nepodpísal som to, pretože mám na to právo. Čo sa týka korektnosti
navrhovania jednotlivých členov stojí za úvahu sa zamyslieť nad tým, či budeme navrhovať ľudí,
ktorí nesúhlasia, aby pracovali v jednotlivých komisiách bez ich súhlasu. Považujem to za
porušenie aj viacerých zákonom a ústavy.
Prednosta MsÚ – je to sistačné právo primátora ak sa mu zdá, že je uznesenie zjavne nevýhodné
alebo zjavne odporuje zákonu, vzhľadom k tomu tieto uznesenia Vám budú predložené na ďalšom
zastupiteľstve na opätovné schválenie ako to hovorí zákon. Obidve uznesenia boli aj zjavne
nevýhodné, aj zjavne odporovali zákonu.
Mgr. Legát – nerozumiem tomu, že ako môže byť komisia, ktorá je poradným orgánom
zastupiteľstva, zvolená zastupiteľstvom v zásade nevýhodná.
Prednosta MsÚ – zjavná nevýhodnosť môže spočívať aj v tom, že osoby ktoré boli zvolené do
niektorých komisií by mohli spôsobiť nefunkčnosť či už rady školy alebo škôlky pre jej flexibilnosť
v postavení hlavne na to, že sa nachádzajú v meste sporadicky. Nechceli sme spôsobiť nejakú
nefunkčnosť týchto rady škôl, keď majú byť poradným orgánom v určitých veciach či už v škole
alebo škôlke, a s toho dôvodu by to mohlo spôsobiť určitú narušenosť, alebo neuznášania
schopnosť. Poslanci nemôžu za to, že vykonávajú pracovnú činnosť niekde inde, ale aby rada školy,
škôlky bola flexibilná, kvôli tomu sme sa tak rozhodli. Čo sa týka menovania členov, tí členovia,
ktorí boli v našom návrhu súhlasili, boli začlenení do iných komisií s čím už nesúhlasili, s toho
dôvodu Vy nemôžete menovať do komisii niekoho zvonku na základe toho, že nemáte jeho súhlas,
porušili ste jeho práva.
Mgr. Legát - pokiaľ sú poslanci spôsobilí byť členmi jednej rady školy, tak i členmi rady inej školy.
Bc. Pacovský – pán primátor mám dve interpelácie, jedna sa týka pána prednostu, bavili sme
sa pred 2-3 mesiacmi ohľadne reklamácie dopravnej komunikácie vedľa kultúrneho domu, či už
bola uskutočnená, bola prijatá tá reklamácia a či dôjde k náprave spoločnosti Strabag, a ako je
vyriešená tá reklamácia.
Prednosta MsÚ – reklamácia bola poslaná, bolo aj odpovedané, že do konca roka by mali dať tú
cestu do poriadku.
Bc. Pacovský – druhá interpelácia je na teba pán primátor v súvislosti zo včerajšou komisiou, žiadal
som pána Dzurilu ako zamestnanca mesta, aby mi na rokovanie poslal všetky podané žiadosti
o dotáciu, ktoré došli, odpovedal, že mi ich nemôže poskytnúť.
Prednosta MsÚ – pán Dzurila nemohol poskytnúť predmetné dokumenty, pretože ešte s tými
materiálmi pracuje, na základe toho Vám ich nemohol poskytnúť.
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Bc. Pacovský - ja som ho žiadal poskytnúť tie materiály, ktoré boli doručené, mňa nezaujíma či sú
úplné, či spĺňajú podmienky, komisia chcela vidieť kto o koľko si požiadal, či tie finančné
prostriedky uvedené v žiadostiach kopírujú ten stav z minulého roka, aby sme vedeli počítať s tým,
že koľko finančných prostriedkov eventuelne bude nutné vyčleniť pre jednotlivé kluby. Ja nevidím
dôvod neposkytovania a nespoluprácu mestského úradu pri činnosti komisie.
Prednosta MsÚ – ja nevidím v tom problém do ďalšej komisie Vám tieto informácie, alebo tie
dokumenty poskytnúť. Poprosím takéto žiadosti adresovať na pána primátora alebo na mňa.

Ing. Bečker – pán primátor ja by som sa vrátil k rokovaniu s evanjelickou cirkvou, mňa by
zaujímalo, lebo si sa vyjadril, že si bol oslovovaný ľuďmi, ktorí sprostredkovali rokovanie
s evanjelickou cirkvou.
Primátor mesta – za mnou chodia rôzne spoločnosti, ktoré mi ponúkajú pomoc. Keď som povedal,
že čo je vo veci, ktorú nemáme v poriadku t. z. vzťah k tomu pozemku, dotyčný sa vyjadril, že skúsi
zorganizovať stretnutie. Ja som sa stretnutia nebránil a keď mi pani farárka zavolala tak som
súhlasil.
Ing. Bečker – je platné uznesenie v ktorom máš jasne deklarované, že máš zavolať poslancom MsZ
na rokovanie s evanjelickou cirkvou, preto sa pýtam, že keď si vedel o tom, že je to jednanie
s evanjelickou cirkvou prečo si neoslovil niektorých z poslancov, aby išli s tebou na to stretnutie.
Vyšlo vyjadrenie od teba, vyšlo vyjadrenie aj z druhej strany a ja by som rád vedel pravdu, tak si
myslím, že si mal splniť to uznesenie a zavolať niekoho z nás poslancov na to rokovanie, aby
nevznikli takéto nejasnosti. Ešte raz sa pýtam, prečo si nevolal niekoho na to rokovanie.
Primátor mesta – na tom rokovaní som nebol sám, bol som s právnym zástupcom a čo sa týka toho
uznesenia, máme toľko uznesení, ktoré nie sú splnené a to preto, že evanjelická cirkev zmenila
postoj, čo sa týka spôsobu.
Ing. Bečker - či sú ti prednejšie záujmy niektorých ľudí čo ťa oslovujú, alebo  záujmy mesta, a či my
ako mestské zastupiteľstvo nie sme tvojim partnerom pri takýchto veciach? Ja sa cítim ako partner
a takéto veci sa mi priečia.
Primátor mesta – to sú silné slová na to, že som zvolával pracovné stretnutia, na ktoré mi nikto
neprišiel.
Ing. Jánošík – mne v ten deň nezávisle volal pán prednosta a potom pán primátor či nemôžem, ale
bol som mimo Vlách.
Primátor mesta - všetkých Vás poslancov je ťažké dať dokopy na pracovné stretnutie s evanjelickou
cirkvou alebo s hocikým, vieme aká je funkčnosť keď si pozrieme späť na zastupiteľstvá či už
plánované alebo zvolané mimoriadne, aká bola účasť.
Mgr. Legát – keď sme to uznesenie schvaľovali tak viacerí sme prejavili záujem pokiaľ sa podarí
zvolať stretnutia na víkendy, pokiaľ sa ich zúčastníme tak aby sme boli prínosom. To čo sme navrhli
istým spôsobom pomôcť pri vyjednávaní s evanjelickou cirkvou nebolo reflektované.
Primátor mesta – pani farárka bola vždy pozvaná na zastupiteľstvo kde sa prejednával tento bod,
nevedel som ako ináč Vás dať dokopy, len cez zastupiteľstvo. Navrhnite termín ďalšieho
pracovného stretnutia s evanjelickou cirkvou, p. Bečker navrhni termín.
Ing. Bečker – najprv je potrebné dohodnúť s pani farárkou.
Primátor mesta – s pani farárkou nie, za ňu jedná právna zástupkyňa.
Ing. Bečker – 16.11.2016.
Mgr. Legát – vypýtaj si od pani farárky návrhy termínov stretnutí, ideálne keby bolo možné
víkendy, aby sme sa ich vedeli zúčastniť. Či už priamo, alebo prostredníctvom právneho zástupcu.
Primátor mesta – oslovíme evanjelickú cirkev, resp. právnych zástupcov s termínom stretnutia
a budem Vás včas informovať.
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K bodu č. 10.Záver

V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik sa poďakoval všetkým prítomným
poslancom a ostatným prítomným za účasť a 23. zasadnutie  MsZ o 19:00 hod. ukončil.

Zapísala:        Mgr. Valéria Bašistová

V Spišských Vlachoch, dňa: 22.11.2016
Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová

predsedníčka návrhovej komisie

….....................................                                               ….….........................................
Ľubomír Fifik Ing. JUDr. Stanislav Kandrik

primátor mesta prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

Ing. Juraj Jánošík ....................................................

Mgr. Vladimír Baloga ...................................................



Prílohy:

1. K bodu č. 5: Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy na obdobie 2017 – 2013

2. K bodu č. 5: Zápisnica komisie na otváranie obálok zo dňa 05.11.2016

3. K bodu č. 5: List uchádzača o funkciu HKM - Ing. F. Stanislava

4. K bodu č. 5: Procesné náležitosti voľby HKM – procedurálny návrh uznesenia
p. poslanca Mgr. Legáta (súčasťou návrhu je v prílohe usmernenie pre poslancov MsZ
k voľbe HKM)

5. K bodu č. 5: Zápisnica z voľby HKM Spišské Vlachy na obdobie 2017-2023 s tajným
hlasovaním dňa 11.11.2016

6. K bodu č. 6:  Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské
Vlachy ku dňu 31.10.2016

7. prijaté uznesenie z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch dňa
11.11.2016











Zápisnica z voľby Hlavného kontrolóra Mesta Spišské Vlachy na obdobie 2017 -2023

s tajným hlasovaním dňa 11.11.2016

Deň: 11.11.2016

Čas: 17:00 hod.

Počet poslancov MsZ zapísaných do hlasovania – 9 (podľa prezenčnej listiny)

Počet poslancov MsZ, ktorým bola vydaná obálka a hlasovací lístok – 8

Počet odovzdaných obálok – 8

Počet hlasovacích lístkov pre voľbu HKM – 8

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov:

1. Ing. Adela Bobková – 0
2. Oliver Černák – 0

3. Mgr. Martina Holotňáková – 2

4. Mgr. Margita Šefčíková – 6

5. Ing. Katarína Zajacová – 0

Komisia konštatuje, že na základe výsledkov hlasovania bola zvolená Mgr. Margita Šefčíková
za hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy v 1. kole hlasovania.

Komisia v zložení:

Predseda komisie:

Mgr. Monika Koperdáková .................................................

Členovia:

Ing. Juraj Jánošík, ................................................

Ing. Rastislav Bečker ................................................
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Uznesenie č. 241/VII/2016: K bodu č. 1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí
návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: p. Peter Kloceka, Mgr. Monika Koperdáková
určuje
za overovateľov zápisnice : Mgr. Vladimíra Balogu, Ing. Juraja Jánošíka
určuje
za skrutátorov: Mgr. Branislava Legáta, Ing. Rastislava Bečkera
určuje
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú

Uznesenie č. 242/VII/2016: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program 23.zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch.

Uznesenie č. 243 /VII/2016: K bodu č.5: Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy na obdobie 2017-2023
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
I. berie na vedomie
informáciu predsedu komisie pre otváranie obálok s podanými prihláškami a overenie priložených dokladov a príloh
kandidátov na funkciu HKM, zoznam kandidátov, ktorí splnili podmienky pre účasť vo voľbe HKM.
II. určuje,
že prvé kolo voľby HKM Spišské Vlachy na roky 2017 -2023 a druhé kolo voľby HKM Spišské Vlachy na roky 2017-
2023 realizované dňa 11.11.2016 sa uskutoční formou tajnej voľby.
III. volí
za členov ad hoc volebnej komisie pre voľbu HKM Spišské Vlachy na roky 2017-2023 poslancov MsZ:
- Mgr. Monika Koperdáková – predseda volebnej komisie,
- Ing. Juraj Jánošík – člen volebnej komisie
- Ing. Rastislav Bečker – člen volebnej komisie
IV. berie na vedomie informáciu:
Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ. Ak ani
jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, MsZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia
dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do
druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa
rozhoduje žrebom.
V. schvaľuje
Usmernenie pre poslancov MsZ v Spišských Vlachoch k voľbe hlavného kontrolóra mesta tajným hlasovaním.
VI. určuje,
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že každý z kandidátov je oprávnený predstaviť svoju kandidatúru počas 5 minút. Kandidát, ktorý vystúpi, bude po
predstavení kandidatúry odpovedať na otázky poslancov MsZ v Spišských Vlachoch.

Uznesenie č. 244 /VII/2016: K bodu č.5: Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy na obdobie 2017-2023
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. berie na vedomie
výsledok posúdenia náležitostí podaných prihlášok kandidátov na hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy
komisiou zriadenou Mestským zastupiteľstvom v zložení: predseda Mgr. Monika Koperdáková, člen Ing. Rastislav
Bečker a člen Ing. Juraj Jánošík,
II. zvolilo na základe výsledkov hlasovania do funkcie hlavného kontrolóra mesta Spišské Vlachy Mgr. Margitu
Šefčíkovú s nástupom od 01.01.2017.

Uznesenie č. 245 /VII/2016: K bodu č.6: Správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské
Vlachy na roky 2011-2018 ku dňu 31.10.2016
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
správu o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na roky 2011-2018 ku dňu
31.10.2016.


