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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE

-----------------------------------------------------------------------------------------
Uznesenia z 26. zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného

dňa 03.05.2017

Uznesenie č. 268 /VII/2017: K bodu č. 1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí
návrhovú komisiu v zložení : predseda : PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia : Ing. Juraj Jánošík, Ing. Radoslav Leščani
určuje
za overovateľov zápisnice : Petra Kloceka, Mgr. Vladimíra Balogu
určuje
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 269 /VII/2017: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program zasadnutia MsZ .

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 270/VII/2017: K bodu č. 3: Správa o plnení uznesení
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 271/VII/2017: K bodu č. 5: Správa o činnosti OO PZ SR o situácii v
meste Spišské Vlachy
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
Správu o činnosti OO PZ SR o situácii v meste Spišské Vlachy.

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 272/VII/2017: K bodu č. 6: Návrh na čerpanie rezervného fondu na
rekonštrukciu Cintorínskej ulice
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I.  schvaľuje :
A. použitie rezervného fondu Mesta Spišské Vlachy v roku 2017 v celkovej výške do

125 000,-€ na rekonštrukciu Cintorínskej ulice - miestnej komunikácie
B. zmenu schváleného kapitálového rozpočtu na financovanie investičných akcií na

rok 2017 nasledovne:
a)zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti z rezervného fondu mesta o 125 000,-€
b) zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v programe 7.1, vo funkčnej

klasifikácie 04.5.1 a v ekonomickej klasifikácii 717 001, Realizácia – cesta,
o sumu 125 000,-€

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v zmysle zákona.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín:: bezodkladne

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 273/VII/2017: K bodu č. 7: Návrh na prenájom bytového priestoru vo
výlučnom vlastníctve Mesta Spišské Vlachy na ulici SNP 19.

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje:
prenájom nájomného bytu nachádzajúci sa na parcele /KN C/ 242/2, obytný dom
označený súpisným číslom 72, nachádzajúci sa v k. ú. Spišské Vlachy na ulici
9.mája 15, zapísaný na LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy. Ide
o trojizbový byt č.7 vo výmere 88 m2, Petrovi Skalskému a manželke Soni Skalskej,
v zmysle Zásad prenajímania nájomných bytov v meste Spišské Vlachy.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy podniknúť všetky potrebné



3

kroky k uzavretiu nájomnej zmluvy.

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 274/VII/2017: K bodu č.8: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve
mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi, ako prípad hodný
osobitného zreteľa
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje :
zámer predať pozemok vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudne do
svojho výlučného vlastníctva Dalibor Horváth, Žehra 173, a to nasledujúci pozemok
:
parcela registra „C“ s p. č. 2709/3 o výmere 43 m² a parcela registra „C“ s p. č.
2709/4 o výmere 2 m², ktoré boli odčlenené od parcely registra „C“ s p. č. 2709/2,
druh pozemku zastavaná plocha, zapísaný na LV č. 1,  k. ú. Spišské Vlachy, za cenu
10,- € / m², ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo 16/2016 zo dňa
13.3.2017 vyhotovené Ing. Petrom Šteinerom, geodetom, Za kaštielom č. 1327/5,
053 11 Smižany, IČO: 33 984 051. Tento geometrický plán autorizačne overil Ing.
Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a kartograf a úradne overený bol Okresným
úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, Ing. Katarínou Pacákovou . Ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí, keďže ide o prevod pozemku malej výmery (do 150 m² ),
predmetný pozemok bol užívaný a obhospodarovaný nadobúdateľom a prevodom
majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s
ohľadom na tvar, rozmery a možnosti využitia pozemkov vo vlastníctve mesta a
tretích osôb.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ zabezpečiť prípravu kúpno-predajnej zmluvy
a postupovať v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: bezodkladne

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 275 /VII/2017: K bodu č.9: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve
mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ing. Jane Pobieckej a manželovi Petrovi
Pobieckemu, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I.  schvaľuje :
zámer predať pozemok vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudnú do
svojho výlučného vlastníctva Ing. Janka Pobiecká a manžel Peter Pobiecký, Lorencova
5, 053 42 Krompachy, a to nasledujúci pozemok :
parcelu registra „C“ s p. č. 7730/120 vo výmere 27 m², druh pozemku: ostatná plocha,

v k. ú. Spišské Vlachy, časť Zahura, ktorý bol odčlenený od parcely KN/C/7730/81,
LV 1,  druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Spišské Vlachy, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom číslo 25/2017 zo dňa 11.4.2017 vyhotovené Štefanom
Gondom, geodetom, Lorencová 5, Krompachy, IČO: 40 359 298. Tento geometrický
plán autorizačne overil dňa 12.4.2017 Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný geodet
a kartograf a úradne overený bol Okresným úradom Spišská Nová Ves,
katastrálnym odborom, Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 18.4.2017 pod číslom
188/17 , za cenu 31,53 € / m². Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide o prevod
pozemku malej výmery ( do 150 m² ), predmetný pozemok bol užívaný
a obhospodarovaný nadobúdateľom a prevodom majetku mesta sa prispeje k
účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, rozmery a
možnosti využitia pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ zabezpečiť prípravu kúpno-predajnej zmluvy
a postupovať v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín:: bezodkladne

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 276/VII/2017: K bodu č.10: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve
mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Ľudovítovi Piklovi a manželke Gabriele
Piklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje :
zámer predať pozemok vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudnú do
svojho výlučného vlastníctva Ľudovít Pikla a manželka Gabriela, Lipová 938/10,
Spišské Vlachy, a to nasledujúci pozemok :
parcela registra „C“ s p. č. 1770/91 o výmere 14 m², zapísaný na LV č. 1,  k. ú.
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Spišské Vlachy, za cenu 10,- € / m².
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Z. z. o majetku obcí, keďže ide o prevod pozemku malej výmery ( do 150 m² ),
predmetný pozemok bol užívaný a obhospodarovaný nadobúdateľom a prevodom
majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s
ohľadom na tvar, rozmery a možnosti využitia pozemkov vo vlastníctve mesta a
tretích osôb.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ zabezpečiť prípravu kúpno-predajnej zmluvy
a postupovať v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: bezodkladne

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 277/VII/2017: K bodu č.12: Súhlas k vzniku vlastníckeho práva

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  súhlasí so stanoviskom :
Mesto Spišské Vlachy nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva k predmetným
pozemkom – parcela registra „C” parc. č. 7733/12 o výmere 18 m², druh pozemku
trvalé trávnaté porasty, parcela registra „C” parc. č. 7754/5 o výmere 107 m², druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C” parc. č. 7754/12
o výmere 8 m², druh pozemku lesné pozemky a parcela registra „C”
parc. č. 7754/13 o výmere 1467 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v
zmysle geometrického plánu č. 38/2016 z dňa 13.06.2013, vypracovaného Ing.
Milošom Ondrušom, Bruselská 10, Košice – vydržaním a že vznikom vlastníckeho
práva nie sú dotknuté záujmy Mesta Spišské Vlachy.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v zmysle zákona.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: bezodkladne

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 278/VII/2017: K bodu č.13: Prehlaď žiadostí o informácie a podnetov
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I.  berie na vedomie
prehlaď žiadostí o informácie a podnetov.

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 279/VII/2017: K bodu č.14:Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.1
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I.  schvaľuje :
Predložený návrh zmeny rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.1
II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválenú zmenu
rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým opatrením č.1 na úradnejj tabuli a internetovej
stránke mesta.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: bezodkladne

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 280/VII/2017: K bodu č.15: Návrh príloh 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje
predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské
Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej
pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli
a internetovej stránke mesta schválený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o
financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa.

Zodpovedá : Prednosta MsÚ
Termín : bezodkladne
Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik

primátor mesta
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Uznesenie č. 281/VII/2017: K bodu č.16: Správa z vykonanej kontroly č.01/2017
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly č.01/2017.

Dátum : 10.05.2017 Ľubomír Fifik
primátor mesta

V Spišských Vlachoch dňa: 10.05.2017
Podpísané dňa: 10.05.2017
Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová


