Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenia z 12. zasadnutia mestského zastupiteľstva,
konaného dňa 13.11.2015

Uznesenie č. 130/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 : ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,Mgr. Vladimír Baloga
určuje
za overovateľov zápisnice : Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek
určuje
za skrutátorov: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát
určuje
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Mária Dzurillová

Dátum :

23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 131/VII/2015: K bodu č.2 : Schválenie programu rokovania
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program rokovania 12. zasadnutia MsZ v predloženom znení.

Dátum : 23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 132/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 : 23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 133 /VII/2015: K bodu č.5: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. berie na vedomie:
predloženú Správu riaditeľa ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovnovzdelávacej činnosti a dosiahnutých výsledkov školy a žiakov školy za školský rok 2014/15,
II. schvaľuje:
Správu riaditeľa ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti
a dosiahnutých výsledkoch školy a žiakov školy v školskom roku 2014/15

Dátum : 23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č.134 /VII/2015: K bodu č.6: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ 1-4 SNP 13
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I.
berie na vedomie:
Predloženú Správu riaditeľky ZŠ 1-4 SNP 13 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej
činnosti a dosiahnutých výsledkov školy a žiakov školy za školský rok 2014/15,
II. schvaľuje:
Správu riaditeľky ZŠ 1-4 SNP 13 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti
a dosiahnutých výsledkoch školy a žiakov školy v školskom roku 2014/15

Dátum : 23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 135 /VII/2015: K bodu č.7: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
MŠ SNP 1

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. berie na vedomie:
Predloženú Správu riaditeľky MŠ SNP 1 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2014/15,
II. schvaľuje:
Správu riaditeľky MŠ SNP 1 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom
roku 2014/15.

Dátum : 23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 136 /VII/2015: K bodu č.8: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti
CVČ Komenského 6
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. berie na vedomie:
Predloženú
Správu
riaditeľky
CVČ
Komenského
6
v Spišských
Vlachoch
o výchovno-vzdelávacej činnosti a dosiahnutých výsledkov CVČ a žiakov CVČ za školský rok
2014/15.
II. schvaľuje:
Správu riaditeľky CVČ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti
a dosiahnutých výsledkoch CVČ a žiakov CVČ v školskom roku 2014/15

Dátum : 23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 137 /VII/2015: K bodu č.9: Schvaľovanie prevodu pozemkov vo vlastníctve
mesta Spišské Vlachy a pozemkami vo vlastníctve Evanjelického a cirkevného zboru
Spišské Vlachy prostredníctvom zámennej zmluvy
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje:
bezodplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy
formou zámennej zmluvy uzavretej medzi Evanjelickým a cirkevným zborom Spišské
Vlachy.
Predmetom zámennej zmluvy bude zámena nasledujúcich pozemkov vo výlučnom
vlastníctve mesta Spišské Vlachy :
A)
B)
C)
D)

pozemok s p.č.5942 vo výmere 1394m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy
pozemok s p.č.5941 vo výmere 2518m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy
pozemok s p.č.5915 vo výmere 1634m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy
pozemok s p.č.5912 vo výmere 2262m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy

za nasledujúce pozemky vo výlučnom vlastníctve Evanjelického a cirkevného zboru Spišské
Vlachy :
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
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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
a to bez nároku na finančné vyrovnanie zmluvných strán. Zámenná zmluva sa uzatvára
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
O majetku obcí ako prevod majetku v súvislosti s využitím na ochranu životného
prostredia.
Na základe zámennej zmluvy tak Mesto Spišské Vlachy nadobudne do svojho výlučného
vlastníctva 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
a Evanjelický a cirkevný zbor Spišské Vlachy, nadobudne do svojho výlučného vlastníctva :
- parcely registra ,,E“ evidované na katastrálnej mape:
A)
B)
C)
D)

II.

pozemok s p.č.5942 vo výmere 1394m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy
pozemok s p.č.5941 vo výmere 2518m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy
pozemok s p.č.5915 vo výmere 1634m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy
pozemok s p.č.5912 vo výmere 2262m2, TTP, zapísaný na LV č.1, k.ú Spišské Vlachy.

ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť všetky potrebné kroky k
naplneniu zámennej zmluvy.
Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: bezodkladne

Dátum : 23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 138 /VII/2015: K bodu č.10: činnosť komisií – výstupy
1. Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch č. 11/VII/2015
2. Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
menuje
Stavebno-plánovaciu komisiu v nasledujúcom zložęní :
Predseda komisie: p. Peter Klocek
Členovia komisie: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Jaroslav Bašista, Mgr. Branislav Legát, JUDr. Ing.
Stanislav Kandrik
Tajomník komisie: ing. Anna Mnichová, zamestnanec MsÚ

Dátum :23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Pozastavený výkon uznesenia podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
a v zmysle § 36 ods. 2 platného Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Spišských Vlachoch

Uznesenie č. 139 /VII/2015: K bodu č.11: Rôzne
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
ukladá
ako povinnosť zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku k havarijnej situácii bytového domu
na ulici SNP č.19, ktorý bude zároveň obsahovať alternatívy riešenia tejto situácie.
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Termín : bezodkladne

Dátum : 23.11.2015

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 140 /VII/2015: K bodu č.12: Interpelácie

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
ruší
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch č.58/VII/2015.

Dátum : 23.11.2015
Ľubomír Fifik
primátor mesta

Pozastavený výkon uznesenia podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
a v zmysle § 36 ods. 2 platného Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Spišských Vlachoch

V Spišských Vlachoch dňa 23.11.2015
Za správnosť : PaedDr. Marcela Satmáryová

Podpísané dňa 23.11.2015
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