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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 
 

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uznesenie z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 09.10.2015 
 
 
Uznesenie č. 115/VII/2015: K bodu č.1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

volí 
návrhovú komisiu v zložení : predseda : ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 
členovia : Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga  

určuje 
za overovateľov zápisnice : Petra Kloceka, Ing. Ladislava Šterbinského 

určuje 
za skrutátorov: Ing. Ivana Suchého, Mgr. Vladimíra Balogu 

určuje 
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Dzurillovú 
 
 
Dátum: 12. 10. 2015  Ľubomír Fifik 
 primátor mesta  
     
      
 
 
Uznesenie č. 116/VII/2015: K bodu č.2 : Schválenie programu rokovania  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 
 

program 10. riadneho zasadnutia MsZ v predloženom znení. 
                 
Dátum: 12. 10. 2015  Ľubomír Fifik 
 primátor mesta   
 
 
 
Uznesenie č. 117/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.  
 
                 
Dátum: 12. 10. 2015  Ľubomír Fifik 
 primátor mesta   
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Uznesenie č. 118/VII/2015: K bodu č.5: Organizačné a procesné zabezpečenie miestneho referenda 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 
 

I. schvaľuje  
 

Úlohy komisie pre miestne referendum : 
a) dohliada na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave a priebehu miestneho referenda, 
b) spolupracuje s osobou/osobami poverenými organizačno-technickým zabezpečením miestneho referenda pri 

príprave miestneho  referenda, 
c) rozhoduje o námietkach proti zápisu v zozname oprávnených hlasujúcich, 
d) v deň/dňoch konania miestneho referenda zabezpečuje priebeh hlasovania v okrsku priamo v miestnosti určenej 

pre konanie miestneho referenda, 
e) dohliada nad dodržiavaním poriadku v miestnosti, v ktorej prebieha hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,  
f) v deň/dňoch konania miestneho referenda dopĺňa zoznam hlasujúcich o osoby, ktoré nie sú v zozname hlasujúcich 

zapísané, ak náležite preukážu svoje právo hlasovať v miestnom referende, 
g) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende, 
h) odovzdáva dokumenty súvisiace s konaním miestneho referenda, najmä hlasovaním, do úschovy mesta. 
i) doručuje zápisnicu o výsledku hlasovania obecnému zastupiteľstvu,  
Členov komisie pre miestne referendum deleguje Mestské zastupiteľstvo. Súčasne delegujú aj náhradníkov 
s uvedením mena ,priezviska, telefónneho čísla a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti.  

 
II. Schvaľuje podrobnosti  týkajúce sa členov komisie 
 
a) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, na platnosť uznesenia je potrebná 

nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa považuje návrh za zamietnutý. O prijatých 
uzneseniach komisia vyhotovuje zápisnicu. 

b) Funkcia člena komisie zaniká doručením písomného odvolania subjektom, ktorý ho do komisie delegoval, doručením 
písomného vzdania sa členstva v komisii alebo nezložením sľubu najneskôr 3 dni pred konaním miestneho referenda. 
V prípade zániku funkcie  alebo neúčasti riadneho člena na zasadnutí/zasadnutiach komisie predseda komisie 
prostredníctvom mestského úradu zabezpečí, aby na miesto riadneho člena komisie nastúpil náhradník. Ak sa počet 
členov komisie zníži pod minimálny ustanovený počet a uprázdnené miesta nie je možné obsadiť náhradníkmi, 
primátor mesta vymenuje chýbajúci počet členov komisie z radov zamestnancov mesta.  

 
III. Schvaľuje podrobnosti tykajúce sa zoznamu oprávnených voličov 
 
a) Zoznam oprávnených voličov je k dispozícii k nahliadnutiu a uplatneniu prípadných námietok najmenej 5 dní pred 

konaním miestneho referenda na mestskom úrade. 
b) Každý občan môže ústne alebo písomne podať Mestu cestou mestského úradu  námietky, ktorými žiada o doplnenie 

alebo vykonanie zmien v zozname oprávnených voličov. 
c) Primátor mesta je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 dní, rozhodnúť o námietkach a vykonať opravu v zozname 

hlasujúcich alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu nevykoná. Ak primátor námietku zamietne, môže ju 
navrhovateľ predložiť komisii pre miestne referendum, ktorá o nej rozhodne najneskôr do 2 dní. Rozhodnutie 
komisie pre miestne referendum sa považuje za konečné rozhodnutie mesta v predmetnej veci. 

d) Hlasovacie preukazy oprávňujúce oprávneného voliča hlasovať vo volebnom okrsku, v zozname ktorého nie je 
zapísaný, sa pri miestnom referende nevydávajú.  

e) Mestský úrad do zoznamu oprávnených voličov dodatočne dopíše, alebo z neho vyčiarkne osoby, ktoré po jeho 
zostavení nadobudnú alebo stratia právo hlasovať v miestnom referende. 

f) Zoznam oprávnených hlasujúcich sa uzatvárajú v deň predchádzajúci konaniu miestneho referenda. 
g) Dva rovnopisy zoznamu oprávnených hlasujúcich odovzdá mestský úrad Komisii pre miestne referendum  

najneskôr 3 hodiny pred začiatkom hlasovania 
 
IV. Schvaľuje podrobnosti ohľadom obsahu a posúdenia platnosti hlasovacích lístkov 
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a) Vyhotovenia a tlač hlasovacích lístkov zabezpečuje mestský úrad. 
b) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené: 

I. deň konania referenda, 
II.  otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vytlačia dva rámčeky, 

z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý slovom "nie", 
III.  poučenie o spôsobe hlasovania. 

c)     Neplatné je  hlasovací  lístok: 
I. ktorý nezodpovedá tlačivu hlasovacieho lístka vyhotoveného obecným úradom pre predmetné miestne 

referendum, 
II.  ktorý je pretrhnutý na viac samostatných častí, 

III.  ktorý nie je upravený vôbec 
IV.  ktorý je upravený iným spôsobom ako je uvedene v poučení, 
V. v ktorom na jednu otázku sú vyznačené obidve odpovede. 

d)    Na iné úpravy hlasovacieho lístka komisia neprihliada. 
e)    Hlasovacích lístkov, na ktorých sú správne označené rôzne odpovede, sú všetky hlasovacie lístky neplatné. 
f)    O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje komisia pre miestne 

referendum.  
 
V. Schvaľuje spôsob hlasovania a sčítavania hlasov 
 

a) Oprávnený voliči hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné. 
b) Hlasujúci po preverení jeho totožnosti členmi komisie pre miestne referendum  a po overení, či je zapísaný 

v zozname oprávnených voličov, alebo po jeho dopísaní do zoznamu voličov, ak sú na dopísanie dané zákonné 
dôvody, dostane hlasovací lístok a obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta. Na hlasovacom lístku 
v príslušnom rámčeku symbolom "X" vyznačí, že na otázku odpovedá "áno", alebo že na otázku odpovedá "nie". 
Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre 
každú z týchto otázok samostatne. Hlasovací lístok vloží hlasujúci do priloženej obálky, ktorú vhodí do schránky 
na odovzdanie hlasovacích lístkov. 

c) V miestnosti, kde komisia pre miestne referendum sčítava hlasy, nemá právo byť prítomný, okrem členov 
príslušnej komisie, nikto iný. 

d) Po ukončení hlasovania dá predseda komisie pre miestne referendum  zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky, 
nepoužité obálky a potom dá otvoriť schránky na odovzdanie hlasovacích lístkov. Ak na výslovnú žiadosť 
oprávnených hlasujúcich bola použitá aj prenosná schránka na odovzdanie hlasovacích lístkov, komisia obsah 
schránok po ich otvorení zmieša. 

e) Komisia zo sčítania vylúči iné obálky ako uvedené v § 14 ods. 3 a hlasovacie lístky, ktoré neboli vložené do 
obálok.  

f) Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok opatrených úradnou pečiatkou obce, komisia zistí celkový počet 
odovzdaných hlasovacích lístkov. Následne vylúči neplatné hlasovacie lístky a z platných hlasovacích lístkov zistí 
počet hlasov „ÁNO“ a počet hlasov „NIE“ ku každej jednotlivej otázke. 

g) Komisia pre miestne referendum zapečatí odovzdané obálky, odovzdané hlasovacie lístky, zoznamy oprávnených 
hlasujúcich a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní a zisťovaní výsledkov hlasovania, do úschovy 
mesta.  
 

VI. Schvaľuje podrobnosti tykajúce sa zápisnici o výsledku hlasovania v tomto znení: 
 
1. Komisia pre miestne referendum vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom 

referende, ktorú podpíšu predseda a ostatní členovia komisie pre miestne referendum vrátane zapisovateľa. Ak 
niektorý z členov zápisnicu nepodpíše, dôvody nepodpísania sa uvedú v zápisnici. 

2. V zápisnici komisia pre miestne referendum uvedie: 
I. čas začiatku a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenie, 

II.  počet oprávnených hlasujúcich zapísaných v zozname oprávnených hlasujúcich, 
III.  počet oprávnených hlasujúcich, ktorým boli vydané obálky, 
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IV.  počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 
V. počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov, 

VI.  počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov, 
VII.  počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke. 

3. V zápisnici komisia pre miestne referendum ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali, a uznesení, 
ktoré k nim prijala, uvedie aj prípady porušenia právnych predpisov, ktoré zistila pri príprave a v priebehu konania 
miestneho referenda. 

4. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende odovzdá predseda komisie pre 
miestne referendum bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín  od podpísania zápisnice o výsledku 
hlasovania v miestnom referende, jeden rovnopis zápisnice mestskému zastupiteľstvu cestou podateľne mesta 
Spišské Vlachy, ktorým je mestský úrad. 

5. Dokumentáciu o činnosti komisie pre miestne referendum, vrátane jedného rovnopisu zápisnice odovzdá jej predseda 
do úschovy mesta. 

6. Komisia pre miestne referendum ukončuje svoju činnosť vyhlásením výsledkov miestneho referenda mestským 
zastupiteľstvom. 

 
VII. schvaľuje podrobnosti ohľadom obsahu vyhlásenia výsledku miestneho referenda v tomto znení : 
Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do 3 dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania 
v miestnom referende oznámením na úradnej tabuli mesta a tiež spôsobom v meste obvyklým, t.j. vyhlásením v miestnom 
rozhlase a zverejnením na webovej stránke Mesta Spišské Vlachy, prípadne miestnym rozhlasom 
1. Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje: 

a) deň konania referenda, 
b) celkový počet obyvateľov obce zapísaných v zozname oprávnených hlasujúcich, 
c) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 
d) celkový počet platných hlasov,  
e) celkový počet neplatných hlasov, 
f) celkový počet oprávnených hlasujúcich, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "áno", a celkový počet 

oprávnených hlasujúcich, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "nie", 
g) konštatovanie, či ide o platné referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté. 

 
                  
Dátum: 12. 10. 2015  Ľubomír Fifik 
 primátor mesta   
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Uznesenie č. 119/VII/2015: K bodu č.5: Organizačné a procesné zabezpečenie miestneho referenda 
 
Mestské zastupiteľstvo 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 ,náhradník Mgr. Monika Koperdáková 
2. člen komisie :Ján Meľuch, náhradník Ján Mačák ml. 
3. člen komisie : p. Žaneta Fifiková, náhradník Mária Řepová 
4. člen komisie : p. Jakub Petruľak, náhradník Slávka Jánošíková ml. 
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, náhradník Zdenka Zahurancová 
2.člen komisie: p. Beáta Vojtašová, náhradník Mária Džugasová 
3. člen komisie : p. Peter Klocek, náhradník Ing. Erika Belejová 
4. člen komisie : Mgr. Mária Sokolská, náhradník Dominika Jánošíková 
Zapisovateľ : Ing. Michal Dzurila 
 
                  
Dátum: 12. 10. 2015  Ľubomír Fifik 
 primátor mesta   
 
Uznesenie č. 120/VII/2015: K bodu č.6: činnosť komisií - výstupy 
 
Mestské zastupiteľstvo v spišských Vlachoch 

I. Schvaľuje 
Pridelenie bytu č.5 na ul. 9.mája 15 v Spišských Vlachoch v zmysle Zásad prenajímania nájomných bytov v meste 
Spišské Vlachy č. II ods.4 písm. b žiadateľke p. Jaroslave Balogovej, trvale bytomL ipová 940/12 Spišské Vlachy, ktorá 
žiadosť podala dňa 22.6.2015. 

II. Ukladá 
Oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy pripraviť nájomnú zmluvu a zverejniť ju v zmysle Zákona 211/2000 
Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám vznp. 
 
Zodpovedá : poverený zamestnanec 
Termín : bezodkladne 
                 
Dátum: 12. 10. 2015  Ľubomír Fifik 
 primátor mesta   
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Uznesenie č. 121/VII/2015: K bodu č.6: činnosť komisií - výstupy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

I. Schvaľuje 
Pridelenie bytu č.6 na ul. SNP 19 v Spišských Vlachoch v zmysle Zásad prenajímania nájomných bytov v meste Spišské 
Vlachy žiadateľovi p. Jánovi Suchému, trvale bytom Bystrany 207, ktorý žiadosť podal dňa 17.09.2015. 
 

II. Ukladá 
Oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské vlachy pripraviť nájomnú zmluvu a zverejniť ju v zmysle Zákona 211/2000 
Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám vznp. 
 
Zodpovedá : poverený zamestnanec 
Termín : bezodkladne 
 
Dátum: 12. 10. 2015  Ľubomír Fifik 
 primátor mesta   
 
 
 
 
 
V Spišských Vlachoch dňa  12.10. 2015  
Za správnosť: PaedDr. Satmáryová Marcela  
Podpísané dňa : 12.10.2015  
 
 
 
                 Ľubomír Fifik, v.r.  
                 primátor mesta 
 
 


