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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 
 

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

Uznesenie z 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva,  

konaného dňa 10.7.2015 

 

 

Uznesenie č. 89/VII/2015: K bodu č.1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
volí 
návrhovú komisiu v zložení : predseda : Mgr. Monika Koperdáková 
členovia : Ing. Radoslav Leščáni.,Ing. Ladislav Šterbinský 
určuje 
za overovateľov zápisnice : Ing. Juraja Jánošíka, Ing. Vladimíra Balogu 
určuje 
za skrutátorov ThLic. Balogu Ľubomíra, Petra Kloceka 
určuje 
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Evu Dorocákovú 
 
 
 
Uznesenie č. 90/VII/2015: K bodu č.2 : Schválenie programu rokovania  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
program zasadnutia MsZ v predloženom znení.  
 
 
 
Uznesenie č. 91/VII/2015: K bodu č.3: Kontrola plnenia uznesení  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
správu prednostu MsÚ o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.  
 
 
 
 
 



2 

 

Uznesenie č. 92/VII /2015: K bodu č.5 : Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej činnosti 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
Smernicu č.1/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 
činnosti vydanú primátorom mesta , účinnú od 26.6.2015. 
 
 
 
 
Uznesenie č. 93/VII /2015: K bodu č.6 : Návrh zásad rozpočtového hospodárenia 
mesta Spišské Vlachy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
I. schvaľuje 
predložený návrh Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy v znení 
doplňujúcich pripomienok. 
 
II. ukladá 
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a 
internetovej stránke mesta schválená návrh Zásad rozpočtového hospodárenia mesta 
Spišské Vlachy. 
 
 
Zodpovedný : Prednosta MsÚ 
Termín : bezodkladne 
 
 
Uznesenie č. 94/VII /2015: K bodu č.7: Návrh Plánu ozdravných opatrení Mestských 
lesov a majetkov, s.r.o., Spišské Vlachy 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
1. ruší 
Uznesenie č.74/VII/2015. 
2. ukladá 
konateľovi spoločnosti Mestské lesy a majetky, s.r.o. ukončiť nájomný vzťah k mestskej 
chate a nájomné vzťahy a leasingy ku všetkým hnuteľným veciam, vrátane automobilov a 
inej techniky a vrátane vzťahov na nich závislých. 
 
Zodpovedný : Vladimír Sajdák - konateľ spoločnosti 
Termín : bezodkladne 
 
3. ukladá 
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konateľovi spoločnosti Mestské lesy a majetky, s.r.o. :  
 
A. zabezpečiť písomné ohlásenie každého prevozu cudzej drevnej hmoty cez lesy vo 
vlastníctve mesta Spišské Vlachy, a to prostredníctvom správy elektronickej pošty 
B. určiť vývozné dni ťaženej drevnej hmoty na utorok a štvrtok v čase od 8.00 do 16.00 
hod., pričom možnosť udeliť výnimku má iba prednosta MsÚ alebo ním písomne poverená 
osoba. 
C. vypracovať právne relevantný návrh na zmenu stanov spoločnosti, ktorý bude 
obsahovať zriadenie dozornej rady tak, aby členmi dozornej rady boli všetci poslanci MsZ 
Spišské Vlachy. 
D. Predložiť ozdravný plán spoločnosti s podrobne vypracovaným ekonomickým 
hospodárskym plánom budúceho fungovania spoločnosti. 
E. zakazuje konateľovi a všetkým zamestnancom spoločnosti pri nakládkach miešať 
drevnú hmotu rôznej kvality, t. z. guľatinu, vlákninu a palivové drevo v rámci jednej 
realizovanej nakládky. 
F. doplniť všetky chýbajúce zmluvy a iné povinne zverejňované informácie. 
 
Zodpovedný : Vladimír Sajdák, konateľ spoločnosti 
Termín : s výnimkou bodov E,F do najbližšieho zasadnutia MsZ v mesiaci september 2015 
        : body E,F bezodkladne 
 
 
 
Uznesenie č. 95/VII /2015: K bodu č.8: Návrh na zvýšenie kapacity MŠ v Spišských 
Vlachoch 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
rozšírenie kapacity MŠ účelnejším využitím existujúcich priestorov v MŠ na ulici SNP 1 
vytvorením jednej triedy v celkových nákladoch 1295,-€ v I. etape a v II. etape týkajúcej sa 
výstavby parkoviska v celkových nákladoch 4965,-€. 
 
 
 
Uznesenie č. 96/VII /2015: K bodu č.8: Návrh na zvýšenie kapacity MŠ v Spišských 
Vlachoch 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
ukladá 
prednostovi MsÚ vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie MŠ VVŠ SR na rozšírenie 
kapacity v MŠ formou rekonštrukcie pre potreby MŠ. 
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Uznesenie č. 97/VII /2015: K bodu č.9 : Správa z vykonaných kontrol 04/2015 /MsZ 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
správu z vykonaných kontrol č.04/2015/MsZ. 
 
 
 
 
Uznesenie č. 98/VII /2015: K bodu č.8 : Činnosť komisií MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
Správu o činnosti komisií MsZ v Spišských Vlachoch. 
 
V Spišských Vlachoch dňa 21.07.2015 

Za správnosť: PaedDr. Satmáryová Marcela 

Podpísané dňa :  21.07.2015    

 

               Ľubomír Fifik, v.r. 
                  primátor 


