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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uznesenie zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, 

konaného dňa 12.06.2015 

 

Uznesenie č. 80/VII/2015: K bodu č. 1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
volí 
návrhovú komisiu v zložení : predseda : PaedDr. Satmáryová Marcela 
členovia : Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Branislav Legát 
určuje 
za overovateľov zápisnice: Mgr. Moniku Koperdákovú, Ing. Ladislava Šterbinského 
určuje 
za skrutátorov PaedDr. Satmáryovú Marcelu, Ing. Ivana Suchého 
určuje 
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Dzurillovú 
 
 
Uznesenie č. 81/VII/2015: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
program 6. zasadnutia MsZ v predložęnom znení. 
 
 
 
Uznesenie č. 82/VII/2015: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania  
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
berie na vedomie   
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ . 
 
 
Uznesenie č. 83/VII/2015: K bodu č. 5: Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 
2014  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
berie na vedomie 
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1. návrh záverečného účtu mesta za rok 2014 
2. stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2014 
3. stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 

za rok 2014 
schvaľuje 

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2014 s výhradami , 
2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2014 a to: 

- rezervný fond vo výške       88.947,21EUR, 
- fond rozvoja bývania                         596,95 EUR, 
- kaučný fond             6.673,80 EUR, 
- sociálny fond             1.273,97 EUR 

3. konečný zostatok na darovacom účte vo výške      400,00 EUR, 
4. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške  9.625,44 EUR do 

rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. s použitím na kapitálové 
výdavky roku 2015, 

5. odpis nedaňových pohľadávok mesta podľa § 19 Všeobecne záväzného nariadenia  č. 
2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy v celkovej výške 
5.399,53 EUR. 

 

 

Uznesenie č. 84/VII/2015: K bodu č. 6: Správa z vykonaných kontrol č. 03/2015/MsZ 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
správu HKM z vykonaných kontrol č. 03/2015/MsZ  
ukladá 
prednostovi MsÚ predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ dňa 10.7.2015 internú smernicu, ktorá 
upraví kolobeh a nakladanie so zmluvami, v ktorých je účastníkom mesto Spišské Vlachy.  
 
Zodpovedný: prednosta MsÚ                      Termín : 10.7.2015 
 
 
 
Uznesenie č. 85/VII/2015: K bodu č. 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 
2015 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na obdobie 2. polroka 2015 
poveruje 
HKM Spišské Vlachy vykonaním schválených kontrol. 
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Uznesenie č. 86/VII/2015: K bodu č. 8: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o 
určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy. 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišské Vlachy 
ukladá 
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej 
stránke mesta schválený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy o určení 
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy.  

 

Zodpovedný: prednosta MsÚ                      Termín : bezodkladne 
 
 
 
Uznesenie č. 87/VII/2015: K bodu č.9: Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
predložený Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1 
ukladá 
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej 
stránke mesta schválený návrh zmeny rozpočtu mesta Spišské Vlachy rozpočtovým opatrením č. 1.  
 
Zodpovedný : finančné oddelenie MsÚ                     Termín : bezodkladne 
 

 

 

Uznesenie č. 88/VII/2015: K bodu č. 10: Návrh riaditeľky MŠ na zvýšenie kapacity v MŠ 
Spišské Vlachy 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
1. ukladá 
Prednostovi MsÚ 
zabezpečiť prípravu alternatívnych riešení dočasného navýšenia kapacít MŠ vrátane splnenia 
všetkých zákonných požiadaviek a náležitostí pre jednotlivé riešenia v tejto minimálnej štruktúre :  
1. Počet detí, o ktorý predmetné riešenie navýši kapacitu MŠ 
2. Povinnosti stanovené právnymi predpismi upravujúcimi zriadenie, umiestnenie alebo  

prevádzku MŠ - hygienické, edukačné, školské zákony a vyhlášky 
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3. Požiadavky a náležitosti predmetného riešenia v zmysle stavebno-technických predpisov, teda 
najmä stavebné projekty, stavebné povolenia alebo ich ekvivalenty v zmysle stavebného 
zákona a príslušných vyhlášok. 

4. Potrebnú úpravu záväzkovo-právnych vzťahov a výpočet ich účastníkov. 
5. Náročnosť a komplexnosť plnenia povinností stanovených Zákonom o verejnom obstarávaní a 

príslušných vykonávacích predpisov. 
6. Finančnú náročnosť predmetnej alternatívy, jej rozloženie v čase. 
7. Finančné krytie riešenia v podobe zdrojov prefinancovania daného riešenia, najmä realokácie 

dostupných zdrojov úpravy rozpočtu. 
8. Úprava VZN, uznesení MsZ, iných predpisov alebo nariadení upravujúcich chod mesta. 
9. Úprava prevádzkových a iných predpisov upravujúcich činnosť a chod MŠ. 
2. ukladá 
Rade MŠ a Rade ZŠ Komenského 6 
plnú a okamžitú súčinnosť spočívajúcu predovšetkým v poskytnutí všetkých podkladov a vstupov 
k doteraz prezentovaným alternatívam a návrhom, poskytnúť kontaktné informácie na všetky 
interné a externé osoby, ktoré boli zapojené do procesu prípravy alternatívnych riešení a akúkoľvek 
ďalšiu súčinnosť vyžiadanú zo strany prednostu MsÚ. 
3. ukladá 
Zamestnancom školského úradu  
poskytnúť všetky podklady a informácie spadajúce do agendy školského úradu, najmä povinnosti 
spomenuté v bode 1 tohto uznesenia a povinnosť upozorniť a informovať prednostu MsÚ o 
všetkých ďalších povinnostiach spojených s riadením, umiestnením, prevádzkou alebo prípadnou 
alternatívou riešenia problému nedostatočnej kapacity MŠ. 
4. ukladá 
Zamestnancom stavebného úradu 
poskytnúť plnú súčinnosť k podkladom a informáciám k poskytnutým riešeniam vrátane 
upozornenia na prípadné realizačné a stavebno-právne nedostatky. 
 
 
 
V Spišských Vlachoch dňa 15.06.2015 
Za správnosť: PaedDr. Satmáryová Marcela                          
predseda návrhovej komisie 
 
Podpísané dňa: 19.06.2015                   
 
 
 
              Ľubomír Fifik 
                 primátor 
 


