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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy

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

Uznesenia zo 48. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 10.10. 2018

Uznesenie č. 392 /VII/2018: K bodu č. 1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí
návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík
určuje
za overovateľov zápisnice: p. Milana Biroščáka, p. Štefana Labanca
určuje
za skrutátora: p. Petra Kloceka
určuje
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 393/VII/2018: K bodu č. 2: Nastúpenie náhradníka do funkcie poslanca
MsZ v Spišských Vlachoch

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

konštatuje,
že p. Tomáš Celec dňa 10.10.2018 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského

zastupiteľstva Spišských Vlachoch a ujal sa poslaneckej funkcie.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 394 /VII/2018: K bodu č. 3 : Schválenie programu rokovania
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program zasadnutia MsZ.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 395 /VII/2018: K bodu č. 3 : Schválenie programu rokovania

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

schvaľuje
Zmenu návrhu programu zasadnutia MsZ.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 396 /VII/2018: K bodu č. 4 : Správa o plnení uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

berie na vedomie
správu o plnení uznesení.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 397/VII/2018: K bodu č. 6 : Návrh na Zmenu a doplnok č. 3 územného
plánu mesta Spišské Vlachy

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. berie na vedomie

predbežné navrhované zmeny v územnom pláne nasledovne :

1. posun umiestnenia ČOV v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2011 –

bližšie ku miestnej komunikácii ul. Železničná,

2. návrh lokality na umiestnenie zberného dvora na pozemkoch pri navrhovanej čističke

odpadových vôd,

II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v zmysle zákona.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 398/VII/2018: K bodu č. 7: Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte -
Miestne občianske poriadkové služby

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. schvaľuje

A. predloženie ŽoNFP v rámci výzvy: OPLZ-P05-2018-1 pre projekt s názvom

„Miestne občianske poriadkové služby v meste Spišské Vlachy“, pričom ciele

projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce,

B. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške: 4 907,35 € , t.j. min.

5% z celkových oprávnených výdavkov.

Dátum :  15.10.2018 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 399/VII/2018: K bodu č. 8: Návrh na udelenie odmien

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. berie na vedomie

návrh prednostu mestského úradu na udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi

mesta vo výške 15 % z jeho ročnej odmeny za prácu počas roka 2018.

II. schvaľuje

udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 15% z jeho ročnej

odmeny za vykonanú prácu a iniciatívny prístup k riešeniu problémov nad rámec funkcie

počas roka 2018.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 400/VII/2018: K bodu č. 8: Návrh na udelenie odmien

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. berie na vedomie
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návrh primátora mesta na udelenie koncoročnej odmeny poslancom mestského zastupiteľstva

vo výške 1100,- EUR (100,-EUR/1 poslanec) za prácu počas roku 2018.

II. schvaľuje

udelenie koncoročnej odmeny poslancom mestského zastupiteľstva vo výške 1100,- EUR

(100,-EUR/1 poslanec) za vykonanú prácu počas roka 2018.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 401/VII/2018: K bodu č. 9: Schválenie poplatkov za činnosť integrovaného
obslužného miesta

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. schvaľuje

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA

Služba: Správny/súdny Asistenčný Cena za

poplatok         poplatok         službu

Výpis z reg. trestov na právne účely         2,00 € 1,90 € 3,90 €

Výpis z listu vlastníctva na právne účely 4,00 €           3,90 € 7,90 €

Výpis z obchodného registra na právne účely  0,00 €          4,50 € 4,50 €

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 402/VII/2018: K bodu č. 10: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské
Vlachy č.1/2018, ktorým sa vyhradzujú mesta a ustanovujú podmienky na
umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje

predložený návrh Všeobecné záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 1/2018, ktorým

sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane,

II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli

a internetovej stránke mesta schválený návrh Všeobecné záväzného nariadenia mesta

Spišské Vlachy č. 1/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 403/VII/2018: K bodu č. 11: Vyhlásenie obchodno - verejnej súťaže na
priestory kotolne

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I.  schvaľuje :

V súlade s §9 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p.

podmienky obchodno-verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

kúpno-predajnej zmluvy na nehnuteľnosť Kotolňu, súp. č. 2446, nachádzajúci sa na par. č.

2095/11, par. r. „C”- zastavané plochy na nádvoria a pozemok par. č. 2095/11, par. r. „C“

– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2.

Mesto Spišské Vlachy vyhlasuje:

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy,  na
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Kotolňu, súp. č. 2446, nachádzajúci sa na par. č. 2095/11, par. r. „C”- zastavané plochy
na nádvoria a pozemok  par. č. 2095/11, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 167 m2.

Predmet verejno-obchodnej súťaže :

A. Kotolňa, súp. č. 2446, nachádzajúci sa na par. č. 2095/11, par. r. „C”- zastavané

plochy na nádvoria, minimálna cena 19 029,13,-€

B. Pozemok par. č. 2095/11, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167

m2, minimálna cena 1469,60,-€

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1. Vyhlásenie súťaže: 15.10.2018. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na

úradnej tabuli, internetovej stránke a v regionálnej tlači.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 31.10.2018 o 12.00 hod.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.

4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať

tieto náležitosti:

- označenie navrhovateľa,

- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna

cena nájomného,

- návrh musí byť podpísaný a datovaný,

- súhlas s podmienkami súťaže.

5. Prílohou návrhu u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bude výpis z

príslušného registra (obchodného resp. živnostenského) nie starší ako 3 mesiace.

6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú

všetky zo súťaže vylúčené.

7. Návrh musí obsahovať ponuku na obidve nehnuteľnosti.

8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na

predkladanie ponúk, t.j. do dňa 31. 10. 2018 do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno

návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
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9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.

10.Vyhlasovateľ po ukončení súťaže a vyhodnotení návrhov súťaže písomne oboznámi

všetkých účastníkov o výsledku najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok.

11.Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim

návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy.

12.V prípade, že do 15 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže

neuzatvorí zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom

prípade bude nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v

poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

13.Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.

14.Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky

súťaže.

15.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť,

meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie

ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu,

ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na

doplnenie a vykonanie opravy. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a

prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

16.Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži budú poskytnuté na oddelení správy

úsekových zariadení MsÚ alebo na telefónnom čísle : 053/417 42 17 (Mgr. Ronald Pikla ).

17.Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka.

• Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mestský úrad Spišské Vlachy

SNP 34

053 61 Spišské Vlachy

s viditeľným označením – textom:

„NEOTVÁRAŤ – OVS – predaj pozemku a kotolne“
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• Vyhodnotenie návrhov

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia
návrhu.

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná

najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení

súťažných návrhov je vylúčená.

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a

sídla navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia

vyhlásia poradie návrhov.

V Spišských Vlachoch dňa .............. 2018

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

Ľubomír Fifik

primátor mesta

Zverejnené na úradnej tabuli:

Zverejnené na web stránke mesta:

Zverejnené v regionálnej tlači :

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 404/VII/2018: K bodu č. 12: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na
priestory v požiarnej zbrojnici

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje :

V súlade s §9 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p.
schvaľuje podmienky obchodno-verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie nájomnej na nebytový priestor nachádzajúci sa na Mlynskej ulici. č. 1, s.č. 617.

Mesto Spišské Vlachy  vyhlasuje:
OBCHODNÚ VEREJNÚ  SÚŤAŽ

pod a § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej
vyhlasovateľ prenajme priestory v Požiarnej zbrojnici na prízemí / bývalá prevádzka KM

bar / na Mlynskej ul.
č. 1 v Spišských Vlachoch
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Predmet nájmu : nebytový priestor :

miestnosť č.1 19,10 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 34€ / m²
/rok /

miestnosť č.2 25,00 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 34€ / m²
/rok /

miestnosť č.3 18,50 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 34€ / m²
/rok /

sklad 2,30 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m²
/rok /

kúpeľňa 4,20 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m²
/rok /

chodba soc. zariadenie 2,20 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m²
/rok /

WC 1,20 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m²
/rok /

chodba 11,00 m² podlahovej plochy
/ najnižšia ponuka 27€ / m²
/rok /

Mesto je vlastníkom budovy s.č. 617 – Požiarna zbrojnica a zastavaného pozemku parcelné
číslo KN C 191/2 v Spišských Vlachoch na ulici Mlynskej č. 1, ktoré sú zapísané na LV 1 v k.ú.
Spišské Vlachy ako výlučné vlastníctvo Mesta Spišské Vlachy.

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1. Vyhlásenie súťaže: 15. 10. 2018. Obchodná verejná sú až sa začína dňom jej
zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke a v regionálnej tlači.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 31. 10. 2018, o 12.00 hod.
3. Doba nájmu sa stanovuje na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 2 mesiace.
4. Súťaže sa môžu zúčastni fyzické aj právnické osoby.
5. Súťažné návrhy musia by písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia

obsahovať tieto náležitosti:
- označenie navrhovateľa,
- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie by nižšia ako

minimálna cena nájomného,
- návrh musí by podpísaný a datovaný,
- súhlas s podmienkami súťaže.

6. Prílohou návrhu u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bude výpis z
príslušného registra (obchodného resp. živnostenského) nie starší ako 3 mesiace.

7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac
návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.

8. Navrhovatelia môžu meniť , dopĺňa svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty
na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 31. 10. 2018, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto
termínu možno návrh dopĺňa len na základe výzvy vyhlasovateľa  v ním stanovenej
lehote.

9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú
doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
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10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže a vyhodnotení návrhov súťaže písomne oboznámi
všetkých účastníkov o výsledku najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok.

11. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať , navrhovateľ je
svojim návrhom viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy.

12. Termín uzatvorenia nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia
verejnej obchodnej súťaže, daný na vedomie víťazovi súťaže. V prípade, že do 10
kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí
zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom
prípade bude nebytový priestor ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po
víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

13. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
14. Sú až je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil

podmienky súťaže.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnu všetky predložené návrhy, sú až zruší ,

meniť podmienky súťaže, ukonči sú až ako neúspešnú alebo predĺži lehotu na
predkladanie ponúk, predĺži lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych
nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
vyzvať navrhovateľa a na doplnenie a vykonanie opravy.

Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola
vyhlásená.
16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej suťaži  budú poskytnuté na oddelení
správy úsekových zariadení MsÚ alebo na telefónnom čísle : 053/417 42 17 (Mgr.
Ronald Pikla)
17. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka.

• Miesto predkladania návrhov

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľ
a:

Mestský úrad Spišské Vlachy
SNP 34

053 61 Spišské Vlachy
s viditeľným označením – textom:

„NEOTVÁRAŤ – OVS – nájom priestorov v Kultúrnom dome“

• Vyhodnotenie návrhov

1.Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.
2.Na otváranie a vyhodnotenie sútažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej trojčlenná

komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3.O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla

navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie
návrhov.

V Spišských Vlachoch ...................dňa 2018

Zverejnené na úradnej tabuli: ........................................
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Zverejnené na web stránke mesta: Ľubomír Fifik
Zverejnené v regionálnej tlači: primátor mesta

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 405/VII/2018: K bodu č. 13: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy žiadateľke p. Mgr. Milade Maťašovskej ako prípad hodný osobitného
zreteľa

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I.  schvaľuje :

A. zámer predať pozemok

parcelu registra „C“ s p. č. 5693/15 o výmere 146 m² , druh pozemku trvalý trávnatý
porast a  parcelu registra „C“ s p. č. 5693/16 o výmere 179 m², druh pozemku trvalý
trávnatý porast:, v k. ú. Spišské Vlachy,  ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo
21/2018 zo dňa 16.06.2018, vyhotoveným Rastislavom Špitzom, geodetom, Helcmanovce
314, IČO: 34 605 045. Tento geometrický plán autorizačne overil dňa 19.06.2018 Ing.
Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a kartograf a úradne overený bol Okresným úradom
Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, Ing. Martinou Kedžuchovou, dňa 27.06.2018
pod číslom 335/18.

B. spôsob predaja majetku uvedeného v bode A. tohto návrhu (podľa zák. č. 138/1991
zb. o majetku obcí v platnom znení) formou:

Priameho predaja za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa
osobitného predpisu - znaleckým posudkom číslo 58/2018, najmenej za cenu 8,13,-€/m2

s nasledovným podmienkami:

 kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku
na stanovenej všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.

 kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojene s vkladom vlastníckeho práva
v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľnosti

II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť všetky potrebné kroky

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 406/VII/2018: K bodu č. 14 : Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran Spišské Vlachy
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Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje:

zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý preberie do nájmu
nebytové priestory Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy, Hornádska 49, 053 61
Spišské Vlachy IČO: 35554665, a to nasledujúcu nehnuteľnosť: Chatu, súp. č. 1535,
nachádzajúci sa na par. č. 7733/5, par. r. „C“ – zastavané   plochy a nádvoria, v k. ú.
Spišské Vlachy, časť Zahura, za cenu 1 €. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide o nájom budovy v ktorej
sa budú konať :

- kultúrne akcie,

- spoločenské podujatia,

- športové zápolenia,

- aktivity telesnej kultúry.

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

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 407/VII/2018: K bodu č. 15 : Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran Spišské Vlachy

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I.  schvaľuje:

zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý preberie do nájmu
nebytové priestory Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy, Hornádska 49, 053 61
Spišské Vlachy IČO: 35554665, a to nasledujúce nehnuteľnosti :

A. Budovu-športový klub, súp. č. 968, nachádzajúci sa na par. č. 2011/14, par. r. „C“ –
zastavané   plochy a nádvoria,

B. Tribúnu, súp. č. 2443, nachádzajúci sa na par. č. 2011/16, par. r. „C“ – zastavané
plochy a nádvoria

C. Tribúnu, súp. č. 2442, nachádzajúci sa na par. č. 2011/15, par. r. „C“ – zastavané
plochy a nádvoria,

v k. ú. Spišské Vlachy, za cenu 1 €. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide o nájom budovy v
ktorej sa budú konať :

- kultúrne akcie,

- spoločenské podujatia,

- športové zápolenia,
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- aktivity telesnej kultúry.

II. ukladá:

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

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 408/VII/2018: K bodu č. 16 : Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I.  schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č.2 v súlade s §14ods.2 písm. b) a písm .c) zákona č.583/2004 Z.z.o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 409/VII/2018: K bodu č. 16 : Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I.  schvaľuje:

A. Použitie rezervného fondu mesta Spišské Vlachy v roku 2018 v maximálnej výške 5 000,-
€ na nákup kosačky

B. Zmenu schváleného kapitálového rozpočtu na financovanie investičných akcií na rok 2018
nasledovne:

a. Zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti z rezervného fondu mesta o 5 000,- €

b. Zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v programe 3.2., vo funkčnej klasifikácii 06.2.0 a v
ekonomickej klasifikácii 713 Nákup pre. strojov, prístr., zariadení, mulčovač, kosačka o sumu
5 000,-€

II. ukladá

Oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej

stránke mesta schválené použitie rezervného fondu mesta Spišské Vlachy v roku 2018.
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Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 410/VII/2018: K bodu č. 17 : Monitorovacia správa za rok 2018

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

berie na vedomie

predložený návrh monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2018.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 411/VII/2018: K bodu č. 18 : Konsolidovaná závierka za rok 2017

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

berie na vedomie

1. konsolidovanú účtovnú závierku mesta za rok 2017

2. Stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2017.

Dátum : 15.10.2018 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová


