MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
___________________________________________________________________________________
ZÁPISNICA
napísaná dňa 02. marca 2016 na 16. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva, uskutočnenom v priestoroch Galérie Mestského úradu v Spišských Vlachoch.
Primátor mesta Ľubomír Fifik otvoril a viedol 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom privítal
poslancov MsZ a ostatných prítomných.
Prítomní:
Primátor:
Prednosta:
Poslanci:

Hlavný kontrolór:
Zapisovateľka:

Ľubomír Fifik
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik
PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ladislav Šterbinský ,
Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Ivan Suchý – prišiel o 18:50
Ing. František Stanislav
Renáta Ferenčáková

Neprítomní:

Mgr. Monika Koperdáková, ThLic. Ľubomír Baloga , Mgr. Branislav Legát,
Ing. Radoslav Leščáni
Ďalší prítomní :
podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania:
15 : 45 hod.
Ukončenie rokovania: 20 : 00 hod.
Priebeh rokovania:
K bodu 1: Otvorenie - voľba návrhovej komisie
Pán primátor Ľubomír Fifik navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice, skrutátorov a
zapisovateľku.
Uznesením 164/VII/2016 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Rastislav Bečker,
určuje za overovateľov zápisnice: Peter Klocek, Ing. Ladislav Šterbinský
určuje za skrutátorov: Ing. Juraj Jánošík
určuje za zapisovateľku: Renáta Ferenčáková.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Ladislav Šterbinský,
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 164/VII/2016 bolo prijaté.

Pán primátor Ľubomír Fifik oboznámil prítomných s programom zasadnutia a opýtal poslancov na doplňujúce body
do dnešného programu.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 165/VII/2016 k bodu č.2: Schválenie programu rokovania:
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, , Mgr. Vladimír Baloga Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Ladislav Šterbinský,
Proti: Ing. Rastislav Bečker
Zdržal sa: 0
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje program rokovania 16 zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch.

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie MsZ.
2. Schválenie programu rokovania.
3. Správa o plnení uznesení.
4. Pripomienky občanov.
5. Schválenie spolupráce z Košickým samosprávnym krajom ohľadom programu technickej pomoci „ELENA“
6. Schválenie zmluvy o založení združenia obcí „EKOSPIŠ“
7. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
8. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácii na území mesta Spišské Vlachy
9. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy , žiadateľovi p. Daniele Farkašovej, ako prípad
hodný osobitného zreteľa
10. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy , žiadateľovi p. Mgr. Márii Suchej, ako prípad
hodný osobitného zreteľa
11. Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na pozemok KN C 1969/1 o výmere 1660 m2 a pozemok KN E 1728
o výmere 1252 m2
12. Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v Požiarnej zbrojnici
13. Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2022
14. Správa z vykonaných kontrol
15. Činnosť komisií - výstupy
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Záver
K bodu 3: Správa o plnení uznesení.
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – predniesol kontrolu plnenia uznesení
Pripomienky k správe:
Ing. Bečker- chce vedieť, aby sa uviedlo na pravú mieru, či MsZ má, alebo nemá možnosť odvolať konateľa
spoločnosti mestské lesy (MSL),
p. prednosta: MsZ nie je oprávnené odvolať konateľa MSL . Zákon o obecnom zriadení 369 č.90 nepôsobí v rámci
obchodného zákonníka na obchodné spoločnosti, preto nemá MsZ právomoc. MsZ ako také len schvaľuje
vedúcich členov , odvolať konateľa MsL môže valné zhromaždenie, upravuje to obchodný zákonník.
p. primátor: keďže máme platné uznesenie, ktoré je v nejakom rozpore, poprosím p. prednostu, aby boli poslanci
oboznámení s judikatúrou tejto záležitosti a na ďalšom rokovaní potvrdíme, alebo vyvrátime platnosť tohto
uznesenia.
HKM – dal návrh na posun termínu plnenia uznesení , ktoré neboli splnené , aby sa lehota plnenia uznesení posunula
a tieto uznesenia, by už nefigurovali ako nesplnené, ale ako uznesenia, ktoré sa plnia.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 166/VII/2016 k bodu č.3 Správa o plnení uznesení :
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
predchádzajúcich zasadnutí MsZ.

berie na vedomie správu prednostu MsÚ o plnení uznesení z

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Ladislav Šterbinský
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 166/VII/2016 bolo prijaté.
K bodu 4: Pripomienky občanov.
p. Fabián Pecha: podal sťažnosť na rušenie nočného kľudu ohľadom baru K+M (bar p. Gurčíka)
p. primátor: beriem na vedomie, nakoľko bola prijatá aj sťažnosť s podpismi občanov zo susedstva. Prehodnotí sa to
v rámci bodu č.12 (vyhlásenie VOS na priestory v PZ). Taktiež sa končí nájomná zmluva p. Gurčíkovi, ktorý to má
v prenájme.
Mgr. Baloga: ako bude riešená situácia ohľadom kanála na ul. Lipovej. Je tam asi 30cm prepadnutý asfalt .Bude to na
náklady mesta , alebo na náklady vodárenskej spoločnosti?
p. primátor – v rámci schváleného rozpočtu plánujeme obnovu ciest, na jar sa to môže opraviť. Zapisujeme si túto
vec, bude sa to riešiť.
PaedDr .Satmáryová : e-mailom prišla pripomienka od p. Sokolského v mene susedov ,na ul. Komenského po
osadení optického káblu, či by sme nemohli osloviť tú firmu, aby dala do poriadku ten výkop, tvoria sa tam mláky, je
tam blato
p. primátor: je viacero vecí, ktoré je tam potrebné urobiť, keďže je tam aj ZŠ, parkuje tam viacej áut ako kedysi.
Stavba ešte nie je ukončená , zemina musí usadnúť, je potrebné s tým počkať aj kvôli počasiu. Čo sa týka našich ulíc,
sťažnosti je oveľa viac, vieme, že cesty a komunikácie nie sú v dobrom stave. Návrh na riešenie tohto problému je asi
taký, že po úprave do pôvodného stavu tejto časti, budeme prehodnocovať do jestvujúceho kanála , ktorý ide po tej
strane vpuste, ktoré by sa tam mohli nainštalovať. Taktiež sa pripravuje sa projekt kanalizácia celého mesta .
Ing. Jánošík: osobne som sa tam bol pozrieť. Problém je, že na trávniku parkujú auta a aj autobus a keď odtiaľ
odchádzajú z toho je veľa blata. Predtým to bolo vysypané kameňmi, ale ako to rozkopali, kamienky sa rozhrabali
a zmizli. Stačilo by vysypať to štrkom, alebo drťou, aby sa nenosilo blato.
PaedDr. Satmáryová : veľa ľudí si myslí, že výkopové práce sú akcie mesta
K bodu č. 5: Schválenie spolupráce z Košickým samosprávnym krajom ohľadom programu technickej pomoci
„ELENA“
p. Lukošík (zástupca REGIO ENERGY n.o.-projektový partner pre KSK) – oboznámil MsZ o spôsobe spolupráce .
Materiály na preštudovanie boli doručené poslancom MsZ.
Pripomienky k bodu č.5:
Mgr. Baloga – aká je percentuálna úspešnosť, že budovy, ktoré si vypracujeme budú zaradené do tohto projektu?
p. Lukošík: túto skutočnosť program ELENA nevie ovplyvniť.
p. primátor: pre doplnenie do tejto spolupráce sa tu v okolí zapojili mestá Sp. Nová Ves, Rožňava, Krompachy.
Do tohto programu bola vybratá budova MsÚ, Hasičská zbrojnica a kultúrny dom . Vybraté budovy nie sú
sankcionované, ak sa to nezrealizuje.
p. Lukošík: zo 17 okresných miest ktoré boli oslovené z možnosťou pristúpiť 14 miest reagovalo pozitívne. Sme
presvedčení, že je to výhodné pre každého partnera. Čaká Vás obnova verejných budov, pôjde sa do výziev, bude
snaha o obnovenie týchto budov a toto je prostriedok na to, aby ste si vedeli pripraviť dokumentáciu iba s 10%
nákladmi. Realizáciu si rieši mesto samé.
p. primátor: Do tohto programu boli vybraté tri budovy MsÚ, Hasičská zbrojnica a kultúrny dom .
Ing. Bečker: spolupráca znamená čo? Aký to bude mať vplyv na rozpočet?

p. Lukošík: bude partnerská zmluva z KSK s 10% spoluúčasťou na technickú podporu pre jednotlivé projekty. Činnosť
technickej podpory a prípravy dokumentácie bude mať na starosti implementačná jednotka na KSK. Implementačná
jednotka komunikuje s mestom, pripraví dokumentáciu, vysúťaži projekt, energetický audit a dodá materiál, ktorý
sa môže podať na najbližšiu možnú výzvu.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 167/VII/2016 k bodu č.5: Schválenie spolupráce z Košickým
samosprávnym krajom ohľadom programu technickej pomoci „ELENA“
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 167 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, , Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav
Šterbinský
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Rastislav Bečker
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 167/VII/2016 bolo prijaté .
K bodu č. 6: Schválenie zmluvy o založení združenia obcí „EKOSPIŠ“
p. primátor: boli Vám zaslané materiály na preštudovanie. Na takýto výrobný proces sme sa boli pozrieť v Rige, kde
triediaca linka rieši komunálny odpad. Na skládku sa vyváža asi 10% odpadu, avšak už nie v takejto forme, ako sa
vyváža teraz. Komunálny odpad by sa nevyvážal na skládky, ale využívalo by sa maximum z toho, čo vyhadzujeme.
Na tento projekt je možnosť čerpať prostriedky z fondov EU. Ušetríme financie občanov nášho mesta, nakoľko je
predpoklad, že stúpnu zákonne poplatky za komunálny odpad. Akékoľvek náklady okrem členského príspevku na
túto organizáciu bude znášať samotné združenie, ktoré to bude splácať z výnosov . Z toho prímu sa bude splácať
úver, ktorý sa zoberie. Nie je to spaľovňa, nie je to nič, čo znečisťuje životné prostredie je to komunálny odpad.
Nebude to v meste, bude to na rázcestí obci , v katastri Hincovce. Tento zámer bol odsúhlasený aj v okolitých
mestách (Krompachy, Sp. Podhradie, Hincovce..).
p.Klocek: na doplnenie by som dodal, že zhodnocovanie tohto odpadu, sa bude robiť dvomi spôsobmi ako nám to
bolo vysvetlené : mokrý a suchý proces.. Suchý proces spracovania – je predbežná dohoda, že to budú odoberať
cementárne na pálenie, alebo to spotrebujú pri výrobe cementu. Mokrý proces je dohodnutý z Embracom – výroba
bio plynu. Ďalšou možnosťou je výstavba linky na bio plyn, ktorá by ho spracovala a z plynármi je dohodnuté, že by sa
to mohlo dodávať do siete. Jedinou nevýhodou je zápach, keďže je to skládka. Je však vybratá lokalita bývalej
obaľovačky, ktorá je vzdialená od okolitých dedín. Štát nebude podporovať otváranie nových skládok.
PaedDr. Satmáryová: materiály sme dostali v dostatočnom predstihu, bola by som nerada, ak by sa neschválil vstup
do tohto združenia, pretože vstupom do tohto združenia nestratíme nič, môžeme iba získať. Neviem ako sa potom
pozrieme svojím voličom do očí, ak budeme takto riešiť odpadové hospodárstvo.
Ing. Šterbinský: je nutnosť riešiť odpadové hospodárstvo, robia sa rôzne čierne skládky. Hovorilo sa o tom, že sa
otvorí zberný dvor, bohužiaľ, zatiaľ ani náznak. Nie som proti, aby sa vstúpilo do tohto zduženia, ale keď sa zakladal
Ekover, všetko bolo krásne , ideálne a nakoniec sme všetci lietali ako špinavé prádlo, lebo celý areál stavebnín bol
založený sklom, plastom atd. ,nakoľko odoberatelia odstúpili od zmlúv. Upozorňujem na možné dôsledky, aby
odoberatelia brali tento odpad .
Ing. Jánošik: bolo pracovné stretnutie k tejto téme, mesto už teraz dopláca. Ekospiš je najlepšie čo teraz máme,
niekde začať treba. Skúsme ísť touto cestou.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 168/VII/2061k bodu č.6:Schválenie zmluvy o založení združenia obcí
„EKOSPIŠ“
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 168 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, , Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav
Šterbinský , Ing. Rastislav Bečker

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 168/VII/2016 bolo prijaté.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 169/VII/2016 k bodu č.6:Schválenie zmluvy o založení združenia obcí
„EKOSPIŠ“
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 169 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, , Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav
Šterbinský , Ing. Rastislav Bečker

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 169/VII/2016 bolo prijaté.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 170/VII/2016 k bodu č.6:Schválenie zmluvy o založení združenia obcí
„EKOSPIŠ“
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 170 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, , Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav
Šterbinský , Ing. Rastislav Bečker

Proti: 0

Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 170/VII/2016 bolo prijaté.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 171/VII/2016 k bodu č.6:Schválenie zmluvy o založení združenia obcí
„EKOSPIŠ“
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 171 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, , Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav
Šterbinský , Ing. Rastislav Bečker
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 171/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 7: Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ
Ing. Michal Dzurila – oboznámil MsZ s návrhom VZN.
Tento návrh je potrebný dôsledkom zmeny legislatívy a obce sú povinné zapracovať návrh do VZN.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č.172/VII/2016 k bodu č.7: Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ.
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch (celé uz. č. 172 viď v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, , Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav
Šterbinský , Ing. Rastislav Bečker
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 172/VII/2016 bolo prijaté.
K bodu č. 8: Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácii na území mesta Spišské Vlachy
Ing. Michal Dzurila oboznámil MsZ o podmienkach poskytovania dotácii.
K tomuto VZN boli doručené pripomienky, vyhodnotenie bolo zaslané každému na e-mail. Pripomienkoval to
p. Pacovský: Navrhuje rozšíriť okruh príjemcov dotácie a zmeniť orgán, ktorý posudzuje a navrhuje prerozdelenie
dotácii. Na základe §6 ods.4 zákona 396/1990 tieto pripomienky neboli akceptované a nebude sa na nich prihliadať,
keďže neboli odôvodnené.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 173/VII/2016 k bodu č.8: Návrh VZN o podmienkach poskytovania
dotácii na území mesta Spišské Vlachy.
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 173 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav
Šterbinský , Ing. Rastislav Bečker
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 173/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 9: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, žiadateľovi p. Daniele
Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: predniesol návrh na predaj pozemku, komisia tento návrh prerokovala. Predpokladaný
prínos do rozpočtu -160€. Pozemok je v blízkosti Rudoľovej záhrady, je ohradený a stará sa o neho. Náklady na
geometrický plán znáša kupujúci.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 174/VII/2016 k bodu č.9 : Návrh na predaj pozemku vo
vlastníctve mesta Spišské Vlachy, žiadateľovi p. Daniele Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 174 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, , Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav
Šterbinský , Ing. Rastislav Bečker
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 174/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č.10 : Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, žiadateľovi p. Mgr. Márii
Suchej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: predniesol návrh na predaj pozemku. Predpokladaný prínos do rozpočtu- 340€. Pozemok
je oproti Polícii. Náklady na vklad do KN znáša kupujúci. Nie je potreba geometrického plánu.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 175/VII/2016 k bodu č.10: Návrh na predaj pozemku vo
vlastníctve mesta Spišské Vlachy, žiadateľovi p. Mgr. Márii Suchej, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 175 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, , Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav
Šterbinský , Ing. Rastislav Bečker
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 175/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 11: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na pozemok KN C 1969/1 o výmere 1660 m2
a pozemok KN E 1728 o výmere 1252 m2
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik- predložil materiál k tomuto bodu. Jedná sa o pozemky za zdravotným
strediskom. Na jeden pozemok je potrebný geometrický plán, na druhy pozemok nie. Náklady na
vyhotovenie geom. plánu bude znášať kupujúci.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 176/VII/2016 k bodu č.11: Vyhlásenie obchodno-verejnej
súťaže na pozemok KN C 1969/1 o výmere 1660 m2a pozemok KN E 1728 o výmere 1252 m2

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 176 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík,
Proti: Ing. Rastislav Bečker, Peter Klocek
Zdržal sa: Ing. Ladislav Šterbinský ,
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 176/VII/2016 nebolo prijaté.
K bodu č. 12: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v Požiarnej zbrojnici
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: oboznámil MsZ s podmienkami VOS, jedná sa o priestory v požiarnej
zbrojnici, prevádza K+M Bar. Je tu aj sťažnosť na tento bar. Je na poslancoch, či vyhlásime VOS na tieto
priestory a taktiež treba zvážiť príjem do rozpočtu. Ročný príjem je 2692,7€.
p.primátor:. V rámci rozpočtu sa tento rok plánuje drenážovanie hasičskej stanice.
p. Poradová: hasiči majú o tieto priestory záujem, mesto vie, že sme zaradený do skupiny „B“ je
potrebné, aby sme mali vytvorené podmienky ako profesionálny hasiči, či už na sklady, alebo umyvárky.
P. Gurčík používa naše sociálne zariadenia, taktiež autoškola napriek tomu, že sú nefunkčné a nik to
neupratuje. Chceme, aby nám mesto pomohlo a máme záujem, aby táto budova bola naša, potrebujeme
k tomu peniaze.

p.primátor: do tejto budovy nebolo investované nič, okrem zateplenia garáže . Budeme žiadať cez
projekty dotáciu, ak nie dotáciu tak z vlastných prostriedkov postupne vymeníme pece za klasické
konvertory , rovnako pre KD a MsÚ.
Ing. Jánošík: čo ostatný nájomcovia -kapela, autoškola? Títo vám nevadia? Potrebujete tie priestory?
P. Poradová: potrebujem priestory dole pri garáži
Ing. Šterbinský: aký je tam príjem pre mesto, bude to mať dopad na rozpočet?
p.primátor: príjem je potrebný pre mesto, nech tam je prevádzka, avšak je potrebné brať do úvahy, že je
to hasičský dom. Preto je tento návrh zmluvy, lebo je tam výpovedná doba.
p. Poradová: príjem je pre mesto, nie pre hasičov. Do budovy sa okrem zateplenia nedalo nič.
Ing. Šterbinský: treba nájsť iné riešenie , aby ste tam mali šatne a a všetko, čo potrebujete. Treba pozerať
aj na rozpočet mesta.
Ing. Ivan Suchý – prišiel o 18:50
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 176/VII/2016 k bodu č.12: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na
priestory v Požiarnej zbrojnici
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 176 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský ,
Peter Klocek, Ing. Ivan Suchý
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Rastislav Bečker
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 176/VII/2016 bolo prijaté.
K bodu č. 13: Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2022
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: predniesol návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na r.2016-2022
K tomuto bodu boli doručene pripomienky , ktoré boli prerokované aj na komisii stavebno – plánovacej.
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 177/VII/2016 k bodu č.13: Návrh programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na roky 2016-2022
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské
Vlachy na roky 2016-2022
Hlasovanie:
Za: Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský , Peter Klocek, Ing. Ivan Suchý,
Ing. Rastislav Bečker
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 177/VII/2016 bolo prijaté.
K bodu č. 14: Správa z vykonaných kontrol
HKM: je predkladateľom správy. Odporúčal zobrať na vedomie správu z vykonaných kontrol.
Ing. Suchý: súvisí to z pozemkami?
HKM: áno prišli sme na to po sprístupnení údajov z KN

PaedDr. Satmáryová:pri kontrole nakladania s nehnuteľnosťami ste uviedli aj nedostatky zmluvy, bude to mesto
riešiť, aby sa to dalo do poriadku?
HKM: bude sa to riešiť. Budeme ešte priebežne preskúmavať, či sa nestali podobné prípady podvodného konania
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 178/VII/2016 k bodu č.14: Správa z vykonaných kontrol
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: berie na vedomie správu z vykonaných kontrol č. 01/2016/MsZ.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Vladimír Baloga ,Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský ,
Peter Klocek, Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor konštatoval, že uznesenie č. 178/VII/2016 bolo prijaté.
K bodu č. 15: Činnosť komisií- výstupy
Výstupy z komisii boli zodpovedané počas rokovania MsZ.
K bodu č. 16: Rôzne
p.primátor: SEZO SPIŠ na základe valného zhromaždenia schválilo uznesenie, boli zriadené a povinnosť je
v organizácii zodpovednosti výrobcov postarať sa o správne nakladanie so separovaným odpadom. Celú agendu
preberá spoločnosť, ktorá vyhrala v rámci SEZA ,je to spoločnosť ENVI PACK. MsZ berie na vedomie toto uznesenie,
podpísané valným zhromaždením SEZA.
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: predniesol pripomienky predložené p. Pacovským (zoznam pripomienok v prílohe). Na
všetky pripomienky bolo odpovedané počas rokovania MsZ.
K bodu č. 17: Interpelácie
Ing. Suchý: bola vyčíslená suma za akciu Zahurov ?
p. primátor: okolo 20€ + vývoz a triedenie odpadu, zaplatila sa hodinová práca - prevoz
Ing. Suchý: zdá sa mi to málo
p. primátor: urobili za sebou poriadok, iba požiadali mesto o prevoz, aby vyviezlo vrecia s odpadom, ktoré sami
naplnili
Ing. Bečker: bude pravidelnosť MsZ na stredu?
p. primátor: bola zmena organizačnej štruktúry , kde bola streda určená ako dlhý pracovný deň. Z tohto vychádza,
že toto je najvhodnejší deň, v prípade potreby sú pracovníci k dispozícii. Taktiež nedochádza k navýšeniu nákladov a
nadčasových hodín.
p. Klocek: drevená budova pri železničnej stanici je na spadnutie. Je potrebné vyzvať ich, aby to odpratali, nech to
neohrozuje občanov
p.primátor: vyzvem ich
p. Klocek: čo sa týka MsZ na stredu , navrhoval by som radšej v piatok. Poslanci sú vonku a na víkend sa snažia prísť
domov. Malo by sa im umožniť, aby tu mohli byť.. Je to nepraktické. Aj občania si skôr nájdu čas v piatok.
p. primátor: stalo sa , že aj napriek harmonogramu zastupiteľstiev bolo MsZ neuznesenia schopné. Ďalšie MsZ
plánujem zatiaľ na stredu, dá sa to však zmeniť, dohodnúť sa.

V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik poďakoval všetkým prítomným poslancom a ostatným
prítomným za účasť a 16. zasadnutie MsZ o 20:00 hod. ukončil.

Zapísala:

Renáta Ferenčáková

V Spišských Vlachoch, dňa: 07.03.2016
Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová
predsedníčka návrhovej komisie

….....................................
Ľubomír Fifik

primátor mesta

….….........................................
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik

prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:
Ing. Ladislav Šterbinský

....................................................

Peter Klocek

....................................................

Prílohy:
1.

bod 3. Správa o plnení uznesení.

2.

bod 5. Schválenie spolupráce z Košickým samosprávnym krajom ohľadom programu
technickej pomoci „ELENA“

3.

bod 6. Schválenie zmluvy o založení združenia obcí „EKOSPIŠ“

4.

bod 7. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

5.

bod 8. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácii na území mesta Spišské Vlachy

6.

bod 9. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, žiadateľovi p. Daniele
Farkašovej , ako prípad hodný osobitného zreteľa

7.

bod 10. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, žiadateľovi p. Mgr. Márii
Suchej , ako prípad hodný osobitného zreteľa

8.

bod 11. Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na pozemok KN C1969/1 o výmere 1660 m2
a pozemok KN E 1728 o výmere 1252 m2

9.

bod. 12. Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v Požiarnej zbrojnici

10. bod. 13. Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2016-2022
11. bod. 14. Správa z vykonaných kontrol
12. bod 16. Pripomienky p. Pacovského
13. zoznam prijatých uznesení na 15. zasadnutí MsZ v Spišských Vlachoch.

