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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 

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE 
_________________________________________________________ 

Z Á P I S N I C A 
napísaná dňa 17. februára 2015 na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, 

konanom v Galérii na Mestskom úrade v Spišských Vlachoch 
 

     Primátor, Ľubomír Fifik, otvoril 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom privítal poslancov MsZ a 
ostatných prítomných. Konštatoval, že na začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 6 poslancov a že MsZ je 
uznášaniaschopné. 

Prítomní: 
Primátor:  Ľubomír Fifik 
Poslanci:  ThLic. Ľubomír Baloga,PhD,  Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, PaedDr. Marcela 

Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík 
Hlavný kontrolór:  Ing. František Stanislav 
Zapisovateľka:  Mgr. Valéria Bašistová 
Ostatní prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní:  Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková,  Ing.Rastislav 

Bečker, Ing. Radoslav Leščáni - ospravedlnení 
Začiatok rokovania:     15,30 hod. 
Ukončenie rokovania:    23.00 hod. 
 

K bodu č. 1: Otvorenie zasadnutia - voľba návrhovej komisie 

 

Na úvod primátor mesta predstavil nového zamestnanca MsÚ Ing. JUDr. Stanislava Kandrika prednostu 
MsÚ. Za overovateľov zápisnice určil primátor poslancov ThLic. Ľubomíra Balogu, PhD. a Mgr. Vladimíra Balogu. 
Za predsedu návrhovej komisie navrhol PaedDr. Marcelu Satmáryovú, za členov komisie Mgr. Branislava Legáta 
a Ing. Juraja Jánošíka. 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: (za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 
Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1/VII/2015 schválilo navrhnuté zloženie návrhovej komisie. 

 

K bodu 2. Schválenie programu rokovania 

K predloženému návrhu programu rokovania uvedeného v pozvánke boli podané tieto pripomienky. 



2 

 

Mgr. B. Legát – informujem zastupiteľstvo, že s prihliadnutím na to, že v minulých zápisniciach sa vyskytli nejaké 
nepresnosti si budem dnešné zasadnutie MsZ nahrávať, čo je právo každého občana. Považujem za slušné 
a korektné Vás o tom informovať. Druhou skutočnosťou, na ktorú chcem vo veci materiálov na dnešné zasadnutie 
zastupiteľstva upozorniť, že jediný materiál spĺňa podmienky a náležitosti materiálu v zmysle platného rokovacieho 
poriadku a to je materiál p. kontrolóra - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014. Ostatné materiály neobsahujú 
žiadne dôvodové správy, ani návrhy uznesení, ani hodnotenia dopadov, je otázkou, či sa takýmito návrhmi 
materiálov vôbec zaoberať.  

Primátor mesta – ďakujem, je ešte nejaká pripomienka? 

Mgr. B. Legát – v každom prípade, žiadam pána primátora, aby dal hlasovať, či sa bude zastupiteľstvo zaoberať 
všetkými bodmi, keďže k nim neboli doložené materiály.  

Mgr. B. Legát – Alebo to môžeme spraviť tak, že poďme hlasovať jednotlivo o každom bode programu a podľa toho 
sa môžeme nejakým spôsobom zariadiť. Nemá to  tie veci, čo to má mať a možno nám pán primátor bude vedieť 
objasniť, že prečo sú tie konkrétne body v tomto programe, možno sú nejakým spôsobom urgentné, možno mi do 
toho v tejto chvíli nevidíme a zvážime túto skutočnosť a zoberieme na to ohľad a verím tomu, že sa nabudúce to už 
nezopakuje, čo sa týka týchto nedostatkov. Navrhujem bod č. 5 Pripomienky občanov s procedurálneho hľadiska 
presunúť za bod č. 14 Rôzne. V každom prípade navrhujem hlasovať či sa budeme jednotlivými bodmi zaoberať, 
ktorý bod má byť zaradený do rokovania alebo nie nakoľko nespĺňajú podmienky. 

Primátor mesta – všetky materiály sú postavené na zmluvách, to znamená môžeme,  ja viem, beriem na vedomie, že 
nie sú v nich dôvodové správy, ale keďže navrhujeme, resp. navrhuješ prejsť každý jeden bod osobitne, čo sa týka 
týchto vecí, môžeme sa k tomu vyjadriť, ale ešte predtým však dávam hlasovať za schválenie programu rokovania, 
ktorým je tento program, ktorý sme mali, bez toho, že sme teraz navrhovali aj tú zmenu . 

Mgr. B. Legát - ale pán primátor, prepáč prosím, že Ťa preruším, ale v zásade my schvaľujeme ako zastupiteľstvo 
program rokovania zastupiteľstva, z toho titulu sme my oprávnení pridať alebo vyradiť bod z rokovania mestského 
zastupiteľstva. Je otázkou vzhľadom na to, že neboli dodané tie materiály kompletné a úplne, či sa všetkými bodmi 
zaoberať, možno že by bolo účelné, vzhľadom na priority a zásadne veci, ktoré predpokladám, že tam sú, keďže je 
tých bodov toľko, aby sme o každom jednom bode hlasovali z hľadiska procedurálneho a to, že či bude zaradený  na 
dnešné zastupiteľstvo. Dávam teda návrh hlasovať o každom bode samostatne, či bude alebo nebude zaradený na 
zastupiteľstvo, s tým že výsledkom bude program schválený ako celok. 

Primátor mesta – ďakujem za návrh, napriek tomu ja dávam hlasovať... 

ThLic. Ľubomír Baloga,PhD - ešte mám pripomienku, lebo.... 

Primátor mesta – kľudne to môžete zastaviť hlasovaním, kto je za tento program, ktorý je teraz pred Vami a bol Vám 
poslaný v lehote.... 

PaedDr. Marcelu Satmáryovú - bez zmien? 

Primátor mesta – s tou jednou zmenou, že ten bod číslo 5.... 

ThLic. Ľubomír Baloga,PhD – táto už bola schválená.... 

Mgr. B. Legát - myslím, že by sa malo dať hlasovať o mojom procedurálnom návrhu... 

ThLic. Ľubomír Baloga,PhD – áno.... 

Ing. Juraj Jánošík – najprv tento návrh, procedurálny návrh... 

Primátor mesta – nie, je dávam hlasovať, keď neodsúhlasíte, tak ideme do ďalších vecí. To znamená, že dávam 
hlasovať za tento návrh, ktorý bol daný s tou zmenou. 
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ThLic. Ľubomír Baloga,PhD – sa tu miešajú veci, jeden návrh bol presunúť pripomienky občanov. 

PaedDr. Marcelu Satmáryovú – to už je odhlasované... 

Primátor mesta  - začíname sa baviť o veciach, ktoré fakt chlapi a dáma, sú tu dôležité veci, ktoré fakt tu treba 
prebrať, takže dávam hlasovať za program, ktorý ste dostali v pôvodnom znení. 

PaedDr. Marcelu Satmáryovú – ja chcem niečo vypustiť... 

Primátor mesta  -  v pôvodnom znení, kto je za tento program ktorý ste mali včas na svojich mailoch, kto je za tento 
program? 

Mgr. B. Legát – viete čo, tak som za, keď si to máme rozobrať, tak si to rozoberieme na drobné... 

PaedDr. Marcelu Satmáryovú – budeme si to rozoberať? 

Ing. Juraj Jánošík – potom si to prejdeme bod po bode. 

 

Hlasovanie o návrhu programu rokovania s podanými pripomienkami: (za 5, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:              PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír 

Baloga 
proti: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 2/VII/2015 schválilo program rokovania s podanými pripomienkami. 

 
Schválený program rokovania:     
1. Otvorenie  zasadnutia  
  – určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
  – voľba návrhovej komisie MsZ 
 2.  Schválenie programu rokovania 
 3. Kontrola plnenia uznesení 
 4. Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a ČOV“  v meste Spišské Vlachy na  
     čerpanie FP zo štrukturálnych fondov EÚ 
 5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 
 6. Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu              
     s firmou Ekover, s.r.o. 
 7. Schválenie mandátnej zmluvy s firmou APF Services, s.r.o.  
 8. Mandátna zmluva k zabezpečeniu procesu VO „Odstránenie havarijnej situácie fasády na    
     pavilónoch „A“, „B“ Základnej školy“   
 9. Schválenie harmonogramu zasadnutí MsZ na rok  2015 
10. Schválenie členov odborných komisií MsZ na celé volebné obdobie 
11. Schválenie dodatku k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ 
12. Kronikár mesta – návrh 
13. Rôzne  
14. Pripomienky občanov 
15. Diskusia 
16. Záver 
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Thlic. Ľ. Baloga, PhD.– si dal hlasovať, ešte k programu som mal pripomienku a keďže si mi nedal slovo, pred 
hlasovaním, tak by som chcel poprosiť o slovo, Chýba mi v programe krok, ktorý mal nasledovať predtým a to je 
rozpočet mesta. Predložené je náväznosť na rozpočet mesta a potom môžeme riešiť detaily. Prečo najdôležitejší bod 
chýba v programe? 

Primátor mesta – preto, lebo rozpočet mesta je v štádiu dokončovania a na najbližšom zastupiteľstve budeme 
preberať konkrétny návrh rozpočtu. 

Thlic. Ľ. Baloga, PhD.– rozpočet je hlavná vec a toto všetko sú podmnožiny rozpočtu. 

Mgr. B. Legát – každá z týchto zmlúv zakladá nejakým spôsobom plnenie, ktoré sa týka rozpočtu. V každom 
prípade je potom otázkou, či a do akej miery bude  rozpočet s tým kompatibilný, a či to bude zohľadňovať. My dnes 
schválime náklad a zajtra na to nemusíme mať peniaze, lebo jednoducho nevyjdú... 

ThLic. Ľ. Baloga, PhD.– Chcem pripomienkovať zápisnicu - chýba mi v nej odpoveď, že na otázku či a kedy bude 
zastupiteľstvo ohľadom rozpočtu. Pán primátor odpovedal, že v januári čo v zápisnici nie je, a pýtam sa prečo?  

Primátor mesta – neviem o tom, že by to tam chýbalo. 

p. Bašistová – neviem, zase nezapisujem všetko, čo hovoríte lebo sa to nedá stihnúť, nedá sa to zvládnuť. 

ThLic. Ľ. Baloga, PhD.– máte pocit, že to nie je podstatná vec? 

p. Bašistová – nemyslím, ale keď píšete od pol štvrtej do pol desiatej. 

Naposledy bolo MsZ dňa 19.12.2014 dohoda bola, že zastupiteľstvá budú v piatok. Zrazu ideme rokovať o veci, 
ktorá bola predložená v decembri na MsZ, a zastupiteľstvo bolo rýchlo zvolané na utorok, len aby sa zmluva 
schválila. Prečo nebolo MsZ zvolané skôr? 

Primátor mesta – lebo sa to nestíhalo. 

ThLic. Ľ. Baloga, PhD.– Od zastupiteľstva, ktoré bolo 19.12.2014 do konca decembra + celý január je cca 40 dní. 
Je teda 40 dní či to je málo, aby sa takou vecou mesto zaoberalo. 

Primátor mesta – tím pracovníkov nie je nastavený v obciach a mestách tak, aby sa to stíhalo. Ja sa ospravedlňujem, 
asi nie som schopný po 8 rokoch zvolať MsZ. K zápisniciam ešte toľko - aj v minulom období sme skúšali, aby sa 
nahrávalo a zápisnice boli formálne. 

Mgr. B. Legát – Žiaden zákon nevylučuje, aby boli zasadnutia nahrávané. Poslanec však nemôže vyhotovovať 
zápisnice, mesto musí zabezpečiť pracovníka. 

Ing. J. Jánošík – minule som bol overovateľom a videl som koľko toho bolo. Ak chceme, aby bola zápisnica 
zverejnená do 10 dní tak sa treba dohodnúť, aby bola zápisnica k veci. 

 

K bodu č. 3. Kontrola plnenia uznesení 

 

Primátor mesta  – prečítal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho MsZ. 

Mgr. B. Legát – ku kontrole plnenia uznesení mám otázku, či sa robí kontrola uznesení, aj z predchádzajúcich 
zastupiteľstiev, ktoré neboli ešte naplnené. Zároveň či je nevyhnutné, aby sme čítali všetky uznesenia aj tie, ktoré sú 
tiež ktoré sú vyriešené a tie, ktoré majú termín plnenia, aby boli súčasťou materiálu.  



5 

 

Ing. F. Stanislav – samozrejme zbytočne čítať tie uznesenia, skôr uznesenia, ktoré sú termínované a malo by to byť 
zostručnené. Kontrola plnenia uznesení by mala byť skôr súčasťou novely rokovacieho poriadku. Kontrolu plnenia 
uznesení vykonávam 1 x ročne, tam dávam dôraz na uznesenia, ktoré majú konkrétnu úlohu. V správe za rok 2014 je 
kontrola plnenia uznesení za rok 2013. 

Mgr. B. Legát – cieľom by mali byť tie uznesenia kde bola uložená povinnosť, nevyriešené úlohy. 

Primátor mesta  – vzal podané pripomienky na vedomie. 

Mgr. B. Legát – urobiť evidenciu uznesení, úlohy, dátumy a zodpovedného zamestnanca. K uzneseniu č. 25/VI/2014 
ohľadom havarijného stavu na Lipovej ulici, aké bolo predložené riešenie. 

Primátor mesta – ten havarijný stav bol podložený písomne? 

Mgr. B. Legát – povinnosťou mesta bolo odhadnúť náklady na odstránenie, nie je to posúdené tak mám za to, že to 
nebolo splnené. 

Primátor  mesta – je p. Lörinc odborník na prehodnotenie tejto havarijnej situácie? Potrebná je odborne stanovisko. 
Posúvam to na ďalšie MsZ. 

PaedDr. M. Satmáryová – uznesenia č. 29/VII/2014 – 32/VII/2014 sú ešte v plnení, momentálne sa ešte 
spracovávajú. Vysvetlím prečo dnes MsZ. Aj ja súhlasím s piatkami, firma očakáva od mesta vyjadrenie a na 
pracovnom stretnutí sme sa dohodli, že MsZ bude v pondelok alebo v utorok. Je to iba dnes, nie stále, je to 
neplánované MsZ. 

 

Hlasovanie o podanie správy o plnení nesplnených uznesení na najbližšie zasadnutie MsZ: (za 6, proti 0, zdržal 
sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 3/VII/2015 berie na vedomie informáciu primátora o plnení uznesení z 1. 
zasadnutia MsZ a žiada primátora mesta predložiť správy o plnení nesplnených uznesení na najbližšie zasadnutie 
MsZ. 

Primátor mesta – uznesenia č. 29/VII/2014 – 32/VII/2014 boli schválené na stavebnej komisii, my to iba umelo 
naťahujeme a neviem či sa niekam dopracujeme. 

 

K bodu č. 4: Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a ČOV“  v meste Spišské             
Vlachy na čerpanie FP zo štrukturálnych fondov EÚ 

 

p. Fedáš – konateľ firmy HydroVolt Energy, s.r.o., Bardejov informoval poslancov o možnosti zastrešenia 
vypracovaním projektovej žiadosti a dokumentácie, dodávku prác a služieb spojených s realizáciou projektu. 
Predmetom zmluvy je spracovanie tendrovej dokumentácie, vyhodnotenie verejnej súťaže na dodávku prác a služieb 
spojených s realizáciou projektového zámeru pre projekt. Doteraz nebola ani jedna obec sankciovaná. Máme záujem 
na tom, aby tento projekt bol úspešný.  
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Primátor mesta – miesto, ktoré bolo naplánované je z hľadiska ich odbornosti zle, ČOV-ku posunuli bližšie ku ceste.  
Je tam kríženie umiestnenia ČOV a hlavného privádzača vody. Túto časť navrhovali projektanti preložiť. 
Podtatranská vodárenská spoločnosť začala na základe vlastných prostriedkov rekonštrukciu privádzacieho radu. 
Projekt nám neprešiel, ale projektanti museli za svoju činnosť zaplatiť. 

p. Fedáš – dôležitá je spolupráca, ak sa vieme dohodnúť, vieme pomôcť mestu, verejné obstarávanie musí byť 
v poriadku, musí byť spolupráca mesta a dodávateľa. 

Primátor mesta – ja osobne som proti ďalšiemu úveru. Až keď bude výzva sa budeme vedieť zariadiť finančne. 
Majetok je evanjelický treba to vysporiadať. 

Mgr. V. Baloga – môže to Vaša firma posunúť vyššie? Pretože mesto sa už popálilo na projektoch. 

p. Fedáš – my to vieme, len treba poriešiť to čo musí mesto s majiteľmi. Pre nás nie je priorita dostať peniaze ak ten 
projekt nevyjde. 

PaedDr. M. Satmáryová – Vy máte projektanta? Koľko stojí projekt? 

p. Fedáš – až keď bude mesto v projekte úspešné až potom sa zaplatí projekt. 

Mgr. B. Legát – akým spôsobom bude refundácia FP? 

p. Fedáš – vystaví sa faktúra, mesto dá žiadosť na úhradu a potom sa faktúra uhradí. 

Mgr. B. Legát – v zmysle zmlúv chcete riešiť verejné obstarávanie aj projektovú dokumentáciu? 

p. Fedáš – áno všetko. 

Mgr. B. Legát – ja by som do zmlúv doplnil nejaké body. Kedy potrebujete mať zmluvu? 

p. Fedáš – nie je problém môžete doplniť to čo potrebujete, zmluva čím skôr, pretože v marci má byť vyhlásená 
výzva a treba pripraviť dokumentáciu. 

Ing. F. Stanislav HKM – neberte moje slová, chcem pôsobiť nezávisle, my stále niečo chceme robiť, ale nemáme 
rozpočet. Potom budú zamestnanci vystavený protiprávnej činnosti už pri predbežnej finančnej kontrole.  

p. Fedáš – ja potrebujem súhlas či je snaha mesta na tomto projekte spolupracovať. 

Primátor mesta – mesto bez schváleného rozpočtu nemôže podpísať tieto zmluvy, aj keď sa jedná len o 100 eur. Pri 
predchádzajúcich 2 veľkých projektoch to bolo formou refundácie, mesto zaplatilo faktúru z grantového fondu, 
a my sme čakali na preplatenie faktúr formou refundácie. 

Ing. F. Stanislav HKM – aj keď MsZ neodsúhlasí túto zmluvu nikto nebráni primátorovi spolupracovať s firmou 
a pripravovať prvotné kroky. 

Mgr. V. Baloga – kedy je ten posledný termín, zmluva by sa mala podpísať po rozpočte. 

Mgr. B. Legát – odsuňme to na ďalšie MsZ za bodom rozpočtu mesta. Pán primátor doloží všetky veci, aby sa začali 
riešiť problémy. Je spoločným cieľom, aby sa čistička v meste urobila. 

 

Hlasovanie o povinnosti pripraviť a posúdiť stav existujúcej dokumentácie k začatiu realizácie projektu 
Kanalizácie a ČOV: (za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
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Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 4/VII/2015 odsúva schválenie zmlúv na najbližšie zastupiteľstvo MsZ a ukladá 
prednostovi MsÚ začať realizovať potrebné kroky smerujúce k výstavbe ČOV a kanalizácie mesta, pripraviť a 
posúdiť stav existujúcej dokumentácie k začatiu realizácie projektu. 
 
 
K bodu č. 5:  Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014 

Ing. F. Stanislav – HKM -  predniesol správu z kontrolnej činnosti za rok 2014. O konkrétnych kontrolných 
zisteniach som Vás informoval na zasadnutiach prostredníctvom správ z vykonaných kontrol. Správa obsahuje 
súhrnné informácie o vykonaných kontrolách, kontrolných zisteniach a prehľad činnosti hlavného kontrolóra mesta 
za uplynulý kalendárny rok. 

Mgr. B. Legát – je legislatívna prekážka k zverejneniu správy? 

Ing. F. Stanislav – HKM – nie je problém, aby to bolo zverejnené. 

Mgr. B. Legát – mám pripomienku voči návrhu uznesenia, navrhujem doplniť, ukladá prednostovi zverejniť správu 
na webovej stránke mesta, ďalej ukladá prednostovi, aby oboznámil zamestnancov, ktorí sú za nedostatky 
zodpovední a vypracuje stanovisko s tým, že by bol určený termín plnenia. Čo sa týka zverejnenia tak bezodkladne, 
odstránenie nedostatkov s vypracovaním stanoviska s termínom do konca mesiaca. 

Prednosta MsÚ  – aby sa snaha hlavného kontrolóra neminula účinku, je potrebne preveriť pochybenia vyplývajúce 
zo správy hlavného kontrolóra mesta a nedostatky odstrániť.  

 
Hlasovanie o správe z kontrolnej činnosti HKM za rok 2014: (za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 5/VII/2015 berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti za rok 2014 a ukladá 
prednostovi MsÚ: 

1. bezodkladne zverejniť Správu z kontrolnej činnosti za rok 2014 na internetovej stránke mesta, 
2. určiť do konca februára pre každý zistený nedostatok zodpovedného zamestnanca MsÚ, do agendy 
a zodpovednosti ktorého predmetné pochybenie náleží, a uložiť určenému zodpovednému zamestnancovi MsÚ, ako 
povinnosť vypracovať správu, ktorá bude obsahovať: 
a)  informáciu, či došlo a ako k odstráneniu zisteného pochybenia alebo zistený nedostatok pretrváva, 
b) návrh riešenia ako uvedené pochybenie odstrániť a ako predchádzať podobným pochybeniam v budúcnosti.  
3. predložiť a odprezentovať súhrnu správu na najbližšie zasadnutie MsZ. 
  

K bodu č. 6. Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu        

                   s firmou Ekover, s.r.o. 

 

Primátor  mesta – návrh zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu s firmou Ekover. K tomu 
poviem pár zásadných vecí, ktoré by ste mali vedieť a starší poslanci to budú vedieť. My sme prešli k Ekoveru skrz 
toho že končila zmluva s Brantnerom a chceli sme sa možno že aj vyhnúť verejnému obstarávaniu, keďže sami sebe 
si vyvážame tento odpad komunálny, bola podpísaná rámcová zmluvy, ktorá priamo súvisí s úverom, ktorý firma 
Ekover musela brať na zakúpenie áut smetiarskych a strojov s tým, že bola spojená aj ročná zmluva, ktorá hovorila 
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aj o úspore 5%, keď zoberiem rok 2013 myslím. Bolo to odsúhlasené na zastupiteľstve neskoro, viem dobre, vieme 
všetci, že táto zmluva mala byť daná pred 15. decembrom návrh, a že by sme nastúpili do nového roka so všetkými 
vedomosťami, čo sa týka, tohto komunálneho odpadu a samozrejme priamo to súvisí aj s rozpočtom. V tomto 
návrhu je po dvoch rokoch, sú proste poplatky také ako mal niekedy Brantner, to znamená že sme sa dostali na tú 
istú úroveň ako to bolo pred dvomi rokmi na základe inflácie, na základe nákladov, ktoré sú spojené samozrejme aj 
so servisom týchto strojov. Môj návrh je nie taký, ako tu je tento, dala firma Ekover, síce bolo to poslané mailom, 
ale skrz toho, že dosť to bolo také že výmena poslancov, voľby a tak ďalej tak sa to nedalo v tom decembri do 
zastupiteľstva, a sa to neprehodnotilo sa to. No hovorím, že to nebolo súčasťou informácie, procesu, čo som Vám 
dal pred rokom, tá ročná zmluva, nehovorím o rámcovej. Je tam podstatná vec tá, že keď je to až teraz na 
zastupiteľstve, právoplatnosť keby sme túto zmluvu s pripomienkami nejakými, ale s tým navýšením schválili, 
právoplatnosť by mohla nadobudnúť až dňom zverejnenia. To znamená, že je z našej strany povinnosťou, hm 
povinnosťou..., keď sa podporí alebo pozrieme si hej bližšie veci ohľadom tejto zmluvy, po schválení nebrať na 
vedomie to, čo je tam napísané, že od 1.1.2015, ale môžeme až následne po schválení. Nie je problém zo strany 
Ekoveru to akceptovať, keďže tá zmluva nám prišla fyzicky až kedy Valika? 

p. Bašistová- ôsmeho januára. 

Primátor mesta – to už je prakticky tiež po termíne. takže pripomienky.... pána doktora... 

Mgr. B. Legát – V zásade ak môžem začať, mám tu pár vecí k tomu celému, chcem to pochopiť. Ekover je 
spoločnosť, ktorá zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu. 

Primátor mesta – áno, ktorá už súťažila na uloženie na skládku, to znamená, že im vyplývalo zo zákona spraviť 
súťaž, vyhrala to firma Branter. 

Mgr. B. Legát - mesto je teda spoločníkom tejto spoločnosti, a nejakým spôsobom vykonáva z toho plynúce práva. 
Čo z toho máme, že sme spoločníkom? V akom vzťahu sú voči spoločnosti Ekover spoločnosti EKOVER PLUS a 
EKONOVA? 

Primátor mesta – Ekover vznikol začiatkom 90 rokov z dôvodu vybudovania kanalizácie a ČOV. Prečo sú tam 
ostatné spoločnosti, na to by ti najlepšie odpovedal p. riaditeľ Ing. Perháč. 

Mgr. B. Legát – Akým spôsobom sa tvorí cenová ponuka? 

Ing. F. Stanislav – HKM – Jediná výhoda bola, že budeme o 5 % lacnejší ako Brantner, čo už dnes nie je aktuálne. 

Primátor  mesta – Zvýšenie bolo odsúhlasené na zasadnutí Ekover, na základe zvýšenia minimálnej mzdy. Tieto 
otázky sú viacmenej na riaditeľa Ekoveru.  

Mgr. B. Legát – Pán primátor, chcel by som sa opýtať, prečo platia Spišské Vlachy platia najviac ?  

Primátor mesta – ja neviem povedať prečo je to tak. 

Mgr. B. Legát – Na porovnanie prekladám zmluvy Krompách, Spišského Podhradia a  Olcnavy pre porovnanie sú to 
zmluvy na rok 2014. V zmluvách stiahnutých z webových stránok mesta Spišské Podhradie, Krompách, Olcnavy 
a Spišských Vlách na strane č. 3 v článku VI. Odmena sú za vývoz uvedené rozdielne ceny.  Olcnava platí 1,09 € 
bez DPH, Spišské Podhradie 1,068 € bez DPH a Krompachy dokonca 1,06 € bez DPH za vývoz jednej KUKA 
nádoby. Spišské Vlachy platili v roku 2014 za vývoz jednej KUKA nádoby 1,28 € bez DPH a teraz sa nám ide ešte 
zvyšovať? Čo je príčinou toho, že Vlachy platia najviac aj za Kuka nádoby a nádoby Bobr? Napr. Olcnava je menšia 
a jej pozícia vo firme Ekover nie je silnejšia ako pozícia Spišských Vlách. Ceny má však výhodnejšie. Ak sa 
v cenách zohľadňuje aj vzdialenosť na skládku, tak Krompachy to na skládku majú ďalej ako Spišské Vlachy. 
Taktiež ani Spišské Podhradie to nemá bližšie na skládku ako Spišské Vlachy. Napriek tomu Krompachy, Spišské 
Podhradie a ešte aj Olcnava majú v starých doteraz platných zmluvách výhodnejšie ceny. 



9 

 

Mgr. B. Legát – nemal by niekto za mesto dohodnúť podmienky, ktoré by boli akceptovateľné? Kto za mesto 
dohadoval podmienky? 

Primátor mesta – ja som dohadoval podmienky.  

Prednosta MsÚ – je potrebné vyjednať lepšiu cenu, toto zvýšenie nemusíme akceptovať, pretože zmluva nespĺňa 
náležitosti a to je písomný rozpočet. Doručená mi bola iba zápisnica. V zmluve s firmou Ekover v článku VII. odsek 
4 Spôsob platenia sa hovorí o 5 %tnom zvýšení cien, z dôvodu zvýšenia cien surovín, materiálu, výrobkov 
nevyhnutných na vykonávanie činnosti, zvýšenie mzdy však pod to nespadá. 

Mgr. B. Legát – ja si nemyslím, žeby mali občania platiť viac. Radi by sme videli nejaký prehľad, koľko bolo 
vyvezených nádob, aby sme vedeli povedať za čo platia občania. Ani cenník, ktorý má byť prílohou zmluvy nebol 
k tejto predložený. 

 

Hlasovanie o návrhu ročnej zmluvy o zbere odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu s firmou Ekover, s.r.o.: 
(za 0, proti 6, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
proti:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 6/VII/2015 zamietlo návrh na schválenie ročnej zmluvy s firmou Ekover, s.r.o., 
a ukladá prednostovi rokovať s firmou Ekover s. r. o., o podmienkach spolupráce, zmluvných náležitostiach 
a úhrade nákladov za január a február 2015. 

 

ThLic. Ľ. Baloga, PhD.– pripomínam posilnenie zberných nádob, ktoré stále riešime, alebo posilniť vývoz, aby bol 
častejší, týka sa to ulíc 9. mája a ul. Včelnej. Kapacitne je to nepostačujúce. 

Primátor mesta – nádoby sú, ale má ich SEZO Spiš, on rozhoduje o ich prerozdelení. 

Ing. J. Jánošík – navrhujem  aj nejaký kontajner ku škole, alebo farebné vrecia na separovaný zber. 

Mgr. B. Legát – považujem za potrebné a chcel by som pána prednostu požiadať o preverenie a porovnanie 
podmienok u iných dodávateľov, či by sme nemohli získať lepšie podmienky, je potrebné hľadať aj iné alternatívy. 

Primátor mesta – skládku má firma Brantner, my sme oživili Ekover, treba to porovnať a prehodnotiť. 

 

K bodu č. 7: Schválenie mandátnej zmluvy s firmou APF Services, s.r.o.  

 

Mgr. B. Legát – v predloženom dokumente nám boli deklarované aspoň minimálne úspory, ale  nemáme zaručené, 
že tieto čísla sú skutočné, ale v zmluve nie sú zakomponované. Bolo nám povedané, že bola pre nás zdarma 
vypracovaná štúdia, ale ešte Mestom bola uhradená faktúra vo výške .600,- EUR, neviem do akej miery sú tak dáta 
relevantné. V spotrebe energie došlo k výkyvom a  distribútor nás môže sankcionovať, keď sa výraznejšie  
odchýlime. Je potrebné zvážiť spoluprácu aj iných organizácii v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, aby bola naša 
vyjednávacia pozícia lepšia. Treba sa pozrieť, ako sú nadimenzované ističe, aké sú spotreby na jednotlivých 
odberných miestach, tých otázok je veľa, určite je potrebné riešiť aj dodávateľa. Máme organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti navrhujem spojiť sa s nimi. 
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Ing. M. Dzurila – odmena sa počíta podľa dvoch posledných uzavretých období. Mesto počas dvoch rokov ušetrilo 
13.000 eur (2013-2014). Mesto nemá úsporu istú, ale táto firma už vopred pozná províziu.  

Ing. F. Stanislav – HKM – treba sa poobzerať aj po iných dodávateľov na webových stránkach je ich veľa. 

 

Hlasovanie o návrhu mandátnej zmluvy s firmou APF services, s.r.o.: (za 0, proti 6, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
proti:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                    Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 7/VII/2015 neschválilo návrh mandátnej zmluvy s firmou APF services, s.r.o. 

 

K bodu č. 8: Mandátna zmluva k zabezpečeniu procesu VO „Odstránenie havarijnej                    
situácie fasády na pavilónoch „A“, „B“ Základnej školy“    

 

Primátor mesta – na priblíženie tejto mandátnej zmluvy a havárie upresním.  My sme v minulom roku v rámci tejto 
havarijnej situácie to riešili takou formou, že nebola uzavretá žiadna zmluva ani objednávka. Na účet mesta pre túto 
haváriu prišlo 60.000 eur, máme však podaných viacero žiadostí, je potrebná výmena elektriky, okná. Zo strany ZŠ 
boli vypracované a financované štyri takéto projekty. Prečo práve teraz? Škola je právny subjekt, riaditeľ sa stará 
o školu. Keďže mala škola vypracované viacero projektov, bolo to uznané za haváriu, tak sme to riešili mimo 
mestského zastupiteľstva. Žiadateľom na tieto havárie je samotná škola a škola, ktorá má FP na údržbu a projekty by 
si to mala robiť sama. Pani Fazekaš nám chcela reprezentovať svoju prácu, v návrhu zmluvy je uvedená odmena vo 
výške 950 eur, v iných obciach majú oveľa viac. Treba sa rozhodnúť, či chceme ísť ďalej na projekt zateplenia, 
výmeny okien na pavilóne A, B, D, a pavilón H. 

Ing. P. Gubka – informoval poslancov o jednotlivých projektoch, ktoré boli vypracované s dôvodu havarijného stavu 
na škole. Informoval o výmene  okien, výmeny strechy, je niečo zateplené, zrekonštruované sú zrekonštruované 
záchodiky vo viacerých pavilónoch, ďalej zrekonštruované sú šatne a záchodíky v telocvični. Všetky pavilóny sú 
pokryté intraverálnym systémom. Toto všetko je z nášho rozpočtu. Na havárie nie je spoluúčasť. Vykurovanie máme 
formou tepelného čerpadla, vykúriť je potrebné 7 budov, zaviazal som sa na 10 rokov, firma je však ústretová 
prispela nám aj na dve strechy.  

Mgr. B. Legát – prečo to dospelo do havarijnej situácie? 

Ing. P. Gubka – budovy sú postavené od roku 1963, niekedy koncom 80-tich rokov boli poobíjané sokle a minimum 
bolo dané do údržby. Splaška išla pod základy a voda sa strácala pod pavilón. 

Mgr. B. Legát – odkedy ste v tej škole riaditeľom? 

Ing. P. Gubka – od roku 1992. Z nášho rozpočtu išlo na zateplenie striech 12.000 eur, výmena okien 25.000 eur 
a izoláciu stien. Jeden pavilón 60.000 eur. Máme spolu 4 veľké, 1 malý pavilón a telocvičňu. 

Mgr. V. Baloga – v roku 1963 bola daná škola do užívania, ešte pôvodná fasáda je doteraz, ani izolácia zvonku nie 
je. 

Primátor mesta – našim prvým krokom by malo byť podanie žiadosti o vyriešenie havarijnej situácie. Škola má na 
to vypracované projekty. S touto firmou môžme pokračovať ďalej t.j. verejné obstarávania. Peniaze vo výške 60.000 
eur prišli na mesto a posunulo sa to škole. Je na  Vás či sa rozhodnete, aby VO  platilo mesto alebo škola. 
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Ing. F. Stanislav – HKM – prečo chcete uzatvoriť zmluvu keď nemáme peniaze? 

Primátor mesta – aby bola papierová časť už pripravená. 

Mgr. B. Legát – nemali by sme sa zaviazať, keď nie sme krytý rozpočtom. Čo nám bráni uzavrieť zmluvu až keď 
budú schválené finančné prostriedky? 

Primátor mesta – je to havária, musíme byť pripravení na to, že keď prídu FP, aby sme mali už verejné obstarávanie 
pripravené. 

Ing. P. Gubka – s požadovaných 120.000 eur nám prišlo iba 60.000 eur. Verejné obstarávanie bolo urobené na 
120.000 eur a skôr ako prišli peniaze. My máme od podpisu zmluvy 10-20 dní na vykonanie stavebných prác. 

Ing. F. Stanislav – HKM – kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových 
rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. 
Mgr. B. Legát – vidím problém ak verejné obstarávanie nebude v poriadku, že sa pripravia papiere, niečo sa 
nevydarí a bude nás to stáť tisíce. 

Ing. P. Gubka – budovy patria mestu, údržba budov patrí mestu. 

ThLic. Ľ. Baloga, PhD.– patrí údržba budov na mesto? 

Ing. F. Stanislav – HKM – čo sa týka majetkoprávneho hľadiska škola je správcom budovy, budova slúži nielen na 
vyučovací proces ale aj na hospodársky, škola ju využíva, tak aj zodpovednosť preberá za ňu. 

Mgr. B. Legát – kto rozhodol o tom, že to je havarijný stav, aký je skutočný stav? 

Ing. P. Gubka – firma, ktorá to bude robiť. 

Mgr. B. Legát – takže odborné posúdenie havarijného stavu vykonala spoločnosť, ktorá sa chce podieľať na jeho 
odstraňovaní? Kto rozhodol o tom, že to je havarijný stav, aký je skutočný stav? 

Primátor mesta – za to môžu voľby. 

Mgr. B. Legát – pán primátor, komunálne voľby môžu za havarijný stav školy? 

P. Klocek – keď ste žiadali, museli ste vydať nejaký posudok. 

Ing. P. Gubka – áno na každú budovu zvlášť. 

Mgr. B. Legát – aká bola cenová výška projektov? 

Ing. P. Gubka – staršie projekty boli drahšie aj do milióna eur. 

Mgr. B. Legát – Za tie peniaze mohla už byť rekonštrukcia jedného pavilóna? 

Ing. P. Gubka – áno. 

Mgr. B. Legát – Čo sa týka investícií, má zmysel investovať do starých budov, množstvo peňazí za ktoré by bolo 
možné postaviť novú školu s relevantnou kapacitou? 

Ing. P. Gubka – pri zateplení mala byť úspora až 60 %. 

Mgr. B. Legát – kto bude subjektom, kto sa má do toho zapojiť, mala by to primárne riešiť základná škola. A zmluva 
o verejnom obstarávaní až keď bude žiadosť o finančné prostriedky schválená. Ak mesto dostane grant a urobí VO, 
ktoré nebude v súlade, tak môžu byť korekcie. My sme limitovaní rozpočtom. Navrhujem prednostovi mesta 
informovať o tejto ponuke riaditeľa ZŠ. 

 

K bodu č. 9:  Schválenie harmonogramu zasadnutí MsZ na rok  2015 
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Primátor mesta – prečítal návrh harmonogramu zasadnutí MsZ pre rok 2015:  

06.03.2015, 17.04.2015, 15.5.2015, 05.06.2015, 26.06.2015, 03.07.2015, 07.08.2015, 11.09.2015, 02.10.2015, 
23.10.2015, 06.11.2015, 27.11.2015, 04.12.2015. 

PaedDr. M. Satmáryová – zasadnutia sú v októbri a novembri 2 x kvôli rozpočtu. 

Ing. M. Dzurila – žiadam zasadnutie v marci kvôli príprave rozpočtu presunúť na 20.3. 2015. 

ThLic. Ľ. Baloga, PhD.– navrhujem zasadnutia v prvé piatky presunúť na ďalší týždeň, kvôli účasti niektorých 
poslancov na prvopiatkovej svätej omši. 

 

Hlasovanie o návrhu harmonogramu zasadnutí MsZ na rok 2015 s podanými pripomienkami: (za 6, proti 0, 
zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 8/VII/2015 schválilo návrh harmonogramu zasadnutí MsZ na rok 2015 
s podanými pripomienkami. 

Marec 20.03.2015 August --------------------------- 

Apríl  17.04.2015 September 18.09.2015 

Máj 15.05.2015 Október 09.10. 2015 
23.10.2015 

Jún 12.06.2015 
26.06.2015 

November 13.11. 2015 
27.11.2015 

Júl 10.07.2015 December 11.12.2015 

 

 

K bodu č. 10: Schválenie členov odborných komisií MsZ na celé volebné obdobie 

Primátor mesta – prečítal zloženie členov jednotlivých odborných komisií MsZ v Spišských Vlachoch.    

 

Komisia Predseda tajomník členovia poslanci členovia neposlanci 

Finančno – 
hospodárska 
FH 

Ing. Juraj Jánošík Mgr. V. 
Hanigovská 

Ing. L. Šterbinský, 
Mgr. B. Legát 

M. Nemčíková  
p. Gondová 
Ing. Dzurila Michal 

Kultúrno-
športovo-
vzdelávacia, 
KŠV 

ThLic. Ľubomír 
Baloga, PhD. 

Mgr. Michal Jež Mgr. V. Baloga 
PaedDr. M. 
Satmáryová 
Mgr. M. Koperdáková 

Mgr. P. Šuleková – 
Múdra, Mgr. Bekešová 
Jana ml., Ing. L. Jurčišin 
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Stavebno-
plánovacia, SP 

Ing. Bečker 
Rastislav 

M. Lorinc P. Klocek 
Mgr. B. Legát 

Ing. Arch.Martin Čurilla, 
Ing. Jaroslav Bašista 

Sociálna, SK Ing. Leščáni 
Radoslav 

Mgr. M. 
Dzurillová 

Mgr. V. Vladimír 
Baloga, P. Klocek 
 

Bc. A. Sajdáková 
Ing. JUDr. Kandrik 
Stanislav 

 

Mgr. B. Legát – sú doplňujúce návrhy? 

Primátor mesta – ideme schvaľovať postupne po komisiách. 

 

Hlasovanie o zložení finančno-hospodárskej komisie v predloženom znení s účinnosťou od 23.02.2015: (za 6, 
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 
Ing. Rastislav Bečker. 
 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 9/VII/2015 schválilo návrh na zloženie finančno-hospodárskej komisie 
s účinnosťou od 23.02.2015 v predloženom zložení. 

 

Hlasovanie o zložení kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie v predloženom znení s účinnosťou od 23.02.2015: 
(za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 10/VII/2015 schválilo návrh na zloženie kultúrno-športovo-vzdelávacej 
komisie s účinnosťou od 23.02.2015 v predloženom zložení. 

 

Hlasovanie o zložení stavebno-plánovacej komisie v predloženom znení s účinnosťou od 23.02.2015: (za 6, proti 
0, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 11/VII/2015 schválilo návrh na zloženie stavebno-plánovacej komisie 
s účinnosťou od 23.02.2015 v predloženom zložení. 

 

Hlasovanie o zložení sociálnej komisie v predloženom znení s účinnosťou od 23.02.2015: (za 5, proti 1, zdržal sa 
0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
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                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát,  
proti:         Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 12/VII/2015 schválilo návrh na zloženie sociálnej komisie s účinnosťou od 
23.02.2015 v predloženom zložení. 

 

K bodu č. 11: Schválenie dodatku k zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ 

              

PaedDr. M. Satmáryová – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ sú platné na roky 2010-2014, preto 
som navrhla tieto zmeny: 
- poslancovi patrí odmena za výkon funkcie na zasadnutí MsZ vo výške 15,00 EUR (predtým 30 eur), 
- v prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia MsZ, ktoré bolo zvolané mimo schváleného harmonogramu, 
pričom svoju neúčasť ospravedlní, patrí mu odmena znížená o 50% (predtým o 20%).  
- v prípade, že sa poslanec nezúčastní zasadnutia MsZ, ktoré bolo zvolané mimo schváleného harmonogramu, 
pričom svoju neúčasť neospravedlní, odmena mu nepatrí (predtým patrila odmena znížená o 50 %). 
- zapisovateľovi zápisnice zo zasadnutí MsZ patrí odmena vo výške 20,00 EUR za každý zápis (predtým odmena 15 
€). Tieto zmeny vznikli na podklade  našej diskusie na pracovnej porade, kde sme hovorili aj  o tom, že mesto má 
dlhy a na základe môjho sociálneho cítenia by som ich vnímala ako gesto od poslancov. Čo sa týka zapisovateľa,  je 
to dosť náročná a  neohodnotená robota. 
Mgr. B. Legát – celé zásady nám treba prepracovať, porovnával som odmeny aj v iných obciach. Treba sa zamyslieť 
a vyhodiť nepotrebné ustanovenia, nemáme čo dostávať odmeny za účasť na pracovných stretnutiach, kde nie je 
žiaden konečný výsledok. Stráca sa tu skutočnosť, že poslanec je verejný činiteľ a za svoje rozhodnutia nesie 
zodpovednosť, často rozhoduje o miliónoch eur.  

Primátor mesta - v niektorých obciach to funguje tak, že je určený koeficient, ktorý sa prepočítava. V zásadách je aj 
náplň zástupkyne, ktorá pripravuje materiály do MsZ, má na starosti agendu civilnej ochrany a krízového riadenia. 
Môj návrh je, keďže máme prednostu, ktorý nahradil zástupcu, ktorý tu bude každý deň a zástupca mal 40 % 
z môjho platu, tak navrhujem, aby zástupkyňa mala tak ako to bolo predtým odmenu vo výške 10 % z môjho platu. 

Ing. F. Stanislav - HKM – bolo by dobré, keby to bolo taktiež zakomponované v zásadách. 

Mgr. B. Legát – tieto zásady vyžadujú rozsiahlu úpravu, prepracovanie a niektoré body vypustiť. 

 

Hlasovanie o návrhu dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov a členov odborných komisií MsZ: (za 6, proti 
0, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 13/VII/2015 vracia návrh dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov a členov 
odborných komisií MsZ predkladateľovi na prepracovanie.  
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K bodu č. 12: Kronikár mesta – návrh 

 

p. Magda Pohlyová, rod. Straková – zastupujem môjho brata p. Milana Straku, ktorý bol vymenovaný v roku 2013 
uznesením č. 295/VI/2013 za kronikára mesta. Chcela by som reagovať na vyjadrenie pána primátora. Do dnešného 
dňa nebola s ním uzatvorená žiadna dohoda, nebola mu udelená žiadna finančná odmena. Dňa 8.10.2013 mu bol 
vydaný preberací protokol kde mu boli odovzdané materiály na spracovanie od roku 1993 do roku 2011, aby 
pokračoval v práci kronikára mesta po p. Balogovej. Neskôr bol prítomný na MsZ a žiadal o zakúpenie novej 
kroniky pre mesto. Ďalej p. Pohlyová v krátkosti prečítala činnosť kronikára, akou je hlavne zúčastňovať sa na 
zasadnutiach MsZ a na akciách mesta. Môj brat nebol nikdy na žiadnu akciu pozvaný ani o ničom informovaný, 
všetky informácie si zbieral sám. Kronikár je autorom knihy, ale môj brat je iba zberačom faktov. Môj brat 
zviditeľnil mesto napísaním knihy, nikto pred ním ani po ňom takúto knihu nenapísal. Je mi ľúto ak niekto z neho 
robí lajdáka. On je len zberačom, jemu nebolo možné nahliadnuť do kroniky mesta. V Mníšku nad Hnilcom nie je 
problém s kronikou je k dispozícii k nahliadnutiu aj teraz ju mám zo sebou. Za rok 2013 a 2014 môj brat pripravil 
zápisy, ktoré sme ochotní Vám odovzdať. Vo svojej činnosti nechce ďalej pokračovať. 

Primátor mesta – začnem od konca. Neviem si predstaviť, aby kronika mesta putovala z rúk do rúk, som za to, aby 
sa dostala ku všetkým, ale nie takou formou. Občania môžu nahliadnuť, ale na mestskom úrade pod dohľadom, aby 
nedošlo k poškodeniu. Mojou snahou je, aby sa stará kronika mohla skenovať a digitalizovať, aby si mohli občania 
prečítať čo bolo v minulosti. Čo sa týka p. Straku Milana bol za kronikára mesta mnou navrhnutý. Na základe jeho 
aj môjho úsilia sa kniha vydala, bola to maximálna spolupráca, bola to spolupráca mesta, autora knihy a Vašej 
mamky. Na otázku, ktorú som položil p. Strakovi či už má niečo napísané, aby predložil zápis do MsZ, aby zápis 
mohol ísť ku p. Gumanovej na ostrý zápis, odpovedal, že nemá dohodu a za čo robí činnosť kronikára. Potom 
povedal, že mu odišiel systém a všetko čo mal pripravené sa vymazalo. Nakoľko to nemôže byť dohoda, poslanci 
MsZ na základe zápisu schvaľujú kronikárovi odmenu. Možno nastala chyba v komunikácii. Stačilo by, aby 
kronikár prišiel 1 x do mesiaca na úrad, tá samotná aktivita by mala vychádzať od neho, dostal mandát kronikára. 
Tento predložený materiál vidím prvýkrát, za mnou neprišiel ani raz. 

p. Magda Pohlyová, rod. Straková – v súvislosti s vydaním knihy môžem potvrdiť Vašu ústretovosť, nebyť Vás by 
nebola ani kniha vydaná, vyjadrujem Vám poďakovanie. 

Primátor mesta – teraz tu majú poslanci spracovaný materiál, môžu navrhnúť odmenu. 

Mgr. B. Legát – navrhujem, aby sa zastavil p. Straka na úrade, kde sa spíšu veci, ktoré urobil, aké zápisy vykonal, ty 
nám povieš čo bolo urobené, predložíš do ďalšieho MsZ návrh odmien, aby sme to dali do poriadku. Dohodneme sa 
na forme odmeny.  

  

K bodu č. 13: Rôzne 

PaedDr. M. Satmáryová – je možné zverejniť daňových neplatičov na úradnej tabuli mesta? 

Ing. F. Stanislav - HKM  – podľa daňového poriadku je to možné, zverejnenie sa rozlišuje podľa hranice dlžoby pri 
FO je to od 160 eur, pri PO od 1.600 eur. 

Mgr. V. Baloga – futbal začína 15. marca, treba nám zaplatiť štartovné vo výške 1.500 eur, ak ich neuhradíme tak 
nám strhnú body, ako mám teraz postupovať? 

Primátor mesta – je to záležitosť klubu. Treba vymyslieť nejaký kľúč, aby športové organizácie, a športy ktorým sa 
venujú naše deti boli podporené. Futbal je šport, ktorý je najdrahší. Mesto je povinné vytvoriť podmienky, ktoré Vy 
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vytvorené máte, máte priestory, mesto Vám uhrádza aj elektrickú energiu. Vašu žiadosť registrujeme, žiadali ste 
27.000 eur, treba však nájsť zlatú cestu, aby futbal nestroskotal. 

Mgr. V. Baloga – budem trvať na tom, aby 1 % zo zvyšného rozpočtu išlo na športové kluby. Tým bude garantované, 
že to 1 % dostaneme. 

ThLic. Ľ. Baloga, PhD.– V zápisnici pri diskusii o opravách ciest po oprave vodovodu mi chýbala na moju otázku 
odpoveď p. Lorinca. Pýtal som sa, ako  mesto postupuje pri zistení závad po opravách ciest vykonávaných po 
poruchách na vodovodnom potrubí. Jeho odpoveďou bolo, že mesto tieto skutočnosti reklamuje a sťažuje sa PVS. 
Preto navrhujem, aby do ďalšieho zastupiteľstva bol predložený zoznam všetkých oprav, ktoré boli vykonané po 
oprave vodovodu v meste.  Ak boli reklamovane, tak ako to bolo reklamované? Či to boli reklamácie písomné? Aká 
bola odpoveď?  To všetko za obdobie posledných 3 rokov. 

Hlasovanie o návrhu poslanca ThLic. Ľ. Balogu, PhD. o predložení zoznamu ohlásení opráv ciest po poruchách 
na vodovodnom potrubí; zoznamu sťažností a reklamácií týchto opráv adresovaných PVS za posledné 3 roky: (za 
6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 5):  
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 14/VII/2015 berie na vedomie návrh poslanca ThLic. Ľ. Balogu, PhD.  
a ukladá prednostovi mesta predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ zoznam ohlásení opráv ciest po poruchách na 
vodovodnom potrubí; zoznam sťažností a reklamácií týchto opráv adresovaných PVS za posledné 3 roky. 

Ing. J. Jánošík – ohľadom kameňov na uliciach, treba ich odstrániť, pretože je už veľa prípadov kedy si ľudia 
poškodili autá. 

Primátor mesta – už to bolo hlásené aj v rozhlase, cesta je priúzka  autá  chodia po trávnikoch, ktoré si oni 
udržiavajú a je to majetok mesta. Preto sme dali vypracovať projekt dopravného značenia, ktorý má vypracovať 
dopravný projektant pán Labuda. Potrebné zmeny budú predložené na schválenie do MsZ. Pán Labuda je 
dlhodobejšie chorý. 

ThLic. Ľ. Baloga, PhD.– navrhujem, aby boli na webovej stránke mesta doplnené aj komisie a členovia. 

Mgr. B. Legát – prosil som, aby sa posunuli úradné hodiny MsÚ, aby bol jeden deň v týždni predĺžený do 17.00 
hod. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. B. Legáta o úpravu pracovnej doby zamestnancov MsÚ: (za 6, proti 0, zdržal 
sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 15/VII/2015 berie na vedomie návrh poslanca Mgr. B. Legáta o úpravu 
pracovnej doby zamestnancov MsÚ a ukladá prednostovi MsÚ do konca februára 2015 zabezpečiť chod MsÚ a 
upraviť pracovnú dobu zamestnancov tak, aby 1 deň v týždni boli úradné hodiny do 17.00 hod. 
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Mgr. B. Legát – minule nám bolo prezentované, že náklady za GP sú hradené z mesta. Boli sme informovaní pánom 
Lorincom, že náklady na jeden posudok sú 150-180 EUR, na stránke mesta sú však zverejnené faktúry, kde sa za 
jeden posudok platí, 300 – 400 €, pán Primátor? 

Primátor mesta – veľa GP bolo vypracovaných na základe rekonštrukcie námestia. Sú potrebné k zámennej zmluve 
s KSK, ktorú potrebujeme doložiť k monitorovacej správe. Mesto a KSK má podpísanú zmluvu o budúcej zámennej 
zmluve.  

Mgr. B. Legát – Žiadam do konca mesiaca marec predložiť úplný zoznam GP za obdobie posledných 2  
kalendárnych rokov, všetky zápisy do katastra, ktoré boli riadne aj zrýchlené. Pripraviť úplný zoznam GP, ktoré boli 
vypracované a zaplatené z mesta. Všetko čo odišlo z mesta, aby bolo zrejmé ako nakladáme s mestským majetkom. 
Nie je našou úlohou všetko rozdať a všetko predať. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Mgr. B. Legáta o vypracovaní úplného zoznamu GP a vkladov do katastra za 
obdobie 2 kalendárnych rokov: (za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 5): 
za:             ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj  
                  Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga 
nehlasoval:  Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský, 

Ing. Rastislav Bečker. 
 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 16/VII/2015 berie na vedomie  návrh poslanca Mgr. B. Legáta a ukladá 
prednosti MsÚ vypracovať úplný zoznam GP a vkladov do katastra, ktoré boli vypracované na žiadosť mesta 
a zaplatené mestom za obdobie 2 kalendárnych rokov. 

 

Mgr. B. Legát – obyvatelia Cintorínskej ulice sa pýtajú, že už pred 6 rokmi im bola sľúbená kanalizácia a cesta. 

Primátor mesta – kanalizácia je v rámci celého projektu mesta. Do roku 2002 dával štát dotačné účelové financie na 
nové ulice a na infraštruktúru. Teraz to už nie je možné. 

Ing. F. Stanislav - HKM  – bolo to vtedy, ak bolo vydaných  viac ako 50 stavebných povolení, vtedy štát prispel na 
infraštruktúru. 

Primátor mesta – teraz to skúšame cez Miestne akčnú skupinu pod názvom MAS Sľubica, je to občianske združenie 
a čakáme na vhodnú výzvu do ktorej sa môžeme zapojiť. Budeme sa snažiť získať financie. 

Mgr. B. Legát – má tam byť pohrebisko, ktoré má 50 m ochranné pásmo, ako sa to bude riešiť pán primátor?  

Thlic. Ľ. Baloga, PhD.– viackrát si deklaroval na zastupiteľstvách spoluprácu s poslancami a transparentnosť. 
Mohol by som ťa poprosiť o promptnejšie reakciu pri informovanosti poslancov. Napr. výmena sedačiek v kinosále, 
ďalej máme 2 nových zamestnancov MsÚ.  Vôbec si nás o tejto veci neinformoval. Do budúcna ťa chcem požiadať 
o väčšiu informovanosť. 

PaedDr. M. Satmáryová – súhlasím, aby o závažnejších zmluvách sme boli informovaní. 

Mgr. B. Legát – čo sa týka tých sedačiek, aby sme vedeli celkové náklady, čo nás to bude stáť. 

Primátor mesta – Je to ako dar, hoci bude potrebné zaplatiť 65 eur za 400 sedačiek. Táto časť kultúrneho domu 
potrebuje rozsiahlejšiu rekonštrukciu, je to zapracované v návrhu rozpočtu. Čo sa týka sedačiek, bolo potrebné hneď 
zareagovať na ponuku mesta SNV, lebo bol veľký záujem a by ich mala iná obec. Zrobil som niečo zlé?  Staré 
sedačky sme dali do skladu, maľovanie hľadiska bude stáť  4.000 eur vrátane lešenia a vysprávok a koberec  800 
eur. 



18 

 

PaedDr. M. Satmáryová – nikto z nás nie je proti, že sa skrášľuje kultúrny dom, skôr tu ide o informovanosť 
poslancov.    

Mgr. B. Legát – boli realizované výberové konania na miesto riaditeľky MŠ, kto bol úspešný? 

Primátor mesta – na odporúčanie Rady školy bola za riaditeľku do MŠ zvolená p. Fábryová. P. Fábryová nastupuje 
od 1.3.2015 dovtedy p. Sirková zástupkyňa vykoná inventarizáciu majetku. 

Thlic. Ľ. Baloga, PhD.– radi by sme si ju vypočuli na ďalšom MsZ, aby nám predstavila svoje plány.  

Primátor mesta – do MŠ boli 3 uchádzačky, na ZŠ Komenského 6 bol iba jeden uchádzač – p. Gubka, ktorý na 
základe koncepcie presvedčil Radu školy, ktorá ho odporúčala menovať.  

Mgr. B. Legát – komisia nesmie odporúčať človeka, ktorý porušil zákon a bol odvolaný.  

Primátor mesta – prečítal zápisnicu z Rady školy. Táto vec je preskúmateľná súdom. 

Mgr. B. Legát – keď bude p. riaditeľ podpisovať zmluvy, či to bude zákonné alebo nie. 

Thlic. Ľ. Baloga, PhD.– akú formu menovania si zvolil? 

Primátor mesta - Bol vymenovaný.  

Thlic. Ľ. Baloga, PhD.– zriaďovateľ je viazaný výsledkom výberového konania a je povinný vymenovať na miesto 
riaditeľa kandidáta, ktorý bol určený výberovou komisiou (§ 3 ods.2 zákona 596/2003 Z.z.), okrem § 3 ods.12 
zákona č.596/2003 Z.z.  Ak rada školy nekoná v stanovenej lehote, miesto riaditeľa školy obsadí zriaďovateľ v 
zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. bez výberového konania, najdlhšie však na 6 mesiacov alebo do vymenovania 
po úspešnom vykonaní výberového konania. Ak rada školy nenavrhne zriaďovateľovi kandidáta na základe 2 po 
sebe nasledujúcich výberových konaní, vymenúva zriaďovateľ riaditeľa školy v zmysle § 5 ods.4 zákona č.552/2003 
Z.z. 

Mgr. B. Legát – stačilo komisii, že tam bol iba jeden kandidát? Ak by ich bolo viac mohli by súťažiť a ukázať čo 
môžu ponúknuť. 

  

K bodu č. 14: Pripomienky občanov 

 

 p. Milan Biroščák – chcem Vás informovať o vzniku základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov 
v Spišských Vlachoch pod mojim patronátom. V máji 23.5.2015 pripravujeme v meste Spišské Vlachy včelársku 
výstavu. Primátor mesta prisľúbil, že bude pri príprave tejto výstavy nápomocný. Bolo nám prisľúbené, že v Klube 
dôchodcov môžeme vykonávať včelárske krúžky. V kinosále sa menia sedačky, či sa nemôžu použiť v jednej 
z miestnosti v klube dôchodcov pre deti v čase prednášky. Chcem sa opýtať, či by som mohol včely umiestniť na 
malé ihrisko za zdravotným strediskom. Ďalej by som chcel poprosiť primátora o nejaké drevené trámy, informačné 
tabule pri Klube dôchodcov aj Zahurou.  

Primátor mesta – v roku 2013 bola v spolupráci s OŠI Spišské Vlachy a p. Biroščákom vytvorená vzájomná 
spolupráca pri organizovaní Spišskej včelárskej výstavy, kedy mesto poskytlo pódium. Bez Vášho súhlasu som 
ponúkol podmienky pre vytvorenie činnosti organizácie, aj keď na to nebudú finančné prostriedky, máme priestory.  

Primátor mesta – berie na vedomie podanú informáciu. 

PaedDr. M. Satmáryová – takú akciu mesto potrebuje, aby sa zviditeľnilo mesto aj Vaša práca. K tejto konkrétnej 
aktivite, čo potrebujete? 
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p. Milan Biroščák – mal som povedané, že môžem užívať priestory klubu dôchodcov, chcel by som do krúžkov 
zapojiť aj školy, MŠ, seniorov, hlavne mladú generáciu. 

p. Zuzana Slatkovská – chcem Vás poprosiť o informácie ohľadom MŠ.  
- možnosť vybudovania spomaľovača v smere od Spišského Podhradia, pretože policajti 40 rýchlosť zamietli 
a vodiči jazdia veľkou rýchlosťou hlavne autobusy. V mnohých mestách aj obciach sú radary, myslím že tu kde 
chodia deti  je to potrebné. 
- MŠ je zatvorená od zajtra do konca prázdnin. Bola som zaskočená, pretože som bola ráno v MŠ a nikto mi nič 
nepovedal. 
Primátor mesta – MŠ má určené od koľko percent chorobnosti detí musí byť prevádzka MŠ zatvorená. Mestu bolo 
oznámené dnes listom, že je tam zvýšená chorobnosť – ovčie kiahne, chrípka. 

p.  Zuzana Slatkovská – o kiahniach sme boli informovaní, keby bola 1 budova uzatvorená, ale druhá by bola 
otvorená. Aká je spolupráca medzi MŠ a mestom s inými obcami? 

Primátor mesta – to je ťažké, každá obec má svoju MŠ, s výnimkou ak sa niečo stane. 

Thlic. Ľ. Baloga, PhD.– ak bolo vyhlásené v rozhlase, malo to byť aj na webovej stránke mesta. 

Mgr. B. Legát – navrhujem, aby oznamy hlásené v rozhlase boli zverejnené aj na webovej stránke mesta.     

Primátor mesta – zo strany dopravného inšpektorátu bola zmena rýchlosti zamietnutá, budova MŠ je zle umiestnená. 
Aktivitou bolo, aby bola MŠ tu v meste, druhá možnosť na ZŠ 1-4, to už by bolo bezpečnejšie. Cesta je naša, tu by 
mohlo stáť za úvahu osadiť retardér. Treba to prejednať, sú tam pozemky. 

Ing. J. Jánošík – tam by stačil retardér na polovičnú cestu, lebo je tam priehlbina. 

PaedDr. M. Satmáryová – najväčší problém je ráno a večer, nedajú sa zabezpečiť VPP pracovníci, aby tam stáli 
a usmerňovali premávku? 

P. Klocek – v zahraničí to takto funguje. 

Primátor mesta – môžeme oznámiť polícii, aby vedeli v akom čase bude riadená premávka, príp. osloviť policajtov, 
aby v tejto záležitosti spolupracovali.   

Thlic. Ľ. Baloga, PhD.– ak bude rokovanie s policajtami ohľadom bezpečnosti pri MŠ, tak by sa zároveň mohlo 
požadovať väčšiu kontrolu, aby na bočnej ceste pri CBA nestálo zásobovacie auto, ktoré stojí tesne pri prechode pre 
chodcov a vykladá tovar. Je to dosť neprehľadné, vykladaciu plošinu majú vo výške postavy dieťaťa a môže dôjsť 
k úrazu. 

Primátor mesta – najlepšie by bolo, keby bolo zásobovanie zozadu čo sme už dávnejšie riešili, ale dodávatelia 
nechcú, pretože je to pre nich ďaleko. 

 

K bodu 15: Diskusia 

 

Nebol zaevidovaný žiaden diskusný príspevok, diskusia poslancov bola umožnená ku každému 

bodu rokovania. 
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K bodu 16: Záver 

 

Predložené návrhy uznesení z rokovania MsZ prešli schvaľovacím procesom pri prerokovaní jednotlivých bodov 
programu. 

V závere primátor poďakoval všetkým prítomným poslancom a ostatným prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Prijaté uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Zapísala: Mgr. Valéria Bašistová 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 17.02.2015 

 

Za správnosť: 

PaedDr. Marcela Satmáryová 

zástupkyňa primátora 

 

 

 
.......................................     ............................................ 
     Ľubomír F i f i k      Ing. JUDr. Stanislav Kandrik 
      primátor mesta       prednosta MsÚ 
 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.      .................................................... 

Mgr. Vladimír Baloga       .................................................. 
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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

Uznesenie  
z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 17.2.2015 

 
 
Uznesenie č. 1/ VII /2015 :  K bodu :  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 : ThLic. Baloga Ľubomír 
                                                         Mgr. Baloga Vladimír 
určuje zapisovateľku zápisnice Mgr. V. Bašistovú  
 
 
Uznesenie č. 2/  VII  /2015 :  K bodu : Schválenie programu rokovania 
Mestské zastupiteľstvo  v Spišských Vlachoch 
berie na vedomie 
procedurálny návrh Mgr. B. Legáta presunúť bod  programu č. 5 Pripomienky občanov za bod programu č. 14 
Rôzne   
schvaľuje   
pozmenený program 2. zasadnutia MsZ . 
 
 
Uznesenie č. 3/  VII  /2015 :  K bodu : Kontrola plnenia uznesení 
Mestské zastupiteľstvo  v Spišských Vlachoch 
berie na vedomie  
informáciu primátora o plnení uznesení z 1. zasadnutia MsZ 
konštatuje 
že uznesenia č.25/VII/2014, 29/VII/2014,30/VII/2014, 31/VII/2014, 32/VII/2014 sú v plnení 
žiada 
primátora  mesta predložiť správy o plnení nesplnených  uznesení na najbližšie zasadnutie MsZ. 
 
Úloha  :  predložiť správy o plnení uznesení č.  25/VII/2014, 29/VII/2014,30/VII/2014, 31/VII/2014, 32/VII/2014 
Zodpovedný : primátor mesta 
Termín : najbližšie zasadnutie MsZ 
 
 
Uznesenie č. 4/VII /2015 :  K bodu : Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu " Kanalizácia a ČOV v meste 
Spišské Vlachy" na čerpanie FP zo štrukturálnych fondov EÚ 
Mestské zastupiteľstvo  v Spišských Vlachoch 
odsúva  
schválenie zmlúv na najbližšie zastupiteľstvo MsZ 
ukladá 
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prednostovi MsÚ začať realizovať potrebné kroky smerujúce k výstavbe ČOV a kanalizácie mesta, pripraviť a 
posúdiť stav existujúcej dokumentácie k začatiu realizácie projektu 
 
Zodpovedný : prednosta  MsÚ 
Termín : najbližšie zasadnutie MsZ 
 
 
Uznesenie č. 5/ VII /2015 :  K bodu : Správa o kontrolnej činnosti HKM za rok 2014 
Mestské zastupiteľstvo  v Spišských Vlachoch 
berie na vedomie 
predloženú správu HKM Spišské Vlachy 
ukladá 
 prednostovi MsÚ zverejniť správu HKM za rok 2014 na stránke mesta, 
ukladá 
prednostovi MsÚ preveriť pochybenia vyplývajúce zo správy HKM a  predložiť opatrenia, ktoré tieto nedostatky 
odstránia. 
 
Úloha : preveriť pochybenia vyplývajúce zo správy HKM a  predložiť opatrenia, ktoré tieto nedostatky odstránia 
Termín:  do konca februára 
Zodpovedný : prednosta MsÚ 
 
 
Uznesenie č. 6/ VII /2015 :  K bodu : Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu s firmou Ekover, s.r.o. 
Mestské zastupiteľstvo  v Spišských Vlachoch 
berie na vedomie 
predložený návrh ročnej zmluvy s firmou Ekover, s.r.o.  
ukladá 
prednostovi MsÚ rokovať s firmou Ekover, s.r.o.  o podmienkach spolupráce, zmluvných náležitostiach a  úhrade 
nákladov za január a február 2015,  
poveruje 
prednostu MsÚ osloviť iných odberateľov komunálneho odpadu za účelom prípadnej budúcej spolupráce. 
 
 
Uznesenie č. 7/ VII /2015 :  K bodu :   Schválenie mandátnej zmluvy s firmou APF services, s.r.o. 
predložený návrh na schválenie mandátnej zmluvy s firmou APF services, s.r.o. nebol prijatý. 
 
 
Uznesenie č. 8/ VII /2015 :  K bodu:  Schválenie harmonogramu zasadnutí MsZ v Spišských Vlachoch na rok 
2015 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje  
predložený  harmonogram zasadnutí MsZ v Spišských Vlachoch na rok 2015 
 

marec 20.03.2015 september 18.09.2015 
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apríl  17.04.2015 október 09.10.2015   
23.10.2015 

máj 15.05.2015 november 13.11.2015 
27.11.2015 

jún  12.06. 2015    
 26.06.2015 

december 11.12.2015 

júl  10.07.2015   

 
 
Uznesenie č.  9/ VII / 2015:     K bodu  : Schválenie členov odborných komisií na celé volebné obdobie 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
predložený návrh  na zloženie finančno-hospodárskej komisie s účinnosťou od 23.02.2015 v tomto zložení: 
predseda: Ing. Juraj Jánošík, členovia poslanci: Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, členovia neposlanci: 
Mária Nemčíková, p. Gondová, Ing. Michal Dzurila, tajomník: Mgr. Viera Hanigovská. 
 
 
Uznesenie č.  10/ VII / 2015:     K bodu  : Schválenie členov odborných komisií na celé volebné obdobie 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
predložený návrh  na zloženie kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie s účinnosťou od 23.02.2015 v tomto zložení: 
predseda: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., členovia poslanci: Mgr. Vladimír Baloga, PaedDr. Marcela Satmáryová, 
Mgr. Monika Koperdáková, členovia neposlanci: Mgr. Petra Múdra (Šúleková), Mgr. Jana Bekešová ml, Ing. 
Ladislav Jurčišin. 
 
Uznesenie č.  11 /VII / 2015:     K bodu  : Schválenie členov odborných komisií na celé volebné obdobie 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
predložený návrh  na zloženie stavebno-plánovacej komisie s účinnosťou od 23.02.2015 v tomto zložení: predseda: 
Ing. Rastislav Bečker, členovia poslanci: Peter Klocek, Mgr. Branislav Legát, členovia neposlanci:Ing. Arch. Martin 
Čurilla, Ing. Jaroslav Bašista, tajomník: Marek Lorinc. 
 
 
Uznesenie č.  12/ VII / 2015:     K bodu  : Schválenie členov odborných komisií na celé volebné obdobie 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
predložený návrh  na zloženie sociálnej komisie s účinnosťou od 23.02.2015 v tomto zložení: predseda: Ing. 
Radoslav Leščáni, členovia poslanci: Mgr. Vladimír Baloga, Peter Klocek, členovia neposlanci: Bc. Alena 
Sajdáková, Ing. JUDr. Stanislav Kandrik, tajomník: Mgr. Mária Dzurillová.. 
 
 
Uznesenie č.  13/ VII / 2015:     K bodu : Schválenie dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov a členov 
odborných komisií  MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
vracia  
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návrh dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov a členov odborných komisií  MsZ predkladateľovi na 
prepracovanie. 
 
 
Uznesenie č.  14/ VII / 2015:   K bodu : Rôzne 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
 návrh poslanca ThLic. Ľ. Balogu, PhD. a  
ukladá 
ukladá prednostovi mesta predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ zoznam ohlásení opráv ciest po poruchách na 
vodovodnom potrubí; zoznam sťažností a reklamácií týchto opráv adresovaných PVS za posledné 3 roky. 
 
Úloha :  predložiť zoznam ohlásení opráv ciest po poruchách na vodovodnom potrubí; zoznam sťažností a 
reklamácií týchto opráv adresovaných PVS za posledné 3 roky. 
Termín:  najbližšie zasadnutie MsZ 
Zodpovedný : prednosta mesta 
 
 
Uznesenie č.  15/ VII / 2015:     K bodu : Rôzne 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
 návrh poslanca Mgr. B. Legáta a  
ukladá 
prednostovi mesta do konca februára 2015 zabezpečiť chod MsÚ  a upraviť pracovnú dobu zamestnancov tak, aby 1 
deň v týždni boli úradné hodiny do 17.00. 
 
Úloha :  do konca februára 2015 zabezpečiť chod MsÚ a upraviť pracovnú dobu zamestnancov tak, aby 1 deň v 
týždni boli úradné hodiny do 17.00. 
Termín:  koniec februára 2015 
Zodpovedný : prednosta mesta 
 
Uznesenie č.  16/VII / 2015:     K bodu : Rôzne 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
 návrh poslanca Mgr. B. Legáta  a  
ukladá 
prednostovi mesta vypracovať úplný zoznam GP  a vkladov do katastra, ktoré boli vypracované na žiadosť mesta a 
zaplatené mestom za obdobie 2 kalendárnych rokov a vkladov do katastra 
 
Úloha :   vypracovať úplný zoznam GP, ktoré boli vypracované na žiadosť mesta a zaplatené mestom za obdobie 2 
kalendárnych rokov 
Termín:  koniec marca  2015 
Zodpovedný : prednosta mesta 
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Uznesenie č. 17/ VII /2015 :  K bodu : Pripomienky občanov 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Spišských Vlachoch 
berie na vedomie 
prednesené pripomienky občanov : p. Pohlyovej, p. Biroščáka, p. Slatkovskej. 
 
 
 
V Spišských Vlachoch dňa 17.02.2015 
 
 
Za správnosť: PaedDr. Satmáryová Marcela 
                        predseda návrhovej komisie 
 
 
 
Podpísané dňa : 10.03.2015 
 
 

Ľubomír F i f i k 
      primátor 

 


