
               

               MESTO SPIŠSKÉ VLACHY 
                     M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 

                      VII. VOLEBNÉ OBDOBIE 
___________________________________________________________________________________     

Z Á P I S N I C A  

napísaná dňa 9.októbra 2015  na 10. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva,
uskutočnenom v priestoroch Kultúrneho  domu v Spišských Vlachoch.

Zástupkyňa  primátora  mesta  PaedDr.  Marcela  Satmáryová  otvorila  a  viedla  10.  riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom privítala poslancov MsZ a ostatných prítomných.
Konštatovala, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 7 poslancov a že MsZ je uznášania
schopné. Rokovanie MsZ bolo nahrávané, o čom boli prítomní informovaní písomným oznamom,
umiestneným na dverách rokovacej miestnosti. 

Prítomní:
Prednosta: Ing. JUDr. Stanislav Kandrik
Poslanci: PaedDr.  Marcela  Satmáryová,  Ing.  Ivan  Suchý,   Ing.  Ladislav  Šterbinský,

Peter  Klocek,  Mgr.  Vladimír  Baloga,  ThLic.  Ľubomír  Baloga,  PhD.,  Ing.
Juraj Jánošík, Ing. Radoslav Leščáni – prišiel o 15:55 hod.

                                                                      
Hlavný kontrolór: Ing. František Stanislav
Zapisovateľka: Mgr. Mária Dzurillová 

Neprítomní: Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková,  Mgr. Branislav Legát
                                    - ospravedlnení
Ďalší prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15:45 hod.
Ukončenie rokovania: 18:30 hod.    

Priebeh rokovania:   

K     bodu 1: Otvorenie - voľba návrhovej komisie
Zástupkyňa  primátora  PaedDr.  Marcela  Satmáryová  oboznámila  prítomných  s  programom
zasadnutia  MsZ,  určila  overovateľov  zápisnice,  skrutátorov,  zapisovateľku  a navrhla  zloženie
návrhovej komisie.                                                                                                                        

Uznesením 115/VII/2015 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí   návrhovú komisiu v
zložení:
predseda: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
členovia:  Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga 
určuje za overovateľov zápisnice: Peter Klocek, Ing. Ladislav Šterbinský
určuje za skrutátorov: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Vladimír Baloga
určuje za zapisovateľku Mgr. Máriu Dzurillovú. 
                                                                                                                 Hlasovanie za uz. č. 115:

Za Proti Zdržal sa

7 0 0

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ivan Suchý,  Ing. Ladislav Šterbinský, Peter Klocek, Mgr.
Vladimír Baloga, ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., Ing. Juraj Jánošík
Proti: 0

1



Zdržal sa: 0
PaedDr. Marcela Satmáryová konštatovala, že uznesenie č. 115/VII/2015 bolo prijaté.

K     bodu 2: Schválenie programu rokovania
Mgr.  Vladimír  Baloga – Aby sa prejednala žiadosť o navýšenie rozpočtu pre šport  v bode č.7.
Rôzne.
PaedDr. Marcela Satmáryová - dala hlasovať za návrh uznesenia č. 116/VII/2015, ktorý predniesol
predseda návrhovej komisie ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.:

Mestské zastupiteľstvo v     Spišských Vlachoch schvaľuje program 10. riadneho zasadnutia MsZ v
predloženom znení.
                                                                                              Hlasovanie za uz. č.116 :

Za Proti Zdržal sa

7 0 0

Za:  PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ivan Suchý,  Ing. Ladislav Šterbinský, Peter Klocek, Mgr.
Vladimír Baloga, ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., Ing. Juraj Jánošík
Proti: 0
Zdržal sa:0 
PaedDr. Marcela Satmáryová konštatovala, že uznesenie č. 116/VII/2015  bolo  prijaté.

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. Organizačné a procesné zabezpečenie miestneho referenda.
6. Činnosť komisií – výstupy.
7. Rôzne
8. Interpelácie.
9. Záver 

                                   
K     bodu 3: Správa o plnení uznesení.
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – predniesol správu o plnení uznesení ku dňu zasadnutia MsZ.

Prišiel Ing. Radoslav Leščáni o 15:55 hod.

Pripomienky:
Mgr. Vladimír Baloga – vrátim sa k odvolávaniu konateľa MsL. Neviem či sme si všetci uvedomili
ku  30.11.2015  bol  odvolaný  konateľ  MsL,  ale  všetci  zamestnanci  ostali  zamestnancami  MsL.
Neviem  či  je  niekto  kompetentný  mi  odpovedať  z  čoho  budú  títo  zamestnanci  platení,  keď
nevykonávajú  žiadnu  činnosť,  vo  veľkom dlhu  sa  MsL nachádzali  a  ešte  sa  tento  dlh  prehĺbi
nakoľko nevyrobia nielen na seba, ale na nič. Platy berú a z čoho ich budeme platiť?
Ing. Ladislav Šterbinský – ohľadom MsL, myslím si, že nie MsZ, ale VZ MsL by malo odvolávať
konateľa. Neviem, nie som si istý, tak je to pán kontrolór, či nie? VZ MsL či MsZ? Takže kým VZ
neodvolá, pán konateľ stále ešte je. MsZ odporučilo odvolať. Takže, žeby to bolo jasné a za ďalšie
je, ja si myslím, že to bol fatálny omyl, šité horúcou ihlou: odvolať konateľa, ktorý faktický za nič
nemôže a keď sa aj odvolá ekonomickú situáciu to v MsL absolútne nevyriešilo. Vážení poslanci,
zvážte ako budete hlasovať. Pán Sajdák urobil obrovský kus práce pre MsL, keby mesto Spišské
Vlachy dalo tých 40 000, čo malo ísť, neboli by v takej situácii ako teraz.
Ing. Juraj Jánošík – Ale drevo sa normálne ťaží,  včera bol pristavený na stanici  kamión, práca
pokračuje, ani neviem či v uz, bola pozastavená činnosť, lesy fungujú ďalej ako fungovali.
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PaedDr. Marcela Satmáryová dala hlasovať za návrh uznesenia č. 117/VII/2015, ktorý predniesol
predseda návrhovej komisie ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  berie na vedomie správu prednostu MsÚ o plnení
uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ. 
                                                                                                                 Hlasovanie za uz. č. 117:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ivan Suchý,  Ing. Ladislav Šterbinský, Peter Klocek, Mgr.
Vladimír Baloga, ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., Ing. Juraj Jánošík, Ing. Leščáni 
Proti: 0
Zdržal sa: 0
PaedDr. Marcela Satmáryová konštatovala, že uz. č. 117/VII/2015 bolo jednomyseľne prijaté.

K     bodu 4: Pripomienky občanov.
Ing. Jozef Tatarko – Prečo sa dnes na MsZ nenachádza pán primátor?
PaedDr. Marcela Satmáryová – Pán primátor sa z osobných dôvodov nemohol zúčastniť.
Ing. Jozef Tatarko – Takto vidíme jeho prístup k práci. Ďakujem.
Milan Biroščák – Vážení páni poslanci, dostali ste dôveru od občanov zastávať a rozhodovať o
chode  tohto  mesta  a  živote  občanov,  preto  vás  chcem,  aby  o  tak  závažných  informácií  skôr
informovať  občanov.  Máme  verejný  rozhlas,  web  stránky.  Verím,  že  tieto  závažné  informácie
prehodnotíme a verejnosť sa dozvie pravdu. Nie tak dávno v 70 -tých, 80 -tých rokoch v našom
regióne boli  znečisťovatelia ako Kovohuty,  Rudňany, SEZ – kianidy. V 90-tých rokoch sa tieto
prevádzky postupne odstraňovali  a robili  sa nápravy.  MZ, čo mám info.  v našom regióne brali
vzorky od občanov a robili vyhodnotenia, ako je toto prostredie škodlivé. Cez MP sa robili rozbory
pôdy a ovzdušia, zistené analýzy boli spracované a za bývalého režimu utajované. Po prevrate sa
niektoré výsledky zverejnili. Je známe, že v našej oblasti nemožno pestovať plodiny a produkty bio.
Bol som na školeniach v Piešťanoch a tam to ukazovala jedna docentka. Bývalá firma tiež bola
stredným znečisťovateľom. A vieme aké problémy nastali. Za bývalého primátora Šterbinského bol
navrhnutý   monitoring  tejto  prevádzky  a  bolo  povedané,  že  pre  veľký  finančný  náklad  sa  to
nemohlo realizovať. Ak by bola prevádzka spustená, tak by som požiadal ako občan aby sa mohol
monitoring zapracovať do podmienok, ak je to možné.
Za včelárov:  včela  mala veľké problémy,  keď boli  prevádzky ako Kovohuty a Rudňany hynuli
včelstvá. Einsten povedal, ak uhynie včela, do štyroch rokov uhynie ľudstvo. 
Motocross  – areál,  môžete  sa  pozrieť  ako zrealizovali  úpravy cez  pracovníkov,  osobné záujmy
jedincov dať bokom, a zobrať záujmy celej spoločnosti, aby sme mohli prosperovať.
Ing. Ladislav Šterbinský – Je to fakt pravda. Robili sme všetko možné i  nemožné aby Alcupro
ukončilo  prevádzku.  Vďaka  možno  aj  nám poslancom,  ktorí  sme  tlačili  na  to,  aby  bola  stála
monitorovacia stanica. Zdôvodnenie ste počuli, akú sme mali odpoveď. A monitorovať nám bolo
povedané, že môžeme prísť kedy chceme, ale sa musíme ohlásiť. Vieme dobre čo sa tam dialo, aké
opatrenia oni urobili aby bolo všetko v poriadku. Čo bolo monitorované, to bolo v sklade CO, bolo
monitorovanie ovzdušia v Spišských Vlachoch stále, ale spätné informácie z CO sa k nám nedostali.
Čiže monitorovalo sa, len široká verejnosť sa to nedozvedela. Na obranu nás poslancov – ja som sa
dozvedel, že je podpísané  stavebné povolenie na minulo MsZ, takže nevedel som ani ja.
Milan  Biroščák –  Je  to  smiešne,  že  poslanci  sa  dozvedia  v  krátkej  dobe,  kde  že  už  nemôžu
rozhodnúť o týchto veciach. Čo sa týka Alcupra bolo to tak, že firma chcela zrobiť inú s.r.o. a vtedy
bola tá možnosť bola, že nedovoliť. Čím skôr zrobiť zapracovať monitoring, ktorý môže iba mesto
sledovať. Lebo potom je to na škodu občanov, našich deti. Potom my sme asi fabrika na rakovinu,
aby mali naši lekári dosť roboty. V iných krajinách je to iné, nevidno komína. Dajme hlavy do kopy,
aby  sme  nemali  to  tu,  lebo  fakticky  sídlo  fabriky  je  inde  ako  prevádzka  a  peniaze  idú  inde,
neostávajú v meste kde sa znečisťuje prostredie.
Pani Uhrínová – Bývam tu už 50 rokov, ale ešte som nezažila niečo také ako sa deje teraz v tomto
období v našom meste. Som prekvapená ako ľudia reagujú jeden na druhého. A chcela by som
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poprosiť, páni poslanci, vysvetlite ako je to možné, že unikajú peniaze z MsÚ a nikto o tom nevie.
Nevedia  o  tom zamestnanci  MsÚ,  nevedia  o  tom poslanci,  nevedia  o  tom ľudia  v  Spišských
Vlachoch. Už na predošlom MsZ som sa pýtala kto je zodpovedný za únik peňazí z mesta? Pán
poslanec  Legát  hovoril:  ,,Pýtajte  sa,  ľudia  pýtajte  sa  kde  sú  peniaze!“  Ja  sa  pýtam  kto  je
zodpovedný za to, že unikajú peniaze z mesta. Prečítala som si podrobne správu pána kontrolóra, sú
tam hrozné veci. Ja neviem, či si každý myslí, že ľudia v Spišských Vlachoch nevedia čo je internet
a nevedia si prečítať podrobné správy. Ja by som vás teraz poprosila vysvetlite mi, kde sú úniky
peňazí. Prečo naše deti nedostávajú to čo majú mať alebo by mohli mať za tie peniaze? Kto je za to
zodpovedný?
PaedDr. Marcela Satmáryová – To kto je za to zodpovedný: to sa rieši, skúma, to je na polícii, vedie
sa vyšetrovanie.
Pani Uhrínová – Súhlasím, prečo hovoríte stále v hádankách, prečo sa nehovoria konkrétne mená?
Ja chápem, že je to v štádiu vyšetrovania, ale si myslím, že aspoň čiastočne by malo byť zverejnené.
PaedDr. Marcela Satmáryová – Ťažko povedať meno, keď ešte to nie je oficiálne potvrdené. Pán
kontrolór robil kontrolu, týka sa pozemkov, jednoducho treba ešte trošku počkať.
Pani Uhrínová – Všetko som si prečítala na internete, čítam správy, trebárs z posledného zasadnutia
je dnes 9.10. a ešte nie je správa z predošlého MsZ, neviem ako je to možné. 
Mgr. Mária Dzurillová – komplet celá nahrávka už je zverejnená, uznesenia 5.10.2015 a čo sa týka
zápisnice do 14 dní, ale keďže minulé MsZ bolo 10 hodín, zápisnica má do 40 strán.
Pán  prednosta –  Kontrola  nakladania  s  majetkom mesta,  v  našom právnom poriadku  existuje
prezumpcia  neviny,  kým daná  osoba,  ktorá  je  podozrivá  zo  spáchania  trestných  činov  nebude
právoplatným  rozsudkom  odsúdená  za  vinnú,  my  nemôžme  takto  priamo  osobu  označiť  za
zodpovednú alebo vinnú za tieto ako ste vy tu povedali peniaze, ktoré unikali z MsÚ.
HKM – Nie to definitívna správa, stále je to v štádiu priebežných správ, až keď budú informácie aj
z katastra. Tá zodpovednosť nebude hovoriť o konkrétnych osobách, ale už teraz sa dá povedať, že
zodpovedný nebol iba jediný človek, lebo za to riadenie a za celý chod hospodárskofinančných
operácii sú zodpovední od riadiaceho orgánu viacerí zamestnanci, že také niečo bolo možné nebolo
to zásluhou len jednej osoby.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. - konkrétna otázka na nahrávku: technická záležitosť, nemalo by byť
problém zavesiť ju druhý deň po MsZ.
PaedDr. Marcela Satmáryová – treba si to vypočuť a spraviť minutáž
Pán prednosta – následne náš technik ju zavesí na internet.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. - presne v tejto veci ma kontaktovali viacerí občania.
Pani Veselá – či  by nemohla byť stanovená aj  lehota pre nahrávku.  Stojí  za  investíciu zakúpiť
nejaký softvér, ktorý by prepisoval hovorené slovo rovno do textu.
Pán prednosta – analogicky tak ako u zápisnice 14 dní.
Ing. Juraj Jánošík – Na pani Uhrínovú snažíme sa o to aby chod úradu bol bezproblémový, od nás
vyšiel podnet na prokuratúru, ja mám pocit, že aj vy ste sa dosť opatrne vyjadrovali a nikoho ste
nemenovali. Kto číta medzi riadkami vie o koho ide, ale môže sa ukázať, že dotyčná osoba s tým
nemá nič spoločné a my by sme chodili po súdoch. Fakt počkajme si. Platí prezumpcia neviny.
Čo sa týka nahrávky a zápisnice, ja osobne som vravel, nevidím význam aby sa písalo od slova do
slova, kto chce vypočuje si nahrávku. MsZ sa uznieslo, kto hlasoval, zrobme normálnu zápisnicu na
4 strany, mnohí ľudia sa smejú, že je to scenár na rozprávku. 
Ing. Ivan Suchý – Nech človek alebo poslanec, že citujem a ostatné veci nech sa skrátia, nahrávka
do 4 dní. Ľudia bažia po problémoch čo idú z úradu.
Jarná ulica – nekosenie medze, robí to zlý dojem pri vstupe do mesta. Či by sa nedala dať svietiaca
rýchlostná tabuľa do Spišských Vlách. Záhradná a Včelná ulica – chýba dopravné značenie. Na
tento problém reagovali aj páni poslanci Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík a Mgr. Vladimír Baloga -
Hornádska a Železničná ulica. Zaujímali sa ako bude ďalej riešiť: dopravná situácia, zničené značky
a značka STOP.
Pán prednosta – musíme aktualizovať projekt dopravného značenia.
Pani  Uhrínová –  nájomné  mestské  byty-  vstupná  brána  do  dnes  nebola  urobená.  Boli  nám
odcudzené veci. Dňa 23.05.2015 som dala žiadosť, že máme pokazený kotol, malo tam byť verejné
obstarávanie.  A všetkých nás nájomníkov trápi stena,  od ktorej nám plesnejú byty.  Urobili  sme
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opatrenia. Čo by sa dalo v tejto veci robiť.
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – čo sa týka brány popozeráme projekt alebo dáme urobiť. Čo sa týka
plesne je potrebné prešetriť či nebolo pochybenie zo strany zhotoviteľa. Týmto sa budem osobne
zaoberať ja. Pretože ani spodné byty sa neprenajímajú a nám utekajú peniaze. Kotol – musíme ísť
cez verejné obstarávanie.
Pani Uhrínová – zhodnotila situáciu bývania a uskutočnené rekonštrukcie za 13 rokov čo tam býva,
a všetky nedostatky tejto stavby.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. - všetko je vyčíslené a zdokumentované stavebnou komisiou.
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – Tie byty komplexne pozrieme.
Pani Uhrínová – uviedla, že doteraz si nájomníci robia všetko na vlastné náklady.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. - ul. 9. mája – neporiadok pri kontajneroch na separovaný zber. 
Ing. Ivan Suchý – dať tam veľkokapacitný kontajner.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. - je potrebné zamyslieť sa nad realizáciou zberného dvora.
Pani Veselá – sa opýtala na prevádzku herne na ul. SNP. 
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – Mesto nemá s herňou žiadnu zmluvu, sú v súkromných priestoroch,
mali sme sťažnosti od občanov, čo sa týka narušenia nočného kľudu... všetky podnety sa dali na OO
PZ v Spišských Vlachoch aby túto situáciu riešili a zvýšili dohľad v týchto miestach. Ak by to bolo
neúnosné vieme VZN zakázať herné automaty v meste v celom rozsahu.

K bodu č. 5 Organizačné a procesné zabezpečenie miestneho referenda.
Ing.  JUDr.  Stanislav  Kandrik –  prečítal  dôvodovú  správu  k  Organizačné  a  procesnému
zabezpečenie miestneho referenda.  Oboznámil MsZ s predloženým materiálom.
Mgr. Vladimír Baloga – či to pomôže, či ma referendum právny podklad, lebo počul z druhej strany,
že oni to majú tak podchytené, že všetko zaplatí mesto čo už majú.
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – referendum je určitý nástroj, kde občania môžu prejaviť svoj názor
či  už  súhlas  alebo  nesúhlas.  Nechcem  aby  občania  nejakým  spôsobom  strácali  nejakú  nádej.
Dotknuté orgány musia brať výsledok referenda na vedomie.
Ing. Ivan Suchý – vyjadril presvedčenie, že väčšine ľuďom záleží na zdravom živote v meste, čo sa
prejaví na účasti na referende. Uvidíme, tiež to bude hovoriť záujme občanov v meste. 
Mgr. Vladimír Baloga – je luxus, že sme zvolili tri komisie, ja si myslím, že stačila jedna, päť
zásteny, peňazí nemáme. Ja si myslím, že nebolo treba robiť tri komisie.
PaedDr.  Marcela  Satmáryová –  Dostali  domácnosti  oznámenia  s  informáciami,  v  rozhlase  ide
relácia o referende.
Ing. Jozef Tatarko – mám jednu prosbu na všetkých poslancov aby čas, ktorý je do referenda aby ste
využili ako vplyv na voličov, lebo obávam sa, že účasť na referende bude nízka. Urobilo sa veľa,
má to zmysel už len z toho dôvodu, že firme ukážeme, že nechceme ich tu, ale ja sa obávam toho,
že bude 30% účasť a potom firma sa bude smiať...  A keď som tak sondoval  medzi  mládežou,
poviem vám pravdu, im na tom nezáleží, tým mladým, skôr by som vravel, že tým starším. Ale aj u
tých treba apelovať. V rodinách, u známych.... Nevidel som žiaden prospekt. Viem, že zo strany
mesta to nečakám, ale zo strany poslancov by som to očakával. Treba apelovať a ovplyvniť aby tá
účasť bola vyššia. Aby bolo platné je potrebný nadpolovičný počet všetkých voličov.
PaedDr. Marcela Satmáryová -  Je to v našich silách, tak skúsime.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. – chcem podporiť, že mali by sme byť v tomto aktívnejší. Občania sa
dopytujú prečo je slabá ba takmer žiadna kampaň na účasť v referende? Opakovane mi to bolo
predkladané, že chýba zo strany poslancov aj zo strany vedenia mesta angažované zapojenie sa do
pred  referendovej  kampane  a  výzva  k  občanom.  Stále  tu  hovoríme,  že  sme  proti,  že  firmu
nechceme, ale navonok to nie je vidno. Aby sme sa spolu potiahli, vysvetlili to občanom. Každý
máme možnosť spraviť niečo pre to.
PaedDr. Marcela Satmáryová – pochodiť po svojich obvodoch, povysvetľovať ľuďom.
Ing.Ivan Suchý  - pripomienka od občana – propagácia referenda - aby sa pozval nejaký odborník,
ktorý  by  vysvetlil  vplyv  hliníkových  mikro  častí  na  ľudský  organizmus  do  kultúrneho  domu,
beseda. Veda už pokročila.
Ing. Juraj Jánošík – minule sme tu mali plnú sieň ľudí, tak myslím, že ľudia to vedia. Ale obvody sa
môžu prejsť, zmobilizovať ľudí, lebo čoraz menej je tu ľudí, je ich treba nakopnúť.
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Pani Veselá – spojte sa ako poslanci, urobte jeden plagát, podpíšte sa. Ľudia uvidia, že držíte spolu,
že vám na tom záleží, ako spoločný tím.
PaedDr. Marcela Satmáryová dala hlasovať za návrh uznesenia č. 118/VII/2015, ktorý predniesol
predseda návrhovej komisie ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  (celé znenie uz. č. 118 v prílohe)

                                                                                                                 Hlasovanie za uz. č. 118:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ivan Suchý,  Ing. Ladislav Šterbinský, Peter Klocek, Mgr.
Vladimír Baloga, ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., Ing. Juraj Jánošík, Ing. Leščáni 
Proti: 0
Zdržal sa: 0
PaedDr. Marcela Satmáryová konštatovala, že uz. č. 118/VII/2015 bolo jednomyseľne prijaté.

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. -  procedurálny návrh na zrušenie uz. 103/VII/2015 v bode VII. –
zloženie komisie. Keďže sa viacerí členovia ospravedlnili a náhradníkov musí tiež schváliť MsZ.
Najprv predniesol pôvodné znenie uz. 103/VII/2015 v bode VII. a potom navrhované znenie bodu
VII.  uz.  103/VII/2015  zloženie  komisii  spolu  s  náhradníkmi  za  jednotlivých  členov  komisií  v
zmysle uz. č. 118/VII/2015.
Návrh znenia bodu VII. uz. č. 103/VII/2015:
MsZ v Spišských Vlachoch zriaďuje v zmysle § 11a ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení na hlasovanie a sčítanie hlasov mestskú komisiu v zložení: 
- zapisovateľ: Mgr. Eva Dorocáková, náhradník Mgr. Marta Tomašková
- 1.člen : PaedDr. Marcela Satmáryová
- 2.člen : Ing. JUDr. Stanislav Kandrik
- 3. člen : p. Furmanová Daniela
- 4.člen : p. Mária Kiššáková
- 5.člen : THLic. Ľubomír Baloga, PhD.

Zároveň zriaďuje prvú volebnú komisiu za okrsok č.1 : Galéria mesta
Predseda komisie : Ing. Jozef Repaský
1. člen komisie :Ing. Juraj Jánošík , náhradník Mgr. Monika Koperdáková
2. člen komisie : Mgr. Ján Meľuch,  náhradník p. Ján Mačák ml.
3. člen komisie : p. Žaneta Fifiková,  náhradník p. Mária Řepová
4. člen komisie : p. Jakub Petruľak,  náhradník sl. Slávka Jánošíková ml.
Zapisovateľka : Mgr. Mária Dzurillová

Zároveň zriaďuje druhú okrskovú komisiu za okrsok č. 2: jedáleň v ZŠ Komenského 6
Predseda komisie : p. Stanislav Hric
1.člen komisie : Mgr. Mária Loyová,  náhradník p. Zdenka Zahurancová
2.člen komisie: p. Beáta Vojtašová,  náhradník p. Mária Džugasová
3. člen komisie : p. Peter Klocek,  náhradník Ing. Erika Belejová
4. člen komisie : Mgr. Mária Sokolská,  náhradník sl. Dominika Jánošíková
Zapisovateľ : Ing. Michal Dzurila

PaedDr.  Marcela  Satmáryová dala  hlasovať  za zrušenie uznesenia č.  103/VII/2015 v bode VII.
zloženie referendových komisii
                                                                                                 
                                                                                                   Hlasovanie za zrušenie uz. č. 103/VII/2015 v bode VII.
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Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Peter Klocek, Mgr.
Vladimír Baloga, ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., Ing. Juraj Jánošík, Ing. Leščáni 
Proti: 0
Zdržal sa: 0
PaedDr. Marcela Satmáryová konštatovala, že uznesenie č. 103/VII/2015 v bode 7 bolo zrušené.

PaedDr. Marcela Satmáryová dala hlasovať za návrh uznesenia č. 119/VII/2015, ktorý predniesol
predseda návrhovej komisie ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.: zloženie referendových komisií:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  (celé znenie uz. č.119  v prílohe)

                                                                                                                 Hlasovanie za uz. č. 119:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ivan Suchý,  Ing. Ladislav Šterbinský, Peter Klocek, Mgr.
Vladimír Baloga, ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., Ing. Juraj Jánošík, Ing. Leščáni 
Proti: 0
Zdržal sa: 0
PaedDr. Marcela Satmáryová konštatovala, že uznesenie č. 119 bolo prijaté.

Bod č. 6 Výstupy z komisii.
Ing. JUDr. Kandrik – člen sociálnej komisie 
Sociálna  komisia  tieto  žiadosti  posúdila  na  svojom  zasadnutí  dňa  8.10.2015  v  zmysle  Zásad
prenajímania nájomných bytov v Meste Spišské Vlachy, s ohľadom na dátum podania žiadosti a
finančných možností žiadateľov a odporúča MsZ:
1.) byt na 9. mája 15 prideliť v zmysle Zásad prenajímania nájomných bytov v Meste Spišské
Vlachy Čl. II ods.4 písm. b) žiadateľke p. Jaroslave Balogovej, trvale bytom Lipová 940/12 Spišské
Vlachy, ktorá žiadosť podala dňa 22.6.2015.
2.) byt na ul. SNP prideliť v zmysle Zásad prenajímania nájomných bytov v Meste Spišské Vlachy
žiadateľovi p. Jánovi Suchému, trvale bytom Bystrany 207, ktorý žiadosť podal dňa 17.9.2015.

Ing. Ivan Suchý – mal som tel. rozhovor s pani Suchou, chcem podotknúť, že jedno z troch detí má
ZŤP, aby sa urobila výmena, je na SNP tam dosť viac schodov, aby sa zvážila tá zdravotná stránka,
pozrieť sa na to z ľudskej stránky. Viem, že aj život slobodných mamičiek je dosť ťažký...
Mgr. Mária Dzurillová - Vychádzali sme z čl.  II ods. 4 písm. b) Zásad prenajímania bytov: ,,V
prípade, že je väčší počet žiadateľov o nájomné byty ako počet bytov, uprednostňujú sa občania s
trvalým  pobytom  v  Spišských  Vlachoch“.  Je  každého  osobná  vec  ako  zahlasuje.  To  je  iba
odporúčanie. Pani Balogová má iba jeden príjem a žiadosť podala skôr. Ak by sociálna komisia
mala túto žiadosť na prerokovanie dňa 29.07.2015, pani Balogová by mala byt už pridelený. 
Ing. Ivan Suchý - Pani Balogová má kde bývať a oni by sa prihlásili na trvalý pobyt a máme 5
obyvateľov.
PaedDr. Marcela Satmáryová  - výstup z komisie má iba odporúčací charakter pre hlasovanie.

PaedDr. Marcela Satmáryová dala hlasovať za návrh uznesenia č. 120/VII/2015, ktorý predniesol
predseda návrhovej komisie ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  (celé znenie uz. č. 120 v prílohe)

                                                                                                                 Hlasovanie za uz. č. 120

Za Proti Zdržal sa

4 1 3

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ladislav Šterbinský, Peter Klocek,, Ing. Radoslav Leščáni 
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Proti: Ing. Ivan Suchý
Zdržal sa:  Ing. Juraj Jánošík,  Mgr. Vladimír Baloga, ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
PaedDr. Marcela Satmáryová konštatovala, že uznesenie č. 120/VII/2015 bolo  prijaté.

PaedDr. Marcela Satmáryová dala hlasovať za návrh uznesenia č. 121/VII/2015, ktorý predniesol
predseda návrhovej komisie ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  (celé znenie uz. č. 121 v prílohe)

                                                                                                                 Hlasovanie za uz. č. 121

Za Proti Zdržal sa

5 0 3

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Radoslav Leščáni, Mgr. Vladimír Baloga,
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Ivan Suchý,  Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,
PaedDr. Marcela Satmáryová konštatovala, že uznesenie č. 121/VII/2015 bolo  prijaté.

Bod č. 7 Rôzne
Ing. Radoslav Leščáni – Asi druhý mesiac nesvieti lampa na ulici Komenského. Je tam dosť veľká
tma, svietia tam len tri lampy na celej ulici. Treba to spraviť.
Mgr. Vladimír Baloga – Znova sa obrátil na vedenie mesta a na MsZ ohľadom športu, nakoľko
dotácia, ktorá bola daná pre MŠK TATRAN na rok 2015, nepostačuje na krytie nákladov spojených
s fungovaním futbalu. Dal žiadosť a rozpis položiek na mesto a žiadal mesto o pridelenie ďalšej
dotácie.
PaedDr. Marcela Satmáryová – poprosila p. Balogu o bližšie informácie a objasnenie ako funguje
futbalový klub, aké sú náklady s tým spojené.

Odišli pán Klocek Peter a pán Ing. Juraj Jánošík o 17:55 hod.

Mgr. Vladimír Baloga - uviedol položky a náklady nevyhnutné na zabezpečenie fungovania futbalu.
 Základnou  podmienkou  fungovania  klubu  je  úhrada  štartovného.  V  tomto  roku  od

štartovného boli oslobodená žiacka kategória, hradí sa ešte dorast.
 náklady na štartovné,
 náklady na cestovné všetkých štyroch mužstiev,
 zakúpenie materiálneho vybavenia – kopačky, trenírky ponožky, dresy,
 registrácia nových hráčov, jeden hráč stojí 13 €,
 občerstvenie – pitný režim, u žiakov aj drobná sladkosť,
 spotrebný materiál – lopty,
 Matúš Biroščák tréner najmladších žiakov, FP na jeho ohodnotenie za jeho prácu,
 pranie, kosenie, údržba ihriska.

PaedDr.  Marcela  Satmáryová – číže za štartovné na tri  mužstvá sa platí  5  000 €,  aby ste  boli
zapísaní do súťaži. Chcela som aby sme si vedeli urobiť obraz čo koľko vás stojí. Na budúci týždeň
sa tým bude zaoberať finančná aj športová komisia. Ale je potrebná zmena rozpočtu.
Ing. Radoslav Leščáni – Športovci stále pýtajú peniaze, ja sa teraz prikloním k p. Balogovi, lebo
NSJ, p. Salaj si môže povedať, že nebude financovať šport. Môže sa stať, že na budúci rok nebudú
hrať futbal. Finančná komisia  - treba nájsť tie peniaze, ktoré potrebujú a pomôcť im. Zdá sa mi, že
mesto sa dosť spolieha na NJS a jedného dňa sa povie a dosť a tak to skončí ten futbal.

Mgr. Vladimír Baloga  - posledná  emailová pošta: Pán Salaj sa pýtal na tie veci kde sú peniaze z
mesta, kto ešte dáva dotácie do športu. Koľko lesy dotujú, novo tvoriaca spoločnosť Alcupro …. a
napísal doslova, že pravdepodobne som vám dal peniaze posledný krát. Je to dosť pre nás taká
výzva.
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- nemáme toľko podnikateľov, aby sa peniaze sypali všetkým združeniam v meste,
- pripravuje sa nový zákon ohľadom sponzorskej činnosti  športu, 
- ideme dole vo všetkých športoch na všetkých úrovniach, lebo peniaze v štáte nie sú a podnikatelia
zo svojho dávať nebudú. Keď sa zmení zákon dajú, keď nie nedajú.
Pán prednosta – komisie sa budú na budúci týždeň touto predmetnou žiadosťou zaoberať.
Mgr. Vladimír Baloga – Situácia je taká, že nikto sa vás nepýta na riadiacom zväze: Máš peniaze,
nemáš peniaze? …. , je 12.10.2015 keď splátka peniaze 802 € nebudú na účte, odpočítajú sa body  a
s vami sa  nikto nebaví.  O mesiac je  koniec sezóny,  tie  peniaze mi  budú ako mŕtvemu kabát,
potrebujem ich teraz, potrebujem žiť celý október, súťaž končí 8. novembra a keď sa poschádzajú
komisie ako by som nedostal nič.
Pán prednosta – prečítal email od pána poslanca Mgr. Legáta ohľadom referenda (viď príloha).

Bod č.  8 Interpelácie. 
Ing. Ladislav Šterbinský – MsZ boli dlhé, prosím poslancov skúsme aby sme sa trošku pripravili
všetci na jednotlivé MsZ. Rozmyslíme si čo chceme povedať. Predniesť 3-4 požiadavky na vedenie
mesta.
Mgr. Vladimír Baloga – nie som spokojný, ako sme skončili. Znova sa to posunulo o ďalší mesiac.
Kto má vlastne rozhodnúť. Nič sa nezrobilo, o čom sa vlastne bavíme, poslal som žiadosť pred
mesiacom. Ide o to, že jedna komisia, druhá komisia.... poslanci majú rozhodnúť či sa navýši alebo
nie. Prečo sa zmena nerobila skôr? 
PaedDr. Marcela Satmáryová – Prečo si v júli nedal žiadosť? 6 400 € bola dotácia. Teraz sa rieši
referendum.
HKM - VZN upravuje výšku dotácií.
Mgr. Vladimír Baloga – to je znova mesačný proces, prečo by sa nemohla zísť komisia na budúci
týždeň? A znova budeme čakať do novembra. 

K bodu č. 9 Záver
V  závere  rokovanie  MsZ  zástupkyňa  primátora  mesta  PaedDr.  Marcela  Satmáryová

poďakovala všetkým prítomným poslancom a ostatným prítomným za účasť a 10. riadne zasadnutie
MsZ o 18:30 hod ukončila.

Zapísala: Mgr. Mária Dzurillová                                               
V Spišských Vlachoch, dňa 09.10.2015.

Za správnosť:  Ing. JUDr. Stanislav Kandrik   
                                   prednosta MsÚ

      …..................................................                                         ….….........................................
       PaedDr. Marcela Satmáryová                                            Ing. JUDr. Stanislav Kandrik   
              zástupkyňa primátora                                                                 prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

Ing. Ladislav Šterbinský                                                              ...........................................

Peter Klocek                                                                  ..........................................
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Prílohy:
1. bod 3. Správa o plnení uznesení.
2. bod 4. Organizačné a procesné zabezpečenie miestneho referenda. 
3. bod 7. Email od pána poslanca Mgr. Branislava Legáta.
4. Zoznam prijatých uznesení na 10. riadnom zasadnutí MsZ v Spišských Vlachoch.
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Príloha č. 3

Názor na referendum:

Miestne  referendum  je  nástrojom  priamej  demokracie,  prostredníctvom  ktorého  vykonávajú
obyvatelia obce samosprávu. Je to právo obyvateľov  mesta garantované tak v § 11a zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj v  Ústave Slovenskej republiky. 

 

Občania Slovenskej republiky majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo
slobodnou voľbou svojich zástupcov. (čl. 30)

 

Občania  Slovenskej  republiky,  obyvateľov  Mesta  Spišské  Vlachy  nevynímajúc  majú  Ústavou
garantované  právo  na  priaznivé  životné  prostredie,  ako  aj  na  to  aby  nikto  nesmel  nad  mieru
ustanovenú zákonom ohrozovať  ani  poškodzovať  životné prostredie,  prírodné zdroje  a  kultúrne
pamiatky. (čl. 44)

 

Zároveň má každý právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a
následkoch tohto stavu. (čl. 45)

 

Ktorému z uvedených práv neprikladajú ctení kolegovia váhu, ktoré z nich možno pošliapať alebo
uprieť? 

 

Čo sa musí stať, aby sme pochopili, že zdravie máme iba jedno a peniaze sa jesť nedajú?

 

Obyvatelia Mesta predložili svoju legitímnu požiadavku na vyjadrenie sa k dôležitej otázke v živote
mesta. Poslanci MsZ túto žiadosť vypočuli a dali občanom možnosť realizovať svoje zákonné 
právo.

 

Rešpektujeme prosím obyvateľov nášho Mesta, ich práva a ich záujmy.

S úctou,

 

Branislav Legát

 


