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Zápisnica z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, konaného dňa 27.12.2018

M E S T O   S P I Š S K É   V L A C H Y
M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE

______________________________________________________________________________________

Z Á P I S N I C A

napísaná dňa 27. decembra 2018 na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v Galérii
v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik privítal poslancov MsZ a ostatných
prítomných.

Prítomní:

Primátor mesta: Ľubomír Fifik
Prednosta MsÚ: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM
Poslanci MsZ: Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla,

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Mgr. Monika Koperdáková – prišla 15:40 hod.,
Jozef Lazor, PaedDr. Marcela Satmáryová
Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc

Hlavný kontrolór: Mgr. Margita Šefčíková
Zapisovateľ: Mgr. Valéria Bašistová

Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15,35 hod.
Ukončenie rokovania: 18,45 hod

Priebeh rokovania:
K bodu 1: Otvorenie
Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie  zasadnutia

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
– voľba návrhovej komisie MsZ
– zloženie sľubu poslanca novozvoleného zastupiteľstva

Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Ing. Svetlanu Kočišovú, Štefana Labanca
určuje za overovateľa zápisnice: Milana Biroščáka, Jozefa Lazora
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch volí (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 2/VIII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta - vyzval novozvoleného poslanca Mestského zastupiteľstva Ing. Rastislava Bečkera
k zloženiu sľubu poslanca novozvoleného zastupiteľstva. Pán Ing. Rastislav Bečker zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca do rúk primátora mesta.

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania

Primátor mesta – dal hlasovať o prednesenom programe rokovania Mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 3/VIII/2018 bolo prijaté.

V rámci tohto bodu primátor mesta podal návrh na doplnenie programu rokovania o bod č. 16. Správy
o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2017/2018, materiál bol zaslaný.
Tieto správy by mal schváliť zriaďovateľ.

Ing. Bečker – program sa už schvaľoval.

Mgr. Šefčíková - HKM – zákon o obecnom zriadení sa zmenil v tej časti kde je upravený program
zasadnutia. Najprv sa musí schváliť program tak, ako bol zverejnený na úradnej tabuli, až následne vyšším
kvórom  môžu poslanci schvaľovať akékoľvek doplnenia, alebo zmeny.

Primátor mesta - o návrhu na doplnenie programu rokovania dal hlasovať.
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: Ing. Rastislav Bečker

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 8 Proti: 1 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že návrh na doplnenie programu rokovania bol uznesením č. 4/VIII/2018
prijatý.

Program:
1. Otvorenie  zasadnutia

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
– voľba návrhovej komisie MsZ
– zloženie sľubu poslanca novozvoleného zastupiteľstva

2. Schválenie programu rokovania
3. Správa o plnení uznesení
4. Pripomienky občanov
5. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Novostavba materskej školy v

meste Spišské Vlachy“
6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov, členov a štatútu komisií
7. Rozdelenie ulíc mesta do poslaneckých obvodov
8. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva
9. Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením
10.Určenie platu primátora
11.Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta
12.Určenie zástupcu primátora
13.Stanovisko mesta k správe o hodnotení činnosti " Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma

ošípaných Spišské Vlachy"
14.Doplnenie návrhu na Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu mesta - Sabol Ján – požadovaná

zmena pozemku na individuálnu bytovú výstavbu parcela KN/E/ 2353, ul. Mlynská
15.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4
16.Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2017/2018
17.Rôzne
18.Interpelácie
19.Záver

K bodu 3: Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová - informovala o prijatých uzneseniach a ich plnení. V plnení je uznesenie o dotácii na
rekonštrukciu Rudoľovej záhrady – dostali sme rozhodnutie, že nám bola schválená dotácia, čakáme na
podpis zmluvy. V plnení uznesenie č. 369/VII/2018 ohľadom “svinčíka“ – dnes sa budeme tomu venovať.
Uznesenie v plnení č. 380/VII/2018 – ohľadom zámeny pozemkov s ECAV – Ing. Mnichová – musíme
urobiť zmenu územného plánu - posun ČOV a lokalitu zberného dvora. Uznesenie č. 397/VII/2018 zmena
č. 3 územného plánu, uznesenie č. 398/VII/2018 – projekt MOPS – žiadosť bola podaná, odpoveď zatiaľ
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neprišla. Nesplnené uznesenia č. 406/VII/2018 a 407/VII/2018 – prenájom mestských budov MŠK
Tatranu. Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci MsZ vzali správu na vedomie.
Primátor mesta – dal hlasovať za návrh uznesenia k bodu č. 3 Správa o plnení uznesení: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 5/VIII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 4 Pripomienky občanov

V tomto bode nebola podaná žiadna pripomienka občanov.

K bodu č. 5 Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Novostavba materskej
školy v meste Spišské Vlachy“

Prednosta MsÚ – prečítal dôvodovú správu a oboznámil prítomných poslancov s predkladaným
materiálom: Rekonštrukcia a výstavba materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK. Termín
predkladania ŽoNFP: 22. 02. 2019 (výzva otvorená) Celková alokácia vyčlenená na výzvu: 25 mil. Eur
Oprávnení žiadatelia: Obce s prítomnosťou MRK.
Oprávnené aktivity: Výstavba novej budovy materskej školy (8 950 Eur/na nové dieťa):
a) výstavba novej budovy MŠ za účelom zriadenia MŠ:  Podmienka: min. 20% z plánovanej kapacity pre
deti z MRK.
b) výstavba novej budovy MŠ za účelom presunutia a rozšírenia kapacity existujúcej MŠ: Podmienky:
nárast existujúcej kapacity min. o 30% z pôvodnej kapacity;
- z novej plánovanej kapacity musí byť min. 20% pre deti z MRK.
Mgr. Fábryová – riaditeľ MŠ – za vedenie materskej školy, ktorá funguje teraz sme v dvoch budovách,
ktoré sú strašne energeticky náročné, náročné aj na rekonštrukciu a údržbu. Sú veľké úniky tepla, je to dosť
náročné aj čo sa týka riadenia, je to zložité organizačne. Obmedzuje aj to, že musíme mať personálne
zabezpečenie v jednej aj v druhej budove, ušetrili by sme aj na prevádzkových zamestnancoch. Treba
výdajňu jedla je to náročnejšie, a rozpočet nezohľadňuje túto situáciu. Po ďalšie v roku 2020 od 1.9. bude
platiť, že predškolská dochádzka bude povinná pre všetky deti, čo očakávame, že budú aj rómske deti
musieť byť umiestnené. Keď zoberieme všetky 5-ročné deti tak vznikne situácia, že mladšie deti ako 5
rokov budú čakateľmi. To sú dva dôležité dôvody prečo. Pod jednou strechou a v účelovom prostredí by
bolo jednoduchšie vzdelávanie. Aj teraz máme triedy, ktoré sú priestorovo nedostatočné, nemôžeme
naplniť tie triedy, sme limitovaní normou.
Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Mgr. Koperdáková a poslanec Ing. Bečker.
Mgr. Koperdáková – prešla som si tú výzvu, týka sa to budovy na ul. SNP 1?
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Mgr. Fábryová – riaditeľ MŠ - budova na SNP 1 a budova na SNP 37 by mali ostať na iné účely, malo by
to byť na inom priestore.

Primátor mesta - za tým účelom, aby to bolo pod jednou strechou je to plánované v areáli základnej školy.

Prednosta MsÚ - podstata toho je, že  obidve budovy sú dosť energeticky náročné, rovnako prítomnosť
prevádzkových zamestnancov v dvoch budovách nie je adekvátna a musíme riešiť prevoz stravy. Bavíme
sa o vybudovanie novej budovy materskej školy v areáli základnej školy s tým, že obidve budovy budú
upotrebiteľné napr. na komunitné centrum, pre dôchodcov. Vznikne nová stavba. Pri rekonštrukcii budov
by nám nepostačovali prostriedky a riešili sme tú zmenu, ktorá má prísť od 1.9.2020, že všetky 5-ročné
deti budú musieť byť umiestnené v MŠ. Už teraz máme prekročené kapacity, keď táto povinnosť bude,
budeme musieť tie deti umiestniť.

Mgr. Koperdáková – neuvažovalo sa o kontajnerovej materskej škole?

Primátor mesta – najbližšia kontajnerová škola je v Hrabušiciach, je to ukážková kontajnerová škola. Ja si
myslím, že my môžeme ísť do kvalitnejších materiálov, tradičných materiálov je stavba overená, verím
klasike murovaných a izolačných materiálov, ktoré sú v dnešnom stavebníctve osvedčené. Nehovorím, že
toto nie je osvedčené, ale v rámci možných výziev, ktoré sú ešte teraz v tomto programovacom období je
možné navýšiť majetok obce takýmto spôsobom.
p. J. Lazor - máme na štátnej škole taký priestor, že z hľadiska tých pozemkov sa to dá?
Prednosta MsÚ – za ihriskom.
Ing. arch. Čurilla – pozeral som to tam a vojde to tam všetko.
Primátor mesta - s tým, že tam to ihrisko zostane?
Ing. arch. Čurilla - zhruba 130 m ihriska zostane za telocvičňou.
Primátor mesta - plánuje sa prístupová cesta k tejto škôlke zozadu?
Ing. arch. Čurilla - z Komenského by bola ideálna s tým, že tam bude nejaká parkovacia plocha.
p. J. Lazor – či to tam nebude stiesnené, zdá sa mi, že to tam bude nahustené. Či by nebolo lepšie nájsť
dočasné náhradné priestory, a na ul. SNP 1 zbúrať a vybudovať novú budovu. Komenského ulica je
predimenzovaná a keď tam dáme ešte škôlku...
Ing. arch. Čurilla - je to na základe školskej normy, že to tam vojde.
Primátor mesta – pred 12-timi rokmi boli tiež takéto problémy, riešili sme to rekonštrukciou na ul. SNP 38,
lebo frekvencia a umiestnenie škôlky na ul. SNP 1 je dosť na zlom mieste. Riešením výstavby na
Komenského 6 priestorovo po výpočtoch predbežne s prístupovou cestou zozadu s parkovacími miestami
to vychádza. Ak by to vyšlo budeme mať v zálohe dve budovy, napr. ako ubytovanie, malé zariadenie pre
seniorov, budúcnosť ukáže že čo.
Ing. Bečker – mrzí ma, že znovu dostaneme na stôl niečo a predtým sa nič nerieši. Chýba mi v materiáloch
rozpočet, štatistika, umiestnenie, pôrodnosť. Zaskočilo ma tých 20 %, že to tam musí byť, teraz som sa
dozvedel, že to má byť umiestnené v školskom areáli čo ma prekvapilo, prednedávnom sme riešili využitie
športovísk, zapodievali sme sa tým, že tam nevojde základná atletická dráha a zrazu tam umiestnime
materskú škôlku. Myslím, že sa tým uberie zo športoviska a navrhujem, aby sa to najprv prerokovalo na
stavebnej komisii a opýtať sa na názory ostatných, či by im to nevadilo umiestniť MŠ v areáli ZŠ aj skrz
toho aká je tam situácia. Navrhujem vziať túto žiadosť na vedomie, ja osobne sa neviem k tomuto vyjadriť
tak zodpovedne či je to dobré, alebo zlé pre naše mesto.
Prednosta MsÚ – nakoľko sa komisie budú schvaľovať až teraz museli sme pripraviť materiály tak ako sú.
Štát a eurofondy nebudú čakať. Nie je problém vziať žiadosť na vedomie, ale je otázka kedy sa stretneme
a či to má vôbec zmysel. Po ďalšie, už v minulosti sme riešili bezpečnosť detí vybudovaním parkoviska. Je
energeticky náročné dať obidve budovy do stavu, aby vyhovovali. Už ani výzvy na zateplenie, alebo
rekonštrukciu takýchto budov nie sú. Stále riešime prevoz stravy, bude zabezpečená bezpečnosť detí, teraz
je kapacita detí na 100%. Keď nebudú výzvy budeme to musieť riešiť z vlastných financií. Tu by nás to
stálo iba 5 % spolufinancovania, plus projekt, príp. iný manažment.
Ing. Bečker - znovu sme postavení pred vecou, že nie je čas, prvé kolo bolo 18.10. Druhá vec, že sa to
dlhodobo plánuje, treba dopredu rozmýšľať. Mali by ste dopredu sledovať výzvy a upozorňovať
poslancov, aby sme sa vedeli pripraviť.
p. Š. Labanc - boli sme informovaní emailami už skôr aj o tejto výzve.
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Ing. J. Jánošík – za seba chcem povedať vítam to, že by to bolo na jednom mieste aj za rodičov, že nemusia
behať z jedného konca na druhý, jednoducho to treba riešiť. Nie som nadšený z margilizovanej skupiny,
ale keď môžeme získať od štátu financie, lebo my na to nemáme, môžeme si navýšiť majetok mesta.
Mgr. Koperdáková - ani ja som email nedostala.
PaedDr. Satmáryová - vyše 10 rokov sa bavíme o tom, že v škôlke nie je dostatok miesta, že deti musia
voziť do okolitých obcí, že je zlá dopravná situácia v škôlke, nemajú kde parkovať, sú preplnené triedy. Aj
poslanci nech hľadajú aké sú výzvy, ja budem za, lebo sa nám ponúka možnosť mať novú budovu.
Primátor mesta – dal hlasovať za návrh uznesenia k bodu č. 5 Schválenie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok s názvom „Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy“: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: Ing. Rastislav Bečker

Nehlasoval: x

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 6/VIII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 6 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov, členov a štatútu
komisií

Prednosta MsÚ - materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch ako iniciatívny s
cieľom pokračovať v zaužívanej praxi mesta mať zriadené stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch – komisie mestského zastupiteľstva. Komisie mestského
zastupiteľstva môže zriaďovať v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo, ktoré určuje aj ich zloženie. Návrh uvažuje so 6 komisiami:
- Komisiu finančnú
- Komisiu kultúrno-školskú
- Komisiu stavebnú
- Komisiu sociálnu
- Komisiu športovú
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta,
pričom posledná komisia má osobitné postavenie a v nadväznosti na čl. 7 ods. 5 písm. a) a b) ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo
politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Pôsobnosť komisií, činnosť, pravidlá
rokovania a výstupy upravuje v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Zmena nastala pri športovej komisii, ktorá sa oddelila od kultúrno-školskej.
Prednosta MsÚ - v tomto bode je predložený na schválenie aj štatút komisií Mestského zastupiteľstva.
Podľa § 15 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále,
alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch sú
poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi MsZ. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú
právomoc. Komisie plnia úlohy podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v rozsahu vymedzenia úloh komisií, schválenom MsZ a tohto štatútu. Zložením sľubu
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novozvolených poslancov MsZ zanikajú všetky komisie zriadené v predchádzajúcom volebnom období.
Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov mestského
zastupiteľstva. Materiál bol zaslaný, čo sa obsahu týka sa štatút oproti minulému nemenil, bol doplnený iba
o športovú komisiu.
Primátor mesta – komisia športová sa oddelila od komisie kultúrno-školskej. Medzi nominovanými členmi
je aj pán Eugen Pavlík, ktorý poďakoval za nomináciu, ale nakoľko sa venuje mládeži v rámci športu,
mládežníckemu futbalu požiadal o vylúčenie z nominácie. V rámci finančnej komisie navrhujem vynechať
všetky ekonómky škôl, škôlky, ponechať iba základnú komisiu a po ich súhlase ich doplniť.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Bečker, Ing. Jánošík.
Ing. R. Bečker – navrhuje do stavebnej komisie doplniť p. Ladislava Forgáča, ktorý je ako zodpovedná
osoba čo sa kanalizácie týka. S nomináciou do komisie súhlasí. Zároveň navrhuje PaedDr. Marcelu
Satmáryovú vynechať zo stavebnej a športovej komisie.
Ing. J. Jánošík – nemám výhrady, len sa treba každého opýtať či súhlasí, aby bola potom komisia
uznášaniaschopná.
p. M. Biroščák - poslanci, ktorí nie sú členmi v jednotlivých komisiách, aby mali prehľad, aby boli
prizvaní na zasadnutie aby boli informovaní, aby materiály im boli doručené, a je už na nich či prídu alebo
nie, ale aby boli upovedomení.
Primátor mesta – dal o doplnených návrhoch hlasovať.
PaedDr. Satmáryová – po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
zriaďuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 7/VIII/2018 bolo prijaté.

PaedDr. Satmáryová - prečítala jednotlivé návrhy uznesení k bodu č. 6 Zriadenie komisií, určenie náplne
ich práce, voľba ich predsedov, členov a štatútu komisií: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
(celé znenie uznesení v prijatých uzneseniach).

1. Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch nasledovne:

- Komisia finančná
predseda: Ing. Juraj Janošík
tajomník: Mgr. Viera Hanigovská
členovia: Jozef Lazor, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Svetlana Kočišová, Mária Nemčíková, Ing.
Michal Dzurila.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x
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Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 8/VIII/2018 bolo prijaté.

2. Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch nasledovne:

- Komisia kultúrno-školskú
predseda: Ing. Svetlana Kočišová
tajomník: Martin Macejko
členovia: Ing. Juraj Jánošík, PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Ronald Pikla,
Mgr. Mária Suchá, Mgr. Helena Šofranková, Mgr. Renáta Bašistová, Mgr. Jana Fábryová, Ing. Michal
Dzurila, Mgr. Jana Korfantová.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Milan Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Rastislav
Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: Mgr. Monika Koperdáková

Nehlasoval: x

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 9/VIII/2018 bolo prijaté.

3. Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
nasledovne:

- Komisia stavebná
predseda: Ing. arch. Martin Čurilla
tajomník: Ing. Anna Mnichová
členovia: Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Milan Biroščák, Ing. Jaroslav Bašista, Ing. Michal Dzurila,
Peter Klocek, Mgr. Ronald Pikla, Ladislav Forgáč.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x
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Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 10/VIII/2018 bolo prijaté.

4. Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
nasledovne:

- Komisia sociálna
predseda: Mgr. Monika Koperdáková
tajomník: Mgr. Mária Dzurillová
členovia: Milan Biroščák, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová, Bc. Alena Sajdáková, Mgr.
Eva Dorocáková, Mgr. Pavol Maliňák

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Milan Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Rastislav
Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: Mgr. Monika Koperdáková

Nehlasoval: x

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 11/VIII/2018 bolo prijaté.

5. Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
nasledovne:

- Komisia športová
predseda: Štefan Labanc
tajomník: Mgr. Ronald Pikla
členovia: Jozef Lazor, Ing. Juraj Jánošík, Ing. M. Dzurila, Mgr. Mária Suchá, Slavomír Ďugas, Ing.
Ladislav Jurčišin.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 12/VIII/2018 bolo prijaté.
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6. Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
nasledovne:

- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta
predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Rastislav Bečker

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Milan Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Rastislav
Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: Mgr. Monika Koperdáková

Nehlasoval: x

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 13/VIII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta – dal hlasovať za návrh uznesenia k bodu č. 6 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce,
voľba ich predsedov, členov a štatútu komisií.
PaedDr. Satmáryová - po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
schvaľuje: Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch pre funkčné obdobie 2018-
2022 (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 14/VIII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 7 Rozdelenie ulíc mesta do poslaneckých obvodov

Primátor mesta - cieľom predkladaného materiálu je prerozdeliť medzi novozvolených poslancov
jednotlivé ulice o ktoré sú povinní sa zaujímať, prípadne riešiť problémy, sťažnosti a požiadavky
jednotlivých občanov.

PaedDr. Satmáryová - po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
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schvaľuje zoznam obvodov  poslancov Mestského zastupiteľstva 2018 – 2022 takto: (celé znenie uzn.
v prijatých uzneseniach)
- Obvod č. 1: Ing. Rastislav Bečker: ulice: Vajanského, Partizánska, Dobrá Voľa, ul. Slobody
- Obvod č. 2: Ing. Svetlana Kočišová: ulice: Jilemnického, Slovenská, Komenského
- Obvod č. 3: Ing. arch. Martin Čurilla: ulice: Železničná, Okolie, Zahura, Lipová
- Obvod č. 4: Milan Biroščák: ulice: Jarná, Cintorínska, Mlynská
- Obvod č. 5: Štefan Labanc: ulice: Spišská, Kukučínová, Tajovského, 1. mája
- Obvod č. 6: Jozef Lazor: ulice: Hviezdoslavova, J. Fabiniho, 9. mája
- Obvod č. 7: PaedDr. Marcela Satmáryová: ulice: SNP, Požiarnická, Kostolná
- Obvod č. 8: Ing. Juraj Jánošík: ulice: Sládkovičova, Štúrova, Slnečná
- Obvod č. 9:  Mgr. Monika Koperdáková: ulice: Včelná, Záhradná, Hornádska

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Milan Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Rastislav
Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Mgr. Monika Koperdáková - neprítomná

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 15/VIII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 8 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva

Primátor mesta - Mestské zastupiteľstvo poveruje poslanca, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie
mestského zastupiteľstva spravidla na celé volebné obdobie. Úlohy poslanca, ktorý je oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva vyplývajú z § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva najmenej raz za tri
mesiace, zvolá ho zástupca primátora alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak primátor
nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho ten, kto
zvolal mestské zastupiteľstvo. Ak primátor nezvolá zasadnutie mestského zastupiteľstva, o zvolanie
ktorého požiadala aspoň tretina poslancov, zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 15. pracovný
deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak primátor nezvolá ustanovujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva, toto zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak primátor nie je
prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho zástupca
primátora; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný
poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu
zasadnutia mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie mestského
zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je prítomný alebo
odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským
zastupiteľstvom. Ak na zasadnutí mestského zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom
programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť
zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. Ak zástupca primátora nie je
prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený
mestským zastupiteľstvom.
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PaedDr. Satmáryová - po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
poveruje poslanca Milana Biroščáka zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Spišských Vlachoch v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6
tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (celé znenie uzn.
v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 16/VIII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 9 Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením

Primátor mesta - Mesto Spišské Vlachy organizuje a zabezpečuje občianske obrady, slávností a ďalšie
významné  podujatia. V zmysle § 4  ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení vyhlásenie o
uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich
trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo
mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Z dôvodu nového volebného obdobia na roky 2018 –
2022,  poverujú sa účinkujúci  na vykonávanie  občianskych obradov a slávností.
PaedDr. Satmáryová - po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
poveruje v zmysle § 4 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení na vykonávanie občianskych
obradov na volebné obdobie rokov 2018-2022: (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).
1. sobášiaci - Ľubomír Fifik – primátor
2. sobášiaci- PaedDr. Marcela Satmáryová – poslanec MsZ
3. sobášiaci - Milan Biroščák – poslanec MsZ.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 17/VIII/2018 bolo prijaté.
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bodu č. 10 Určenie platu primátora

PaedDr. Satmáryová - určovanie platu primátora mesta je jednou z kompetencií vyhradených v § 11 ods. 4
písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestskému
zastupiteľstvu. V súlade s ustanoveniami § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest primátorovi mesta Spišské Vlachy patrí plat, ktorý
je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov mesta
(tzv. základný mesačný plat). Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Plat patrí primátorovi odo
dňa zloženia sľubu. Takto určený plat je mestské zastupiteľstvo oprávnené zvýšiť rozhodnutím až o 60 %,
s výnimkou prípadu, kedy je mesto v nútenej správe, alebo v ozdravnom režime. Priemerná mesačná mzda
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2017 bola vyčíslená na základe údajov ŠÚ SR na úrovni 954
eur. Od 1. decembra 2018 platí novela zákona č. 253/1994 Z. z., ktorou sa zmenil násobok pre výpočet
platu primátora - v mestách od 3001 do 5000 obyvateľov z 2,34 na 2,41-násobok. Na základe uvedených
údajov je základný plat primátora v meste Spišské Vlachy 2 300 eur a zvýšenie o 0 eur.
Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa PaedDr. Satmáryová.
PaedDr. Satmáryová – navrhujem zmenu návrhu uznesenia a to navýšenie o 10 % (2.530 eur) alebo o 15%
(2.645eur).
Mgr. Koperdáková – prečo dávaš návrh na zvýšenie?
PaedDr. Satmáryová – pretože roky má pán primátor základný plat, je to v hrubom. Je to práca na 24-
hodinový úväzok, to je môj návrh. Pán primátor s tým nesúhlasí.
p. M. Biroščák – na stretnutí sme sa dohodli, že podľa splnených cieľov môžeme dať odmenu aj do výšky
60 %.
Prebehla krátka diskusia poslancov.
p. J. Lazor - ja za seba tých 10 % nevidím problémových.
PaedDr. Satmáryová – mám pozmeňujúci návrh na 10 %-né zvýšenie platu primátora.
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne PaedDr. Satmáryovej.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová,
Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková

Zdržal sa: Milan Biroščák

Nehlasoval: x

Za: 6 Proti: 2 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol prijatý.

PaedDr. Satmáryová - po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
schvaľuje plat primátora mesta Ľubomíra Fifika s účinnosťou od termínu 01.12.2018 podľa § 3 ods. 1
zákona č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov vo výške 2 300,-eur a zvýšenie o
10％ (230,-eur) podľa § 4 ods.2 zákona č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov s
následnou valorizáciou podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová,
Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková

Zdržal sa: Milan Biroščák

Nehlasoval: x

Za: 6 Proti: 2 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 18/VIII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta

Prednosta MsÚ - v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, patrí primátorovi
mesta počas výkonu funkcie dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu (zákona č. 311/2001 Z. z.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov), alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je
záväzná pre mesto ako zamestnávateľa. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostovi možno
poskytnúť v súlade s cit. zákonom pri splnení troch podmienok:
1. nárok na dovolenku primátorovi mesta vznikol,
2. dovolenku nemôže primátor mesta vyčerpať ani do konca budúceho kalendárneho roka,
3. mestské zastupiteľstvo svojím uznesením schválilo primátorovi mesta jej preplatenie.
Zákon vyžaduje splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok súčasne. Náhrada platu za nevyčerpanú
dovolenku za rok, pretože primátor nemôže dočerpať nevyčerpanú dovolenku. Pre možnosť preplatenia
nevyčerpanej dovolenky primátora mesta sa vyžaduje teda aj rozhodnutie zastupiteľstva, pričom sa toto
rozhodnutie prijíma formou uznesenia, ktoré musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou poslancov
prítomných na zasadnutí uznášaniaschopného mestského zastupiteľstva, tak ako to predpokladá, resp.
vyžaduje ustanovenie § 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Do rozpravy sa prihlásila poslankyňa Mgr. Koperdáková.
Mgr. Koperdáková – tých 30 dní je za rok 2018 ? Máme predsa zástupkyňu primátora, prečo by si pán
primátor nemohol vyčerpať? Nedá sa to preniesť?
Mgr. Šefčíková - HKM – táto dovolenka sa nedá prenášať z predchádzajúceho volebné obdobia do nového.
Mgr. Koperdáková - v dôvodovej správe sa neuvádza za aké obdobie to je.
Mgr. Šefčíková - HKM - ak bolo ustanovujúce MsZ 05.12.2018 skončilo jedno funkčné volebné obdobie
a začalo ďalšie, nemôže sa z jedného prenášať do druhého. Je k tomu aj usmernenie, nedá sa to takto hoci
primátor pokračuje vo funkcii.
Ing. Bečker – nemôže si ju už ani vyčerpať?
Mgr. Šefčíková - HKM - nie preto je tu tento návrh.
Prednosta MsÚ – je to už na Vašom rozhodnutí, na Vás poslancoch.
PaedDr. Satmáryová - po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
schvaľuje poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi mesta Spišské Vlachy,
Ľubomírovi Fifikovi, v rozsahu 30 dní.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Štefan Labanc

Proti: Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Rastislav Bečker
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Zdržal sa: Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Nehlasoval: x

Za: 2 Proti: 4 Zdržal sa: 3 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý.

K bodu č. 12 Určenie zástupcu primátora

Primátor mesta - starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí
zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné
zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta
môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu
starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca
do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom
starostom v písomnom poverení. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon
funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva
zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely
tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a
obec sa považuje za zamestnávateľa. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety
sa vzťahujú osobitné predpisy. Dopad na rozpočet – 7.400 eur. Návrh na uznesenie: po prerokovaní
materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: berie na vedomie:
A. poverenie primátora mesta Ľubomír Fifika, ktorým v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril poslankyňu mestského zastupiteľstva
v Spišských Vlachoch PaedDr. Marcelu Satmáryovú zastupovaním primátora mesta Spišské Vlachy.
B. v zmysle § 25 ods. 7 zák. č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení patrí plat v pomernej časti
zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie zástupcu primátora a to 0.2 úväzku t.j. 620,-EUR.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 12 Určenie zástupcu primátora: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 19/VIII/2018 bolo prijaté.
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K bodu č. 13 Stanovisko mesta k správe o hodnotení činnosti " Chov ošípaných - zefektívnenie
prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy"

Ing. Mnichová – v marci minulého roku nám poslalo Ministerstvo ŽP Zámer týkajúci sa zefektívnenia
prevádzky farmy ošípaných Spišské Vlachy. Mesto na základe toho dalo nesúhlasné stanovisko. V máji
sme z Ministerstva ŽP dostali Rozsah hodnotenia, kde boli presne špecifikované body, ktoré musia
dodržať. K týmto bodom sme zase podali pripomienky, bolo to prerokované aj na zastupiteľstve. Na
základe týchto pripomienok navrhovateľ vypracoval Správu o hodnotení tohto zámeru o činnosti, ktorú
chcú robiť. Mestu to bolo doručené 6.12.2018, následne to bolo zverejnené na webovej stránke, na úradnej
tabuli s tým, že je informovaná verejnosť. Mesto ako také sa musí v termíne do 30 dní k tejto správe
vyjadriť. Mesto musí ešte k tejto správe zvolať do 30 dní od zverejnenia verejné prerokovanie. Verejné
prerokovanie bude 4.1.2019 o 17.00 hod. v tanečnej sále KD, pozvánky boli zaslané. Tam sú prizvaní
všetci občania, poslanci. Do termínu 5.1.2019 musíme za mesto dať stanovisko. Záznam z verejného
prerokovania zasielame do 10 pracovných dní.

Prebehla krátka diskusia poslancov, počas ktorej poslanci pripravili návrh uznesenia.

PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 13 Stanovisko mesta k správe o hodnotení
činnosti " Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy": Po prerokovaní
materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach)

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 20/VIII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 14 Doplnenie návrhu na Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu mesta - Sabol Ján –
požadovaná zmena pozemku na individuálnu bytovú výstavbu parcela KN/E/ 2353, ul. Mlynská

Ing. Mnichová – dňa 10. októbra 2018 bolo prijaté uznesenie č. 397/VII/2018 o navrhovaných zmenách v
Územnom pláne – posun ČOV a lokalita zberného dvora. Dňa 26. novembra p. Ján Sabol podal na mesto
žiadosť o zaradenie zmeny pozemku parcela KN/E/2353, ul. Mlynská, na individuálnu bytovú výstavbu z
dôvodu výstavby rodinného domu. Je to na Vás poslancoch či sa tam schváli IBV, alebo nie.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Jánošík, Ing. arch. Čurilla.
Ing. Jánošík – v minulosti tam bol problém zo zosuvom pôdy.
Ing. arch. Čurilla – nech p. Sabol preukáže na vlastné náklady, že je to oblasť kde je možné stavať.
Primátor mesta – na tejto ulici bol zosuv pôdy, máme ďalšie lokality na IBV, toto nie je to vhodný terén,
ani lokalita pri súčasnom zahustení.
PaedDr. Satmáryová - po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: I. berie na
vedomie: doplnenú predbežne navrhovanú zmenu v územnom pláne nasledovne:3. zmena pozemku parcela
KN/E/2353, ul. Mlynská, na individuálnu bytovú výstavbu II. ukladá: oprávnenému zamestnancovi MsÚ
postupovať v zmysle zákona. Zodpovedá : prednosta MsÚ, Termín: bezodkladne.
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Hlasovanie:
Za: x

Proti: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák,
Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 0 Proti: 9 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý.

K bodu č. 15 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4

Ing. Dzurila – ak nemáte žiadne pripomienky navrhol by som ešte jednu úpravu v rozpočte. V lete boli
povodne v dvoch fázach. Ministerstvo ŽP prisľúbilo do konca roka preplatiť tieto povodne, ale peniaze do
dnešného dňa neprišli. Keďže tieto práce po odstraňovaní škôd po povodniach boli vyplatené a čakalo sa
na preplatenie čo sa nestalo, máme momentálne schodok v rozpočte. Tento schodok by som navrhoval
znížiť z rezervného fondu, keďže sa jednalo o mimoriadnu udalosť vo výške 41.740 eur čo je kompenzácia
za druhú časť povodní. Prvá časť povodní, ktorá tiež nebola preplatená, by sa uhradila z mestských peňazí
a to ponížením splátky municipálu zo sumy 30.861 eur  na sumu 25.602 eur. Hovorilo sa, že budúci rok by
sa mali odkúpiť pozemky od ECAV, prostriedky by sa mali použiť z rezervného fondu, preto by som
navrhoval aby sa tento rok použil rezervný fond, a to čo sa preplatí budúci rok nešlo do rezervného fondu,
ale sa použije na zaplatenie pozemku od ECAV.
p. J. Lazor - predpokladáme, že štát nám uhradí tie peniaze?
Ing. Dzurila – sú sľúbené, len ešte neprišli.
Ing. Bečker – prečo je tam toľko položiek pri požiarnikoch navýšených?
Ing. Dzurila – takisto to súviselo s povodňami, požiarnici mali viac výjazdov, chodili vyťahovať pivnice,
studne, čistili kanály.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 15 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 4 a 5: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých
uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: Ing. Rastislav Bečker

Nehlasoval: x

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 21/VIII/2018 bolo prijaté.
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K bodu č. 16 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok
2017/2018

Mgr. Janka Fábryová (MŠ SNP 1) – informovala prítomných o predloženej správe, ktorá obsahuje SWOT
analýzu, aktivity, medzinárodné projekty, spoluprácu so školami, inštitúciami a organizáciami v meste.
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade a Rade školy a predložená zriaďovateľovi na schválenie.
Bližšie informácie sú uvedené v správe.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 16 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti
škôl, školských zariadení za školský rok 2017/2018: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie
na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 22/VIII/2018 bolo prijaté.

Mgr. Mária Suchá (CVČ, Komenského 6) – Centrum voľného času funguje od roku 2012. Zúčastňujeme sa
rôznych akcií a podujatí, spolupracujeme zo školami, organizáciami nielen v meste, ale aj v našom okolí.
Jediným úskalím sú priestory, ktoré nemáme, zvyšujú sa nároky detí na krúžky, je záujem o parkúr
a moderné tance. Bližšie informácie sú uvedené v správe.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 23/VIII/2018 bolo prijaté.

Mgr. Šofranková (ZŠ Komenského 6) – správa obsahuje štatistické údaje o počte žiakov, učiteľov,
prospechu, rozmiestnenie na rôzne stredné školy a učilištia. Škola postupuje podľa vzdelávacieho
programu (lyžiarsky kurz, plavecký kurz, škola v prírode, pobyt v prírode, dopravný kurz). Ďalej
podrobnejšie informovala prítomných poslancoch o predloženej správe.
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 24/VIII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta – nakoľko sa pani riaditeľka Mgr. Janka Korfantová nemohla zasadnutia zúčastniť chcem
požiadať p. Satmáryovú o podanie informácie predloženej správy.
PaedDr. Satmáryová – informovala prítomných o predloženej správe Základnej školy SNP 13. SWOT
analýza obsahuje informácie o obnove priestorov školy a ich modernizáciu, ale ešte stále je nutné v
spolupráci so zriaďovateľom riešiť fasádu hlavnej budovy, parkovacie priestory pred školou. Bližšie
informácie sú uvedené v správe.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: x

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 25/VIII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta – sa všetkým riaditeľkám ZŠ, MŠ a CVČ poďakoval za ich činnosť a spoluprácu, za
dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a poprial im veľa ďalších úspechov v ich činnosti.

K bodu č. 17 Rôzne

Mgr. Koperdáková – požiadala, aby boli správy o výchovno-vzdelávacej činnosti predložené na rokovanie
už v novembri, pretože v zmysle vyhlášky má byť správa schválená do 31.10.

K bodu č. 18 Interpelácie

V tomto bode neboli pridané žiadne interpelácie.
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K bodu č. 19 Záver

V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik sa všetkým prítomným poslancom a ostatným
prítomným poďakoval za účasť a 1. zasadnutie MsZ o 18:45 hod. ukončil. Do Nového roka 2019 poprial
všetko dobré, pracovných úspechov a rodinnej pohody.

Zapísala: Mgr. Valéria Bašistová

V Spišských Vlachoch, dňa 04. januára 2019

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová
predseda návrhovej komisie

….................................................. ..............................................................
Ľubomír Fifik JUDr. Ing. Stanislav Kandrik
primátor mesta prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

Milan Biroščák ....................................................

Jozef Lazor ....................................................


