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Zápisnica  

z 17. zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 17.8.2017 

 

Prítomní:  

predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík 

tajomník: Mgr. Viera Hanigovská, 

členovia komisie: Mária Nemčíková,  Ing. Michal Dzurila 

primátor:  Ľubomír Fifik 

zástupca primátora: PaedDr. Marcela Satmáryová 

poslanci:  Pavol Kičin 

 

Neprítomní ospravedlnení členovia: Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Emília 

Gondová, 

  

Začiatok rokovania:  15:00 hod. 

Ukončenie rokovania: 18:00 hod. 

Miesto:   galéria MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  

2. Riešenie výstavby čističky odpadových vôd 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

1. Otvorenie, schválenie programu: 

Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Ing. Juraj Jánošík, ktorý privítal všetkých 

prítomných, konštatoval, že zo 7 členov komisie sú prítomní štyria a komisia je uznášaniaschopná. 

Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia.  

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom rokovania. 

 

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 

 

2. Riešenie výstavby čističky odpadových vôd 

Predseda komisie prítomných oboznámil s problémom kúpy pozemkov na výstavbu čističky 

odpadových vôd. Prezentoval tri alternatívy: 

a.) kúpa pozemkov od evanjelickej cirkvi 100,- EUR/m2 , cca 7682 m2 , 

b.) vyvlastnenie pozemkov, 

c.) hľadať nové riešenie – nový projekt, iné pozemky. 
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Po dlhšej diskusii predseda komisie dal hlasovať postupne ku každej alternatíve: 

a.) kúpa pozemkov od evanjelickej cirkvi za 100,- EUR/m2  

Za Proti Zdržali sa 

0 3 0 

b.) vyvlastnenie pozemkov 

Za Proti Zdržali sa 

0 3 0 

 

c.) finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu  vybrať z radov poslancov 

troch zástupcov a vyvolať rokovanie ohľadne ceny pozemkov. 

Ak by sa nevyjednala nižšia cena pozemkov finančno-hospodárska komisia odporúča hľadať  

náhradné pozemky, konkrétne pozdĺž rieky Hornád, cestou ku firme Slezalko smerom na 

Krompachy a vyjadrenie projektanta k navrhovaným novým pozemkom a k novej cene 

uvedenej stavby.  

Za Proti Zdržali sa 

3 0 0 

 

Ak by nedošlo k uvedeným dvom alternatívam –teda znížená cena a vyjadrenie projektanta 

k náhradným pozemkom,  tak sa navrhuje cesta vyvlastnenia. 

 

3. Rôzne 

V bode rôzne neboli prerokované žiadne pripomienky. 

 

4. Záver 

Predseda komisie sa poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 23.08.2017      

 

  

Zapísala:  Mgr. Viera Hanigovská 

Predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík 


