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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 

IX. VOLEBNÉ OBDOBIE 

______________________________________________________________________________________  

  

Z Á P I S N I C A 

  

napísaná dňa 22. decembra 2022 na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v Galérii  

Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Vladimír Baloga privítal 

poslancov MsZ a ostatných prítomných. 

  

Prítomní:  

Primátor mesta:                          Vladimír Baloga 

Prednosta MsÚ:            JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM  

Prítomní poslanci MsZ:   Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Milan 

Biroščák, Ing. Viliam Grega, Jozef Šiška, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga 

 

Ospravedlnení poslanci MsZ: Mgr. Darina Dzurilová – ospravedlnená 

                                                                              

Hlavný kontrolór:    Mgr. Margita Šefčíková                                                                            

Zapisovateľ:            Mgr. Valéria Bašistová                                                          

 

Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  

Začiatok rokovania:        15,30 hod.                                                                                                                         

Ukončenie rokovania:     18,50 hod.  

  
 

Priebeh rokovania:  

 

K bodu 1: Otvorenie  

Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie  zasadnutia 

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

– voľba návrhovej komisie MsZ 

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

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Juraj Jánošík 

členovia: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

určuje za overovateľa zápisnice: Jozefa Šišku, Ing. Viliama Gregu 

určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga 
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Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 2/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 2: Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 

 

Primátor mesta - vyzval novozvolenú poslankyňu Mestského zastupiteľstva Ing. Svetlanu Kočišovú k 

zloženiu sľubu poslanca novozvoleného zastupiteľstva. Pani Ing. Svetlana Kočišová zložila zákonom 

predpísaný sľub poslanca do rúk primátora mesta a prevzala si Osvedčenie o zvolení do funkcie poslanca 

Mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu č. 3: Schválenie programu rokovania 

 

Primátor mesta – dal hlasovať o prednesenom programe rokovania Mestského zastupiteľstva, ktorý bol 

zverejnený. 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 3/IX/2022 bolo schválené.  

 

Primátor mesta – predložil návrhy na doplnenie do programu rokovania: 

1. návrh: bod č. 17 Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 

2. návrh: bod č. 26 Návrh na schválenie zmluvy k informačnému systému dátové centrum obci a    

miest. 

3. návrh: bod č. 27 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4. návrh: bod č. 28 Návrh na udelenie súhlasu 1. ŠK Tatran za účelom ďalšieho prenájmu 

nehnuteľnosti mesta spol. KROMSPORT s.r.o.. 

 

O doplnených bodoch do programu rokovania Mestského zastupiteľstva dal hlasovať za každý bod 

samostatne. 
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Hlasovanie za návrh č. 1 – bod č. 17 Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 4/IX/2022 bolo schválené.  

 

Hlasovanie za návrh č. 2 – bod č. 26 Návrh na schválenie zmluvy k informačnému systému dátové centrum 

obci a miest. 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 5/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

Hlasovanie za návrh č. 3 – bod č. 27 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 6/IX/2022 bolo schválené.  
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Hlasovanie za návrh č. 4 – bod č. 28 Návrh na udelenie súhlasu 1. ŠK Tatran za účelom ďalšieho 

prenájmu nehnuteľnosti mesta spol. KROMSPORT s.r.o.. 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 7/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

 - určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 - voľba návrhovej komisie MsZ 

2. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Pripomienky občanov 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

mestského 

zastupiteľstva 

7. Rozdelenie ulíc mesta do poslaneckých obvodov 

8. Návrh na poverenie sobášiacich poslancov 

9. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

10. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta 

11. Určenie zástupcu primátora 

12. Určenie platu primátora mesta 

13. Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov pre rok 2023 – EKOVER 

14. Schválenie žiadosti o zmenu zmluvy a dodatku č.2 k poskytnutiu dodatočného príspevku – Novostavba 

Materskej školy 

15. Monitorovacia správa 2022 

16. Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2 

17. Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 

18. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2022 o financovaní základnej umeleckej 

školy materskej školy a školských zariadení na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Spišské Vlachy 

19. Konsolidovaná závierka za rok 2021 

20. Zmena člena správnej rady združenia obcí - CYKLO - HORNÁD, združenie obcí 

21. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Základná škola Komenského 6 

22. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Základná škola SNP 

23. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Materská škola 

24. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Centrum voľného času 

25. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Základná umelecká škola 

26. Návrh na schválenie zmluvy k informačnému systému dátové centrum obci a    miest. 
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27. Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

28. Návrh na udelenie súhlasu 1. ŠK Tatran za účelom ďalšieho prenájmu nehnuteľnosti mesta spol. 

KROMSPORT s.r.o.. 

29. Rôzne 

30. Interpelácie 

31. Záver 

 

 

K bodu č. 4 Pripomienky občanov 

  

Primátor mesta – na mestský úrad neboli doručené žiadne pripomienky ak máte Vy poslanci niečo od 

občanov. 

p. Šiška - hlavne posýpanie ciest z kopcov dole, teraz je to už lepšie keď sa oteplilo.  

p. Baloga – na ulici Lipovej 13 bliká svetlo. 

Primátor mesta – taktiež nepočuť mestský rozhlas na ul. Kostolnej, ale je to už v riešení. 

Ing. arch. Čurilla – na mestských bytoch na 9. mája sú stavebno-technické poruchy, zatekanie, plesne atď., 

strecha je tam v zlom stave. Treba to nejakým spôsobom riešiť, viacerí sa sťažujú. 

 

 

K bodu č. 5 Správa o plnení uznesení 

 

Prednosta MsÚ -  z predchádzajúceho MsZ dňa 13.12.2022 bolo prijaté jedno uznesenie, ktoré je splnené. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 5 Správa o plnení uznesení: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 8/IX/2022 bolo schválené.  

 

K bodu č. 6 Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva 

 

Primátor mesta – navrhujem poslanca p. Milana Biroščáka, ktorý bude poverený zvolávať a viesť 

zasadnutie mestského zastupiteľstva. Má niekto výhrady, príp. pripomienky, alebo iný návrh? 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 6 Poverenie poslanca mestského 

zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva: Mestské 

zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 
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Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján 

Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: Milan Biroščák 

Nehlasoval: x 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 9/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 7 Rozdelenie ulíc mesta do poslaneckých obvodov 

 

 

Prednosta MsÚ - cieľom predkladaného materiálu je prerozdeliť medzi novozvolených poslancov 

jednotlivé ulice o ktoré sú povinní sa zaujímať, prípadne riešiť problémy, prípadne sťažnosti a požiadavky 

jednotlivých občanov. Návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch: I. schvaľuje: zoznam obvodov poslancov mestského zastupiteľstva 2022-2026 takto: 

 

1. Obvod č.1 -: Ing. Svetlana Kočišová 

Ulice: Tajovského, Kukučínová, 1. mája 

2. Obvod č. 2 -: Bc. Dávid Labaš 

Ulice: Záhradná, Hornádska, Včelná 

3. Obvod č. 3 -: Mgr. Darina Dzurilová 

Ulice: Slovenská, Spišská, J. Fabiniho 

4. Obvod č. 4 -: Ing. Juraj Jánošík 

Ulice: Sládkovičova, Okolie, Komenského 

5. Obvod č. 5 -: Milan Biroščák 

Ulice: Jarná, Mlynská, Cintorínska 

6. Obvod č. 6 : Ján Baloga 

Ulice : Štúrova, Slnečná, Lipová, Zahura 

7. Obvod č. 7 : Ing. Viliam Grega 

Ulice: Vajanského, Dobrá Voľa, Partizánska, Jilemnického 

8. Obvod č. 8 : Ing. arch. Martin Čurilla 

Ulice: Kostolná, Železničná, ul. Slobody 

9. Obvod č. 9 : Jozef Šiška 

Ulice: SNP, 9. mája, Požiarnická, Hviezdoslavova 

 

Ing. arch. Čurilla – podal návrh informovať občanov o uliciach aby vedeli, ktorý z poslancov má ich ulicu. 

Primátor mesta – na stránku mesta? Bolo to aj doteraz na stránke, niečo naviac? 

Ing. arch. Čurilla – viac to spropagovať, aby to ľudia vedeli, že to funguje, že ich poslanci zastupujú a ich 

problém sa dostane na mestské zastupiteľstvo. 

Primátor mesta – rozniesť leták so zoznamom poslancov po jednotlivých uliciach. 

Jozef Šiška - najlepšie s emailovým kontaktom, ak má občan problém nech sa priamo obráti. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 7 Rozdelenie ulíc mesta do 

poslaneckých obvodov : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 
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Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  10/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 8 Návrh na poverenie sobášiacich poslancov 

 

Prednosta MsÚ - Manželstvo sa podľa ustanovenia § 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvára súhlasným vyhlásením pred 

matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi, pričom Mesto Spišské Vlachy je v zmysle prílohy k zákonu 

č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sídlom matričného úradu. V zmysle § 4 zákona 

č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

manželstvo uzatvára pred matričným úradom vyhlásením o uzavretí manželstva, ktoré urobia snúbenci na 

matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, a to buď pred primátorom 

mesta, alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára. Na základe vyššie 

uvedeného je potrebné okrem primátora mesta poveriť sobášením aj určených poslancov mestského 

zastupiteľstva. Návrh na uznesenie: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch: poveruje : V zmysle § 4 ods. 1 zák.č. 36/2005 Z. z. o rodine v z.n.p. na vykonávanie 

občianskych obradov na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 týchto poslancov : Ing. Svetlanu Kočišovú 

a Ing. arch. Martina Čurillu.  

Primátor mesta –  má niekto pripomienky, alebo iné návrhy?  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 8 Návrh na poverenie sobášiacich 

poslancov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch poveruje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  11/IX/2022 bolo schválené.  
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K bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

 

Prednosta MsÚ – na základe § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení 

neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo môže zriadiť komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, 

iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb 

zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo a tiež 

volí predsedu komisie (je ním vždy poslanec mestského zastupiteľstva) a členov komisií. Na základe 

§ 10 ods. 2 a § 15 je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo vymedzilo úlohy komisií mestského 

zastupiteľstva. V súlade s čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na zriadenie 

komisie pre ochranu verejného záujmu. V zmysle tohto ustanovenia ústavného zákona členom tejto 

komisie môže byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia 

politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej 

politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať 

aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o 

zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Náplň práce komisie pre 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta nie je potrebné vymedzovať, pretože je 

vymedzená priamo ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie 

náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch zriaďuje  

(uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 12/IX/2022 bolo schválené.  

 

Prednosta MsÚ – návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch: zriaďuje : podľa článku 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov Komisiu pre ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, ktorej náplň práce je vymedzená ústavným zákonom č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie 

náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch zriaďuje  

(uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid 

Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová 
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Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  13/IX/2022 bolo schválené.  

 

Prednosta MsÚ – návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch: volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

nasledovne: Komisia finančná 

predseda: Ing. Svetlana Kočišová 

tajomník: Mgr. Viera Hanigovská 

členovia: Jozef Šiška, Mgr. Darina Dzurilová 

 

Ing. arch. Martin Čurilla – podal pozmeňujúce návrhy: 

návrh č. 1 – predseda p. Jozef Šiška 

návrh č. 2 – člen Ing. Svetlana Kočišová 

návrh č. 3 -  namiesto navrhovaného člena Mgr. Dariny Dzurilovej p. Milan Biroščák. 

 

Primátor mesta – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh uznesenia č. 1– predseda finančnej komisie Jozef 

Šiška 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga 

Proti: Ing. Juraj Jánošík 

Zdržal sa: Jozef Šiška, Ing. Svetlana Kočišová 

Nehlasoval: x 

Za: 5 Proti: 1 Zdržal sa: 2 Nehlasoval: 0 

 

Primátor mesta  konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol schválený.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh uznesenia č. 2 – člen finančnej komisie Ing. Svetlana 

Kočišová 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: 0 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 
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Primátor mesta  konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol schválený.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať za pozmeňujúci návrh uznesenia č. 3 zmena člena komisie z Mgr. Dariny 

Dzurilovej na p. Milana Biroščáka. 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Jozef 

Šiška, Svetlana Kočišová 

Proti: Ing. Juraj Jánošík  

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

Za: 7 Proti: 1 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 

 

Primátor mesta  konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol schválený.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie 

náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí (uzn. 

v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing., Jozef 

Šiška, Svetlana Kočišová 

Proti: x 

Zdržal sa: Ing. Juraj Jánošík 

Nehlasoval: x 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  14/IX/2022 bolo schválené.  

 

Prednosta MsÚ – návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch: volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

nasledovne: Komisia Kultúrno školská 

predseda: Ing. Viliam Grega 

tajomník: Mgr. Barbora Ilečková 

členovia: Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie 

náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí (uzn. 

v prílohe). 
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Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  15/IX/2022 bolo schválené.  

 

Prednosta MsÚ – návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch: volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

nasledovne: 

Komisia výstavby a životného prostredia 

predseda: Ing. arch. Martin Čurilla 

tajomník: Ing. Anna Mnichová 

členovia: Ing. Svetlana Kočišová, Ján Baloga, Milan Biroščák, Bc. Dávid Labaš 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie 

náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí (uzn. 

v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 16/IX/2022 bolo schválené.  

 

Prednosta MsÚ – návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch: volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

nasledovne: 

Komisia sociálna 

predseda: Ing. Juraj Jánošík 

tajomník: Mgr. Mária Dzurilová 

členovia: Milan Biroščák, Ján Baloga 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie 

náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí (uzn. 

v prílohe). 
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Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 17/IX/2022 bolo schválené.  

 

Prednosta MsÚ – návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch: volí predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

nasledovne: Komisia športová 

predseda: Bc. Dávid Labaš 

tajomník: Mgr. Ronald Pikla 

členovia: Ing. Juraj Jánošík, Ján Baloga 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie 

náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí (uzn. 

v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 18/IX/2022 bolo schválené.  

 

Prednosta MsÚ – návrh uznesenia: 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 funkcii funkcionárov mesta 

predseda: Milan Biroščák 

členovia: Ing. arch. Martin Čurilla, Jozef Šiška, Bc. Dávid Labaš 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie 

náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí (uzn. 

v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 



13 

 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 19/IX/2022 bolo schválené.  

 

Prednosta MsÚ – návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch: schvaľuje : Štatút Komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch pre funkčné obdobie 2022-2026. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 9 Zriadenie komisií, určenie 

náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 20/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 10 Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta 

 

Prednosta MsÚ - v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest patrí starostovi počas výkonu funkcie dovolenka v rozsahu podľa 

osobitného predpisu. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak 

nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné 

zastupiteľstvo. Podľa § 13 ods. 1 zákona o obecnom zriadení sa funkčné obdobie starostu skončí zložením 

sľubu novozvoleného starostu. Z pohľadu pracovnoprávneho vzťahu je potrebné vysporiadať 

pracovnoprávne nároky primátora za predchádzajúce obdobie. Na základe uvedeného predkladáme 

materiál na preplatenie nevyčerpanej dovolenky.  

Rozprava: 

Ing. Kočišová – si myslím, že pán primátor mal možnosť si vyčerpať dovolenku, mal aj zástupkyňu, ktorá 

by ho zastúpila a dokonca si ešte predĺžil pracovný pomer takže si mohol tú dovolenku vybrať. 

p. Šiška - súhlasím, ak má byť preplácaná dovolenka tak z akého dôvodu nebola čerpaná? 

p. Biroščák – pracovnú dovolenku treba plánovať. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 10 Návrh na náhradu platu za 

nevyčerpanú dovolenku primátora mesta.  
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Hlasovanie: 

Za: x 

Proti: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. 

Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie nebolo schválené.  

 

 

K bodu č. 11 Určenie zástupcu primátora 

 

 

Prednosta MsÚ - funkciu zástupcu primátora primárne upravuje § 13b o obecnom zriadení a ďalšie 

súvisiace ustanovenia tohto zákona. Zástupca primátora je zvoleným poslancom mestského zastupiteľstva, 

ktorý po poverení primátorom zastupuje primátora spravidla celé funkčné obdobie. Zástupca primátora 

zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorovom v písomnom poverení. Účelom inštitútu zástupcu 

primátora mesta je zabezpečiť kontinuálne plnenie úloh primátora mesta z rôznych dôvodov. Zástupca 

primátora však neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie v pracovnom pomere, keďže sa ustanovením 

zástupcu nezakladá pracovný pomer s mestom. Zákon o obecnom zriadení podrobnejšie nešpecifikuje 

úlohy zástupcu primátora. Do veľkej miery úlohy vykonávané zástupcom primátora vyplývajú z obsahu 

a rozsahu poverenia na zastupovanie udeleného primátorom. Z povahy tejto funkcie vyplýva, že zástupca 

môže riadiť zverené mestské záležitosti, koordinovať činnosti medzi jednotlivými orgánmi mesta, 

reprezentovať mesto na rôznych podujatiach, ak sa nemôže zúčastniť primátor, riadiť spoluprácu mesta s 

inými organizáciami a subjektmi verejnej správy a ďalšie úlohy. Funkcia zástupcu primátora je tzv. 

povinne kreovanou funkciou v zmysle zákona o obecnom zriadení, t.j. funkcia zástupcu by mala byť 

obsadená počas celého funkčného obdobia primátora mesta. Funkciu zástupcu primátora môže vykonávať 

len poslanec mestského zastupiteľstva.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 11 Určenie zástupcu primátora : 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: Ing. Svetlana Kočišová 

Nehlasoval: x 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 21/IX/2022 bolo schválené.  
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K bodu č. 12 Určenie platu primátora mesta 

 

 

Prednosta MsÚ – Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov 

miest, ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce 

alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie. Podľa 

§ 3 ods. 1 zákona patrí primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro hore. 

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2021 podľa údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla 1.211,- €. Podľa § 4 ods. 1 zákona je primátor Mesta 

Spišské Vlachy zaradený do štvrtej platovej skupiny podľa počtu obyvateľov obce (od 3001 do 5000 

obyvateľov) s násobkom 2,41. Minimálny plat primátora Mesta Spišské Vlachy je podľa § 3 ods. 1 zákona 

na základe výpočtu 1.211,- € x 2,41 = 2 918,51 €. Podľa §4 ods. 2 zákona mestské zastupiteľstvo môže 

tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.  

Rozprava: 

Ing. Kočišová – navrhujem prehodnotiť po roku. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 12 Určenie platu primátora 

mesta: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 22/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 13 Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov pre rok 2023 – 

EKOVER 

 

Prednosta MsÚ - v zmysle platnej Rámcovej zmluvy na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2028, každý 

rok sa uzatvára ročná zmluva medzi Mestom Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover s.r.o., kde sa určuje 

rozsah činnosti, ktoré má zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať a odmena za vykonanie týchto činností. 

Ročná zmluva je na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. V priebehu roka 2022 z dôvodu zdražovania boli 

dodatkom navýšené ceny za vývoz, zber a manipuláciu o 15% a z dôvodu spustenia linky v Hincovciach 

bola znížená cena za spracovanie mechanicko – biologickou úpravou namiesto uloženia na skládke o 7 %. 

Návrh ročnej zmluvy pre rok 2023 je spracovaný na základe riadneho valného zhromaždenia spoločnosti 

Ekover, kde bola schválená  jednotná cena za komunálneho odpadu a objemného odpadu. Náklady na 

vývoz, zber a manipuláciu oproti roku 2022 zvýšené o 20 %, poplatky o 32-35 % za tonu spracovaného 

komunálneho odpadu. Výnos z poplatku za komunálne odpady za rok 2022 je vo výške 86.997,- EUR a 

náklady za rok 2022 sú vo výške 133.785,- EUR.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 13 Návrh ročnej zmluvy o zbere, 

odvoze a zneškodňovaní odpadov pre rok 2023 – EKOVER : Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 
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Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 23/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 14 Schválenie žiadosti o zmenu zmluvy a dodatku č.2 k poskytnutiu dodatočného 

príspevku – Novostavba Materskej školy 

 

 

Prednosta MsÚ – Prijímateľ nenávratného finančného príspevku, mesto Spišské Vlachy, v rámci projektu 

„Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy“, na základe Zmluvy o NFP, ktorá je účinná od 

12.10.2019, predkladá túto žiadosť o dodatočný príspevok z dôvodu rapídneho navyšovania cien za 

stavebné práce a stavebné materiály. V zmysle Usmernenia č. 11 je prijímateľ oprávnený požiadať o 

dodatočný príspevok v hodnote 25% oproti hodnote stavebného diela, ktorá je výsledkom verejného 

obstarávania v zmysle zákona o VO, na základe ktorého došlo k uzavretiu Zmluvy o dielo a začatiu 

realizácie stavebného diela. Zazmluvnená suma predstavuje hodnotu 1 035 000 Eur s DPH, dodatočný 

príspevok teda môže siahať do výšky 258 750 Eur s DPH. Podľa znaleckého posudku vypracovaného na 

základe objednávky zhotoviteľa, je potrebné navýšenie sumy za stavebné práce o 303 922,14 Eur s DPH, 

čo predstavuje 29,4% navýšenie. Prijímateľ zvyšnú sumu uhradí z vlastných zdrojov, nakoľko je v jeho 

obrovskej snahe materskú školu vybudovať, aby mali deti v predškolskom veku z mesta Spišské Vlachy 

zabezpečené kvalitné predškolské vzdelávanie a výchovu. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba 

vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č. 1 – Rozpočet/výkaz výmer, ktoré sú 

nevyhnutné pre dokončenie diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku výskytu 

mimoriadnych udalostí (tj. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a 

na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase 

spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v 

uzatvorenej zmluve. Mimoriadne udalosti napĺňajú znaky vyššej moci v zmysle ustanovenia X. Vyššia 

moc, bod 10.1 zmluvy. Navýšenie sa týka dosiaľ nefakturovaných položiek a je potrebné ich realizovať, 

aby mohlo dôjsť k riadnemu ukončeniu stavebných prác a následnému odovzdaniu stavby. Z dôvodu 

objektívnych skutočností, ktoré sa počas realizácie projektu vyskytli, prijímateľ žiada Poskytovateľa o 

schválenie požadovanej zmeny k dodatočnému príspevku. Uvedená zmena k dodatočnému príspevku 

nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov. Je v záujme 

prijímateľa projekt riadne realizovať, pričom si je vedomý všetkých povinností, ku ktorým sa v Zmluve o 

NFP zaviazal.  

Rozprava: 

Primátor mesta – žiadosť o 25% o dodatočný príspevok som ju musel podpísať 15.12.2022 bol konečný 

termín. Samozrejme zastupiteľstvo nebolo možné zvolať do toho dňa takže žiadosť o ten príspevok som 

podpísal. Ak by som ju nepodpísal museli by sme približne 300.000 eur hradiť z nášho rozpočtu. Tým, že 

tá žiadosť bola podaná, bola ešte nekompletná lebo zhotoviteľ odmietal dodatok, ktorý sme nakoniec 

vyrokovali, doplnené v dodatku bolo, že to bude platné až keď to schváli riadiaci orgán. Až vtedy mu 



17 

 

vyplatíme tie požadované financie s tým, že tých 25% je vysoko pravdepodobné, žeby sme dostať mali. 

Môže sa stať aj to, že dostaneme aj menej ako 25%. Spoluúčasť na tých 25% je nejakých cca.13.000 eur, 

ale to navýšenie na tých 29,4%, ktoré žiada zhotoviteľ je navýšenie o ďalších cca.45.000 eur. Ak 

dostaneme tých 25% tak mesto sa bude musieť podieľať 58.000 eur na to, aby sme dokončili tú škôlku. 

Škôlka je momentálne dostavaná na dve tretiny.  

Prednosta MsÚ – prvé uznesenie je o tom, že sa podáva žiadosť o navýšenie týchto cien kde nám ak 

budeme úspešní bude pridelená finančná čiastka. Celý rok vláda proklamovala, že takéto stavby ako je 

škôlka bude podporovať a dodá nám dodatočný príspevok na túto stavbu. Usmernenie vyšlo až 23.11.2022 

t.z. až vtedy bolo možné pripraviť žiadosť podľa tohto usmernenia kde môžeme žiadať 

sprostredkovateľský orgán o navýšenie tejto stavby. V rámci rokovaní sme riešili aj to, že v usmernení nám 

preplatia len do 25% diela, samozrejme zo všetkého čo nám dá štát musíme sa spolupodieľať 5%. Ak by 

sme šli do tých 25% spoluúčasť je cca. 13.000 eur. Avšak zhotoviteľ stavby si to dal znaleckým posudkom 

ohodnotiť na 29,4%, t.z. 4,4% naviac ako nám štát dokáže preplatiť. Tých 4,4 % je 45.000 eur, ktoré by 

sme museli použiť z vlastných zdrojov. Ďalšia vec, ktorú sme riešili, je ten dodatok, aby tam dali klauzulu 

o posunutí účinnosti zmluvy až vtedy keď nám štát schváli dodatočný príspevok, žeby sa nestalo to, že 

primátor podpíše dodatok a v prípade keď by nám ho štát neschválil tak celú sumu by hradilo mesto. 

Predpokladám, že finančné prostriedky nám budú pridelené, momentálne je tam alokovaných v rámci tohto 

operačného programu cca. 4,3 milióna eur. Teraz je otázka schváliť podanie žiadosti aj ten dodatok – tú 

klauzulu firma doplnila, že sme krytí v tom, že keď nám neschvália finančné prostriedky budeme to riešiť 

právne s investorom stavby. Teraz máme na výber buď sa bude hlasovať o dodatku v sume 258.000 eur, 

t.z. v zmysle usmernenia to je tých 25%, alebo druhá možnosť dodatku čo navrhol zhotoviteľ kde doložil 

to znaleckým posudkom 29,4% t.j. cca 303.000 eur, t.z. že dokopy náklady na mesto by boli 45.000 

a 13.000 eur. Ak by sme schválili tú prvú možnosť nevieme ako sa zhotoviteľ k tomu postaví. Ukončenie 

stavby je jún – júl 2023, za každý deň omeškania je tam 1.000 eur, banková záruka na 100.000 eur. 

Nemusíme podpísať ten dodatok, môžeme sa s nimi súdiť, ale za ten čas sa znehodnotí stavba. My sme 

v práve, podľa zmluvy nemajú nárok na nič. 

Primátor mesta - tých 25% nám prispeje štát s tým, že tých 5% bude naša spoluúčasť. Ako sa postaví 

k tomu dodávateľ, môže sa postaviť na zadné, bude chcieť tých 45.000 eur alebo prestane stavať, my ho 

dáme na súd a budeme sa súdiť len ako dlho. 

p. Šiška - ide o to či máme toľko, aby sme zatiahli celých tých 29,4% keď štát nám dá tých 25%. Rátajme, 

že nám dá tých 25%. Či sme v takej kondícii, že môžeme dať 58.000 eur, lebo nevidím priestor na to, aby 

sme to zdržiavali, ale či na to máme. 

Prednosta MsÚ - môj názor je, že oni by mali byť radi, že štát nám dal takúto možnosť, že vôbec môžeme 

žiadať tých 258.000 eur nie je to malá suma. Ja si myslím, že aj 25% budú radi keď bude, to je môj osobný 

názor. Oni si síce dali ceny naceniť na 303.000 eur znalcom, ale to si dali naceniť cenkrosové ceny, ktoré 

keď by boli predmetom verejného obstarávania tak by z tej sumy 303.000 eur išlo by dole. 

Ing. arch.Čurilla - je to obchodná taktika. 

Prednosta MsÚ – je to na Vás, schváliť tých 25%, a keď si budú dožadovať tých  29,4%, je to už na 

rokovaní či áno, alebo nie, ale ak by štát nedal tak by nemali nič. My máme jasne postavenú zmluvu, že 

nemôžu navyšovať ceny. Nikto však nečakal tú situáciu, ktorá sa stala, je to aj riziko podnikania. 

Primátor mesta - ak nám neschvália tento príspevok tak nedostanú taktiež navyše nič. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 14 Schválenie žiadosti o zmenu 

zmluvy a dodatku č.2 k poskytnutiu dodatočného príspevku – Novostavba Materskej školy: Mestské 

zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 
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Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 24/IX/2022 bolo schválené.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 14 Schválenie žiadosti o zmenu 

zmluvy a dodatku č.2 k poskytnutiu dodatočného príspevku – Novostavba Materskej školy: Mestské 

zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje  (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 25/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 15 Návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2022 

 

Ing. Dzurila – Predmetom predkladaného návrhu je Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za rok 

2022. Podľa Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy má mesto povinnosť zostaviť 

Monitorovaciu správu mesta Spišské Vlachy každý rok do troch mesiacov od skončenia polroka. 

Predkladaná správa zobrazuje aktuálny stav v akom sa mesto k 30.6. nachádzal. Celkové príjmy boli 

plnené na 44,38 %, celkové výdavky boli plnené na 37,9 %. Monitorovacia správa okrem hodnotenia 

príjmov a výdavkov obsahuje aj hodnotenie programu a programového rozpočtu.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 15 Návrh Monitorovacej správy 

mesta Spišské Vlachy za rok 2022 : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie 

(uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 
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Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 26/IX/2022 bolo schválené.  

 

K bodu č. 16 Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2 

 

Ing. Dzurila - zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 2 je k 30.9.2022. Príjmy a výdavky 

sú vyrovnané, celkové príjmy sú navýšené o 340.487 eur a celkové výdavky taktiež o 340.487 eur. Jedná 

sa o financie, ktoré sú poukázané štátu a zastupiteľstvu sa dáva táto zmena na vedomie.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 16 Zmena rozpočtu na rok 2022 

rozpočtovým opatrením č. 2 : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v 

prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 27/IX/2022 bolo schválené.  

 

K bodu č. 17 Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3 

 

Ing. Dzurila – jedná sa o zmenu navýšenia originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia. Príjem 

– daň zo závislej činnosti schválený rozpočet 2 004 102 eur sa navyšuje o sumu 41.577 eur, výdavková 

časť, bežné výdavky sa navyšujú o sumu 28.210 eur, bežné výdavky pre školy sa navyšujú o sumu 6.611 

eur, kapitálové výdavky pre školstvo sa navyšuje o sumu 6.756 eur. Celkovo výdavky navýšené o 41.577 

eur. Príjmy aj výdavky sú vyrovnané.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu znesenia dal hlasovať k bodu č. 17 Zmena rozpočtu na rok 2022 

rozpočtovým opatrením č. 3 : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v 

prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 
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Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 28/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 18 Návrh VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských 

zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské 

Vlachy 

 

Ing. Dzurila - Mesto Spišské Vlachy má schválené Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje 

financovanie základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta 

Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy pre rok 2022. Toto VZN je neaktuálne 

– neodzrkadľuje poslednú právnu úpravu, ktorá vstúpila do platnosti 1.1.2022. Nové VZN je potrebné 

prijať z dôvodu zmeny zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 

príjmov územnej samospráve. Predložený návrh VZN zohľadňuje zmenu výšky predpokladanej ročnej 

sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka pre rok 2023 na základe východiskových štatistických 

údajov fiškálnej decentralizácie.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 18 Návrh VZN o financovaní 

základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta 

Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy : Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 29/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 19 Konsolidovaná závierka za rok 2021 

 

Prednosta MsÚ – predmetom predkladaného materiálu je konsolidovaná účtovná závierka účtovnej 

jednotky verejnej správy za rok 2021 v zmysle § 22a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Konsolidovanú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje obec za nimi zriadené 

rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky podľa § 22 ods. 4 na 

základe ich individuálnych účtovných závierok. Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednoty 

verejnej správy overuje audítor. Predložená konsolidovaná účtovná závierka nevytvára priame požiadavky 

na úpravu predpisovej základne.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 19 Konsolidovaná závierka za rok 

2021 : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe). 
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Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 30/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 20 Zmena člena správnej rady združenia obcí – CYKLOHORNÁD, združenie obcí 

 

Prednosta MsÚ – CYKLO-HORNÁD, združenie obcí, so sídlom Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

bolo dňa 08.10.2019 zapísané do registra združení obcí podľa § 20e, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podnetom na založenie združenia bolo spolufinancovanie 

projektu - Cyklistický chodník KROMPACHY – KOLINOVCE – SPIŠSKÉ VLACHY, v zmysle výzvy 

Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2019 Z.z. o poskytovaní 

dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky zo dňa 9.9.2019. V zmysle čl. 5, ods. 5.3 

stanov je účelom združenia vzájomná spolupráca pri realizácii cyklistického chodníka Krompachy – 

Kolinovce - Spišské Vlachy. Tento materiál sa predkladá mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. v zmysle ktorého je vymenovávanie a 

odvolávanie vedúcich (riaditeľov) rozpočtových a príspevkových organizácií a schvaľovanie zástupcov 

mesta do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb s účasťou 

mesta vyhradené mestskému  zastupiteľstvu. Mesto Spišské Vlachy je zakladateľom združenia obcí - 

CYKLO - HORNÁD, združenie obcí. Podľa stanov združenia platí, že štatutárnym orgánom združenia je 

správna rada, ktorá má troch členov, ktorí sú primátormi/starostami obce, ktorá je členom združenia. Z 

dôvodu zmeny primátora Mesta Spišské Vlachy je preto potrebné vykonať zmenu člena správnej rady, 

ktorým by mal byť súčasný primátor mesta.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 20 Zmena člena správnej rady 

združenia obcí – CYKLOHORNÁD, združenie obcí : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 31/IX/2022 bolo schválené.  
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K bodu č. 21 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Základná škola Komenského 6 

 

Mgr. Šofranková – riaditeľka ZŠ v krátkosti informovala prítomných poslancov s obsahom predkladanej 

správy o VVČ. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 21 Správa o výchovnovzdelávacej 

činnosti – Základná škola Komenského 6 : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na 

vedomie (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 32/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 22 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Základná škola SNP  

 

Ing. Dzurila  – v krátkosti informoval o obsahu predkladanej správy o VVČ. 

 

Primátor mesta - po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 22 Správa o výchovnovzdelávacej 

činnosti – Základná škola SNP : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v 

prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 33/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 23 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Materská škola 

 

 

Ing. Dzurila - v krátkosti informoval o obsahu predkladanej správy o VVČ. 

 

Primátor mesta - po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 22 Správa o výchovnovzdelávacej 

činnosti – Materská škola : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v 

prílohe). 
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Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 34/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 24 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Centrum voľného času 

 

Mgr. Suchá – riaditeľka CVČ v krátkosti informovala o obsahu predkladanej správy o VVČ.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 24 

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Centrum voľného času : Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 35/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 25 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti – Základná umelecká škola 

 

Ing. Dzurila – v krátkosti informoval o obsahu predkladanej správy o VVČ.  

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 25 Správa o výchovnovzdelávacej 

činnosti – Základná umelecká škola : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie 

(uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 36/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 26 Návrh na schválenie zmluvy k informačnému systému dátové centrum obci a miest 

 

Prednosta MsÚ - Dátové centrum obcí a miest, v skratke DCOM, je nadrezortný informačný systém pre 

samosprávu. Využíva ho približne 70 % obcí a miest. Ponúka nielen elektronické služby, ale aj desať 

integrácií na ostatné registre a databázy verejnej správy a zároveň aj prepojenie na pôvodný informačný 

systém samospráv. Vďaka tomu zahŕňa celú agendu, vyplývajúcu z originálnych kompetencií samospráv. 

Obce a mestá využívajúce DCOM tak nielenže plnia všetky povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o 

eGovernmente, či zákona proti byrokracii, ale svojim občanom poskytujú na Slovensku bezkonkurenčný 

rozsah a kvalitu elektronických služieb. Ide napríklad o inteligentné formuláre, v ktorých nie je potrebné 

zbytočne zadávať mnohé údaje manuálne. Formulár si ich totiž natiahne sám z príslušnej databázy, na 

ktorú je DCOM integrovaný. Z tohto faktu zároveň ťažia aj zamestnanci úradov, pre ktorých odpadá 

množstvo administratívy spojenej s vyhľadávaním a vypĺňaním údajov do príslušných podaní. Čo 

získa samospráva: Úspora financií, Hardvérové vybavenie, Automatizácia procesov, Vyššia 

transparentnosť. Čo to znamená pre občana: zníženie administratívnej záťaže a otravných „papierovačiek“, 

zvýšenie komfortu pri bežnej komunikácii s úradmi, zvýšenie transparentnosti, zvýšenie kvality a 

dostupnosti služieb, možnosť prispôsobiť služby samosprávy občanom, zníženie záťaže životného 

prostredia z pohľadu odstránenia väčšinovej časti „papierovej“ agendy na úradoch. Poplatok, ktorý sa 

každý rok schvaľuje uznesením Rady ZMOS je momentálne 1 € na obyvateľa na rok. My sme už určité 

obdobie v tzv. MiniDcome, my tú elektronizáciu už vykonávame. Je to občianske združenie, ktoré má 

status orgánu verejnej moci. Sú pre obce do 14.000 obyvateľov, je tam 1 euro na obyvateľa, projekt na 5 

rokov, kde dostaneme komplet hardvérové vybavenie (tz. každý kto pracuje elektronicky dostane stolový 

počítač, notebooky, tlačiarne). Je to taký tzv. softvér na elektronickú komunikáciu s občanmi, má rôzne 

moduly s ktorými sa dá pracovať. 

Rozprava: 

Primátor mesta – ten nábeh bude trvať zhruba 3 mesiace, ak by sme podpísali túto zmluvu do konca roka 

ešte mám prvý rok 20 % zľavu z celého poplatku, približne 800 eur lacnejšie. V podstate nás to skôr či 

neskôr neminie, je to otázka len času. Ak by sme šli do iných spoločností alebo systémov, musíme riešiť 

verejné obstarávanie, pre porovnanie firma Datalan cca. 10.000 eur na začiatok, plus každoročne poplatky, 

hotline služby. Táto je podpora 24/7, zastrešujú komplet všetko, toto pre nás stačí. Iné firmy to robia vo 

väčšom merítku. Zároveň nám bez poplatku zdiagnostikujú počítačovú sieť na úrade. Množstvo obcí je 

v poradovníku, ale budú uprednostňovať tie, ktoré boli v miniDcome. Čo sa týka podmienok je to 

momentálne najvýhodnejšia ponuka.  

Mgr. Šefčíková HKM – mesto také niečo už dlhodobo potrebuje, nebolo to úplne doriešené s tou 

elektronizáciou. 

p. Šiška – máme nejakú predstavu, že aká úspora sa odhaduje, keď prejdeme na ten systém? Úspora vo 

všetkom. 

Primátor mesta – to je naša povinnosť. 

p. Šiška – jasné, ale úspora pracovného času, resp. ušetríme na nákupe hardvéru asi. 

Primátor mesta - na nákup hardvéru áno, ale je to zjednodušenie agendy. 

Mgr. Šefčíková HKM – vo verejnej správe sa tlačí na elektronizáciu a viac povinností sa pridáva, ktoré 

musia aj obce plniť a toto je niečo čo mesto potrebuje na to, aby tie povinnosti dokázalo normálnym 

spôsobom plniť. Ide o zasielanie rozhodnutí, prepojenie registratúry. 

p. Šiška - bude vedieť aj fyzická osoba komunikovať cez tento elektronický systém s mestom? 

Mgr. Šefčíková HKM - Áno, bude vytvorená možnosť komunikácie s mestom aj pre občanov.  

Prednosta MsÚ - je to naša zákonná povinnosť a štátu je jedno cez koho to budeme robiť, robili sme si 

prieskum a ten DCOM bol najlacnejší. MiniDcOM v ktorom sme boli niekoľko rokov bol bezplatný, ale 

ten zanikne. Takže  musíme nájsť iné riešenie. 
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Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 26 Návrh na schválenie zmluvy k 

informačnému systému dátové centrum obci a miest : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 37/IX/2022 bolo schválené.  

 

Bola vyhlásená 10 minútová prestávka. 

 

 

K bodu č. 27 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Prednosta MsÚ – Miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako jeden 

z miestnych poplatkov a daní, tvoria jeden z hlavných príjmov v rozpočte mesta. Všeobecne záväzné 

nariadenie  v podmienkach Mesta Spišské Vlachy stanovuje povinnosť platiť poplatok, určuje jeho výšku 

sadzby, splatnosť, úľavy, odpustenie a ďalšie nevyhnutné náležitosti splnomocnené zákonom NR SR č. 

528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov. Náklady na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 

drobného stavebného odpadu v tomto roku 2022 predstavuje cca 135 000 €. Zmluva o zbere, likvidácii 

komunálnych odpadov na rok 2023 bola predložená s 15% navýšením oproti roku 2022. Navrhované 

znenie VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zohľadňuje súčasný výrazný 

nárast výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, prepravou a zneškodňovaním odpadov i 

likvidáciou čiernych skládok. Keďže došlo k nárastu výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so 

zberom, prepravou a zneškodňovaním odpadov i likvidáciou čiernych skládok a obec podľa zákona 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

nesmie doplácať za občanov, je potrebné upraviť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady tak, aby sa plánovaný príjem vyrovnal so skutočným výdavkom, potrebným na 

zabezpečenie už hore spomenutých činnosti súvisiacich s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi. Prepočet a návrh sadzieb bol prerokovaný dňa 22.11.2022 na zasadnutí finančnej komisie. 

Predložený návrh VZN má dopad na rozpočet mesta. Pri fyzických osobách je predpoklad nárastu predpisu 

na poplatku za komunálne odpady z tohtoročného 65 689 € na 104 032 €. Pri právnických osobách z 22 

676 € na 39 194 €. Pri právnických osobách je perspektíva zníženia objemu odpadu dôslednejším 

separovaním odpadu a tým aj zníženie počtu vývozov resp. zmenu typu nádoby a efektívnejšieho využitia 

objemu zbernej nádoby. Pri stanovení sadzby poplatku u právnických osôb je zohľadnený fakt, že nájom 

za zbernú nádobu o objeme 1 100 l v sume cca 5,00 € mesačne znáša mesto Spišské Vlachy, čo ročne 

predstavuje sumu cca 60,00 € ročne na jednu zbernú nádobu. 

Rozprava: 

Ing. Kočišová  – už v roku 2019 keď sme navyšovali sme vedeli, že tá suma, ktorú sme schválili 

nepostačovala na to, aby sa zaplatil odpad, počas troch rokoch k zvyšovaniu nedošlo, preto je potrebné 

teraz, lebo mesto veľa dopláca. 

Primátor mesta – teraz ak by neboli dvihli ceny, tak by sme boli takmer na nule, mesto by už nedoplácalo 

takmer nič, bohužiaľ keď sa dvihlo tak stále tam bude nejaké to tzv. manko. Po zdvihnutí to bude nejakých 

180.000 eur, mesto vyzberá 143.000 eur. Vychádza to na 0,09 eur na deň, čo je nárast o necelé euro 

mesačne. 
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Ing. Grega - je nejaký výpočet, ktorý určuje cenu, žeby sme mesto nemuseli nič doplácať? Na koľko by 

trebalo zvýšiť? 

Prednosta MsÚ - museli by sme ísť na výšku minimálne 45 eur. To neodporúčam, lebo táto výška by 

mohla spôsobiť opačný efekt. Preto musíme nájsť strednú cestu, mesto bude stále doplácať. Momentálne je 

návrh vo VZN ročne 35 eur, doteraz to bolo 22,50 eur. Aj Spišské Podhradie išlo na 35 eur a okolité obce 

na takúto sumu.  

Primátor mesta – bohužiaľ iná cesta nie je, zatiaľ sme nezvyšovali dane, budeme sa snažiť v najbližšom 

roku nájsť prostriedky aby sme to nenavýšenie daní vykryli, príp. nemuseli navyšovať dane o toľko ako 

bol pôvodný návrh. Momentálne ide o komunálny odpad, ktorý bohužiaľ musíme ísť s cenou hore ako aj 

ostatné obce a mestá ako aj všetko v tejto dobe. 

Bc. Labaš - či je rozdiel v produkcii odpadu? 

Prednosta MsÚ – nie nie je, je to trochu kolísavé, ale triedenie sa nám každý rok zlepšilo, lebo aj z toho sa 

nám vypočítava zákonný poplatok. Štát však každý rok tieto tabuľky upravuje, zvyšuje tu mieru triedenia, 

čím viac obec triedi, tým ten zákonný poplatok je menší, len každý rok to upravujú. Máme spoločnosť 

Hincom triediacu linku, ktorá sa pripravovala kvôli tomu, že v roku 2023 mal nadobudnúť účinnosť zákon, 

že nie je možné skládkovať, ale pred jeho skládkovaním musí prejsť k jeho triedeniu. Avšak bola vydaná 

vyhláška kde túto účinnosť 2023 odkladajú na rok 2024. Takže s nami vybabrali, lebo sme predtým 

proklamovali, že sa bude znižovať poplatok, skládkovateľské spoločnosti si to pretlačili a znovu 

skládkujeme. Je to nekorektné správanie štátu. Po ďalšie Kúdelník sa nám zaplňuje, tam už nosí niekoľko 

rokov aj mesto Poprad. Jeho životnosť, ktorá mala byť cca. na 20 rokov sa odhaduje na 2-3 roky. 

Najbližšia skládka je Rožňava a spaľovňa Košice, ale to sú už ceny ešte raz toľko. 

Primátor mesta - čiže cestou k nenavyšovaniu je separovanie odpadu, motivovať ľudí aby separovalo viac 

ako sa separuje.  

Prednosta MsÚ - podľa toho sa vypočítava ten zákonný poplatok, len my sme začínali na 30 % a sme na 

55-60 %, ale oni každý rok tú tabuľku sprísňujú, aby ten zákonný poplatok bol pre tie obce a mestá vyšší. 

Dosť nám do miery triedenia pomohol biologicky rozložiteľný odpad, ten sa tiež do toho započítava. Ak 

by sme nakúpili kompostéry nemali by sme to ako zvážať. 

p. Biroščák - využívanie toho odpadu z tej linky, nerobí sa na blízku tu niekde spaľovňa? Alebo neuvažuje 

sa? 

Prednosta MsÚ – najbližšia spaľovňa je v Košiciach, ale štát nechce podporovať ani skládkovanie, ani 

spaľovne. 

Ing. Jánošík – chcel by  som sa opýtať na tie úľavy či zostanú pre dôchodcov, pre študentov. 

Prednosta MsÚ – to všetko zostáva. 

p. Šiška - ja som za to, aby sme zdvíhali radšej pomenej a každý rok ako máme teraz niečo zablokovať 

a o dva roky to zdvihnúť o 100 %.  Ľudia sú pripravení na to, že to ide hore, a my na to musíme reagovať. 

 

Primátor mesta -  po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 27 Návrh VZN o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: x 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 38/IX/2022 bolo schválené.  

Mgr. Šefčíková HKM – pokiaľ ide o účinnosť VZN tak po jeho schválení musí byť VZN vyhlásené. To 

vyhlásenie prebieha tým spôsobom, že sa VZN zverejní na úradnej tabuli na 15 dní a až po uplynutí tejto 

lehoty môže byť účinné. Ale keďže ide o poplatok za komunálny odpad tak VZN musí byť účinné  k 01. 
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januáru toho roku, za ktorý sa má už platiť, čiže tu už nemáme tých 15 dní, aby prebehla celá tá lehota 

vyhlásenia. Čiže do znenia VZN sa vsunulo také ustanovenie, že sa tá doba skracuje. Zákon túto možnosť 

pripúšťa špecifických okolností a musí to byť zdôvodnené. 

 

 

K bodu č. 28 Návrh na udelenie súhlasu 1. ŠK Tatran za účelom ďalšieho prenájmu nehnuteľnosti 

mesta spol. KROMSPORT s.r.o. 

 

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe dohody so spoločnosťou KROMSPORT s.r.o. 

zastúpené Ing. Martinom Štanclom a za účelom šetrenia finančných prostriedkov na el. energiu v súvislosti 

s využívaným lyžiarskym vlekom chce udeliť súhlas na prenájom 1. ŠK Tatran ako nájomcovi vleku, chaty 

a príslušných pozemkov aby mohol tieto predmety nájmu prenajať tretej osobe a to spol. KROMSPORT 

s.r.o. 

Rozprava: 

Primátor mesta – tam sa hľadal najrýchlejší krok, aby tá sezóna mohla fungovať a začať  v tomto čo 

proklamoval p. Štancl zástupca spoločnosti. Nakoľko mesto nemohlo prenajať priamo jemu, keďže má to 

v prenájme 1.ŠK Tatran tak zo súhlasom mesta čiže s Vašim súhlasom to môže byť prenajaté tretej osobe, 

čiže môže to 1.ŠK Tatran prenajať tretej osobe. Dostali sme ponuku od firmy Kromsport s tým, že mal 

záujem si zobrať do nájmu lyžiarske stredisko – vlek, pozemok, chatu za tých podmienok, že sa zaviazal 

pozdvihnúť úroveň strediska vyššie, na čo podmienky mesto nemá, čiže: všetky energie za lyžiarsky vlek, 

za chatu atď. bude platiť tá firma, bude prevádzkovať vlek každý deň celodenne, zabezpečí ratrak – úprava 

svahu bude na profesionálnej úrovni v rámci možností, zároveň sa zaviazal investovať do mestskej chaty, 

ktorá je tam s tým že táto zmluva bude platiť len do 31.3.2023, potom sa uzavrie zmluva priamo s tou 

spoločnosťou. Teraz by sme to z časového hľadiska nestihli. Zároveň sa zaväzuje poskytnúť zľavu na 

lyžiarsky lístok pre obyvateľov Spišských Vlách vo výške 30 %, na výpožičné výstroje 50 %, bude tam 

mať požičovňu, servis, je aj inštruktor lyžovania, vie aj tieto služby poskytnúť. 

Ing. arch. Čurilla - bude sa snažiť dobudovať chatu – bude tam mať požičovňu, je to výhodné. 

Primátor mesta - má s tým skúsenosti, je to pán, ktorý zo svojim tímom staval trate na olympijských hrách, 

na svetových pohároch. Ušetríme na energiách, mesto to nebude nič stáť a stredisko bude fungovať, takisto 

aj počas leta sa zaviazal kosiť, udržiavať vlek, okolie, chatu. Vyzerá to ako veľmi výhodná ponuka pre 

mesto a v tejto dobe keď by hrozilo, žeby sme museli pravdepodobne vlek odstaviť, zastaviť na celú zimu, 

lebo jednoducho nebudú financie na to, aby sme ho dokázali prevádzkovať. Cena elektriny pôjde 

pravdepodobne zhruba trojnásobne hore. 

p. Baloga - cena nájmu je už stanovená, či je len symbolická? 

Primátor mesta - na toto obdobie je to 1 €, všetky náklady, revízie všetko je na pleciach firmy. 

p. Biroščák - pred podpísaním hlavnej zmluvy sa ukáže jeho kvalita, či to čo proklamuje, že chce urobiť je 

pravda a potom môžeme v zmluve ďalšie veci zakotviť.  

Primátor mesta - toto je taká skúšobná doba, zároveň bude spolupracovať s pracovníkmi, ktorí tam 

doposiaľ to zveľaďovali a udržiavali a vykonávali tam rôzne práce na báze dobrovoľnosti za čo im 

samozrejme tak ako ja aj poslanci ďakujeme. Spolupráca dúfam, že bude na dobrej úrovni. 

Mgr. Šefčíková HKM – ja si k tomu dovolím pár pripomienok. K materiálu som sa dostala hodinu pred 

zastupiteľstvom a teda celý ten spôsob ma prekvapil. Pretože v súčasnej zmluve ustanovenie 8.2 je 

napísané: nájomca nie je oprávnený prenajímať predmet nájmu ani jeho časť bez ďalšieho 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Čiže mesto týmto uznesením teraz dá nájomcovi 

súhlas s prenájmom, čiže po tomto súhlase bude nájomca oprávnený prenajať predmet nájmu. Mne z toho 

nevyplýva povinnosť nájomcu predmet nájmu prenajať, čiže máte to s terajším nájomcom dohodnuté, že 

on mu ho prenajme? 

Primátor mesta – s 1.ŠK Tatran áno. 

Ing. Jánošík - možno by som s niečím súhlasil, s niečím nesúhlasil, že sezóna by nebola. Sezóna by bola, 

zasnežili sme, a znovu sa zasnežovalo aj s našimi delami. Pri komunikácii s pánom Štancom sme našli 

nejaké prieniky medzi jeho a našimi záujmami s tým, že my také stredisko nepotiahneme ako on plánuje. 

Máme určité dohody tak dúfam, že veci pôjdu tak ako treba. Ja mám jednu otázku na pani kontrolórku či 

potom keď bude tá zmluva po tých troch mesiacoch netreba urobiť s verejnou súťažou.  

Mgr. Šefčíková HKM – áno. 

Primátor mesta - s tým sa ráta. 

Ing. Jánošík – máme jedného záujemcu, ale aby mesto neporušilo niečo iné. 
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Mgr. Šefčíková HKM – ak teda by nájomca súhlasil to je prvý predpoklad, aby takáto zmluva vznikla. 

Ďalší problém vidím v tom, že Tatran dostal do nájmu tento predmet na základe osobitného zreteľa. Je to 

špecifický spôsob prenájmu, je to výnimka zo všetkých možných spôsobov, ktoré zákon o majetku obcí 

upravuje. Má to určité kritériá, ktoré musia dodržať, osobitný zreteľ musí byť odôvodnený práve vo 

vzťahu k občianskemu združeniu, ktoré nevytvára žiaden zisk je to práve vhodný spôsob na prenájom. 

Kdežto pri obchodnej spoločnosti, ktorá v danom predmete podnikania bude nejaký zisk vytvárať toto vo 

všeobecnosti nie je spôsob akým má mesto prenajať svoj majetok. Dá sa to chápať ako obchádzanie 

zákona o majetku obcí, zákon upravuje pre tento typ verejno-obchodnú súťaž. Čiže tam musí byť 

zorganizovaná, aby takáto spoločnosť mohla ten majetok nadobudnúť do nájmu a potom ďalej ho 

využívať. 

Primátor mesta – toto bolo prekonzultované a návrh tohto riešenia bol od JUDr. Rušina, ktorý zastupuje 

mesto. 

Mgr. Šefčíková HKM - právnici môžu mať rozdielne názory na jednu záležitosť, je to obchodná 

spoločnosť, ktorá podniká v tejto oblasti, kdežto Tatran je občianske združenie, ktoré nevytvára žiaden 

zisk, preto mu to bolo za 1 euro prenajaté. Ak je u Vás zhoda v tomto, že si to takýmto spôsobom želáte 

využívať dobre, ale tú verejno-obchodnú súťaž je potrebné zorganizovať čo najskôr. 

Prednosta MsÚ – na stretnutí sme riešili ako skrátiť tento čas, ktorý nemáme, aby daná spoločnosť mohla 

v skúšobnej dobe prevádzkovať a riešili sme zmluvy, že sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas. Toto 

uznesenie je vlastne písomný súhlas na to, aby 1ŠK Tatran to mohol prenajímať tretej osobe, aby on 

neporušil zmluvu. To či 1 ŠK Tatran uzavrie zmluvu, alebo nie s danou spoločnosťou je vec dohody do 

toho zastupiteľstvo nútiť nemôže. Čím skôr treba vyhlásiť verejno-obchodnú súťaž na prenájom všetkých 

týchto vecí.  

Mgr. Šefčíková HKM - taktiež dohodnúť skončenie tej nájomnej zmluvy k určitému dátumu. Ak sa 

zmluvné strany už teraz dohodnú, že k určitému dátumu ukončia zmluvu, samozrejme tú verejno-

obchodnú súťaž treba vyhlásiť hneď. 

Primátor mesta – či už verejno-obchodná súťaž, alebo ukončenie zmluvy toto by sa riešilo počas tejto 

skúšobnej prevádzky. 

Mgr. Šefčíková HKM - rozumiem k čomu smerujete, aký je Váš zámer, len objasňujem Vám ako je 

nastavená legislatíva, aby to bolo teda v poriadku. 

Primátor mesta - podľa Vášho názoru čo povedal pán prednosta takýmto spôsobom, žeby to uznesenie bolo 

považované za písomný súhlas mesta môže to takto byť? 

Mgr. Šefčíková HKM - povedzme že áno. 

Prednosta MsÚ - my riešme ten súhlas, toto uznesenie je v poriadku a čím skôr keď chcete urobiť tú 

verejno-obchodnú súťaž, popritom dohodnúť skončenie zmluvy nejakým spôsobom. 

Ing. Jánošík – komu by sme dali keď nie jemu je zatiaľ jediným záujemcom. Je tam všetko nové, každých 

10 rokov sa musí lano meniť, čiže uzatvárame zmluvu na 5 rokov, po 4 rokoch bude potrebná generálka. 

Na druhej strane keď sa mu nebude dariť, prídu tam ľudia, ktorí si to nebudú vážiť. Zmluva by aj 

vyhovovala, že prenajíma 1 ŠK Tatran a pôjde mu to, alebo nepôjde, alebo samotné mesto nebude 

spokojné uvidíme, ale vždy sú tu dobrovoľníci, len neviem či po toľkých rokoch bude záujem opravovať 

odznova. Sú nejaké dohody, uvidíme ako to bude, ale keď chcete mať sezónu s ratrakom a zo všetkým tak 

je to výhodné teraz.  

Primátor mesta – lístok bol 5 eur na 3 hodiny, teraz to má byť  8 eur na celý deň, mesto nebude mať 

pravdepodobne na to ak by sme mali platiť na energie. Robíme to v dobrej viere, nie je to popretie Vašej 

snahy a práce, že ste to nechceli na vyššiu úroveň, samozrejme nemáte na to podmienky, financie, čas atď. 

To je pochopiteľné, nie je to degradácia tých čo robili na tom doteraz vôbec nie. Je to len príležitosť pre 

mesto to zachovať a posunúť vyššie pri nulových nákladoch.  

Mgr. Šefčíková HKM - ak teda má 1 ŠK Tatran tú dohodu a súhlas zoberie do úvahy a uzavrie tú zmluvu 

povedzme, že na nejaké obdobie, aby sa sezóna zachránila, beriem, že je to vyšší záujem.  

Ing. Grega – je aj iná možnosť?  

Mgr. Šefčíková HKM - pre krátkosť času v tejto situácii myslím, že nie, je to také na hranici by som 

povedala. 

p. Baloga - aké sankcie by nás čakali? 

Mgr. Šefčíková HKM – nemá Vás kto sankcionovať, jedine žeby NKÚ robilo nejakú kontrolu a povedalo 

by, že toto je nehospodárne nakladanie s majetkom mesta. Aj keď chápem, že Vy k tej hospodárnosti 

smerujete. 

Ing. arch. Čurilla - je to na preklenutie, kým sa riadne nevysúťaží. 
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Primátor mesta - nikto z nás nechce obísť zákon, ani nič iné. Môže táto verejno-obchodná súťaž bežať 

počas toho obdobia do 31.3., alebo až potom? 

Mgr. Šefčíková HKM – určite áno, ale je najprv potrebné tú nájomnú zmluvu ukončiť. Prípadne uzavrieť 

dohodu o skončení nájmu k určitému dátumu. 

Primátor mesta – 1ŠK Tatran o tom nevie a nedohodol sa? 

Ing. Dzurila - vieme o tom, ale zatiaľ sme sa na ničom nedohodli. 

Primátor mesta - z vyjadrení zástupcov oddielu sme pochopili, že ste komunikovali a k dohode prišlo. 

Ing. Jánošík - na spoločnej brigáde sme rozprávali o našich a jeho predstavách, na vyššiu úroveň sme to 

nepozdvihli, malo byť nejaké rokovanie, ale s predsedom sme to ešte neriešili. 

Mgr. Šefčíková HKM – ja som preto poukázala na to, lebo v materiáloch som nevidela nejakú žiadosť 

Tatranu, že chce čosi také, preto som si nebola istá akým spôsobom toto prebieha. Tak preto som 

poukázala na to, že treba rátať s tým že Tatran má takú možnosť nie povinnosť z tej zmluvy. 

p. Šiška - môžeme nájomcu zaviazať, že udelíme súhlas a následne druhý bod to uznesenie.  

Mgr. Šefčíková HKM - nie to by odporovalo zmluve. 

Primátor mesta - toto bolo ako možnosť, nie ako žiadosť. Nechceli sme ísť striktne, ale v podstate 

spolupracovať aj s Tatranom nech si aj oni svoje predstavy povedia. Aké je teda vyjadrenie predsedu 1.ŠK 

Tatranu? 

Ing. Dzurila - až uvidím zmluvu podľa toho. 

Primátor mesta - teraz sa bavíme o daní do prenájmu tretej osobe, má s tým 1ŠK Tatran problém? 

Ing. Dzurila – nie ak budú rešpektované aj naše požiadavky. 

Prednosta MsÚ – toto je písomný súhlas na to, aby 1ŠK Tatran neporušilo zmluvu dať do prenájmu tretej 

osobe. Predmetná zmluva bude pripravená zajtra, obidve strany sa stretnú – 1ŠK Tatran a zástupca 

spoločnosti Kromsport tam sa dohodnú detaily tejto zmluvy a potom uvidíme čo ďalej, je to vec dohody. 

Ing. arch. Čurilla – môžu byť prítomní aj poslanci? 

Primátor mesta – áno. 

Prednosta MsÚ – keď v rámci VOS bude víťaz tak 1ŠK Tatran chceli memorandum o spolupráci, že tiež 

budú kooperovať na tých prácach, že budú pomáhať, to bude ďalšia zmluva, kde si chcú svoje podmienky 

zapracovať. 

Primátor mesta - áno súhlasím. 

 

Primátor mesta - po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 28 Návrh na udelenie súhlasu 1. 

ŠK Tatran za účelom ďalšieho prenájmu nehnuteľnosti mesta spol. KROMSPORT s.r.o. : Mestské 

zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. 

Svetlana Kočišová, Jozef Šiška 

Proti: x  

Zdržal sa: Ing. Juraj Jánošík 

Nehlasoval: x 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 0 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 39/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

K bodu č. 29 Rôzne  

 

p. Šiška  - v čom sa máme obracať na p. Kočišovú ako viceprimátorku, čo bude jej agendou, aby sme 

nezaťažovali primátora, ale obrátili sa rovno na ňu. V uznesení bola prezentácia úloh primátora s ktorými 

bude pomáhať, ja neviem ktorú agendu má ona na starosti, aby sme zbytočne nezaťažovali primátora. 

Prednosta MsÚ – prípadné písomné poverenie bude zverejnené aj na stránke mesta, agenda je 

reprezentovanie mesta, komunikácia s organizáciami, zastupovanie primátora počas jeho neprítomnosti 

a najzložitejšia agenda, ktorú bude mať na starosti je civilná ochrana, to bude gró činnosti, samozrejme aj 

inými vecami, ktorými ju pán primátor poverí, ktoré sa zverejní na stránke. 

Ing. arch. Čurilla - chcem sa opýtať ešte na ozvučenie a záznamy z mestského zastupiteľstva, ja to vidím 

ako nedostatok, aby bol poriadny zvukový záznam, možno aj zverejnený a časom sa dopracovať aj 

k online systému. 

Primátor mesta - ja sa tomu nebránim, hovorili sme o audiozázname ak je to v technických možnostiach. 

Prednosta MsÚ – potrebovali by sme nejaký nahrávací systém, stanoviť limit do rozpočtu, nájsť niečo 

menej finančne náročné. 

Primátor mesta - bolo by potrebné, aby to tu bolo ozvučené. 

Ing. arch. Čurilla - je to v agende prednostu. 

Prednosta MsÚ - áno, keď schválime rozpočet nie je problém. Môžeme si to prezistiť koľko by to stálo 

financií, možností. 

Ing. arch. Čurilla – ohľadom poplatku na klzisku. 

Prednosta MsÚ – navrhujem prijať smernicu o poplatkoch v meste (kultúrny dom, ihrisko, traktorka atď.), 

určiť prenájom, lebo doteraz sme postupovali podľa uznesenia, ale nemáme to dané jasne, to by bolo tiež 

potrebné pripraviť. Zároveň prehodnotiť výšku prenájmu. 

Mgr. Šefčíková HKM - ak sa jedná o krátkodobý prenájom mesta, tak by to mohla byť ako príloha k VZN 

o nakladaní a hospodárení s majetkom mesta, pretože krátkodobý prenájom je niečo iné ako poplatok. 

Smernica má menšiu právnu silu, smernicu vydáva primátor ako interný predpis, treba to rozlišovať čo je 

nájom a čo sú poplatky. 

Primátor mesta - tie výšky poplatkov potom prejde cez zastupiteľstvo, alebo si to schvaľuje mesto? 

Mgr. Šefčíková HKM – najlepšie by bolo ak by tie poplatky schválilo zastupiteľstvo, aby bola potom 

zhoda v takýchto otázkach. 

Mgr. Šefčíková HKM – dovolím si Vás informovať o jednej záležitosti týka sa to mojej funkcie 

kontrolórky. Bola som zvolená v roku 2017 na 6 rokov, takže moje funkčné obdobie by malo končiť 

31.12.2022. Keďže okolnosti boli také, že zastupiteľstvo nebolo niekoľko mesiacov zvolávané, nedošlo 

k tomu, že sa vyhlásila voľba kontrolóra. Je to zdĺhavejší proces, ktorý je ovplyvnený zákonnými termínmi 

takže nie je možné počas jedného zastupiteľstva zvolať kandidátov a zvoliť niekoho nového. Do 

predchodených ustanovení zákona o obecnom zriadení sa vložilo ustanovenie, v zmysle ktorého, ak 

funkčné obdobie hlavného kontrolóra končí počas mimoriadnej situácie, ktorá v súčasnosti stále trvá, tak 

sa jeho funkčné obdobie predlžuje až do konca mimoriadnej situácie. Samozrejme to funkčné končí aj 

vtedy ak sa zvolí nový kontrolór. Takže by som Vás rada informovala o tom, že moje funkčné obdobie sa 

predlžuje dovtedy dokiaľ si Vy nezvolíte nového kontrolóra. Čiže odporúčam Vám najbližšie 

zastupiteľstvá riešiť aj túto záležitosť.  

p. Uhrinová – na koľko sa zdvihli poplatky za psa a v meste je málo košov na exkrementy, akým 

spôsobom budete v tomto pokračovať keď sa zdvihli o 100 %  a pre tých psičkárov nie sú tie možnosti 

upratovania a poväčšina ľudí to nerobí, a ďalší ľudia sa na tých psičkárov sťažujú, že akým spôsobom chce 

mesto pokračovať v tomto. 

Primátor mesta - dane za psa ani akékoľvek dane sme nedvíhali, ostali na pôvodnej výške, negarantujeme, 

že nebudú zdvihnuté, ale momentálne nie, ak nenájdeme iný spôsob. Tie koše je tiež jedna z vecí nad 

ktorými sa bude potrebné zamyslieť. 

p. Uhrinová - chcela by som sa opýtať ešte na verejné WC. Je to neskutočné čo sa deje za nákupným 

strediskom Jednotou, nedá sa tam už ani chodiť. Ďalšia vec rómsky spoluobčania vyberanie kontajnerov, 

ako chce mesto pokračovať v tom, aby sa tomu zabránilo.  

Ing. Kočišová – kontajnerové stojiská? 

Prednosta MsÚ – pri tých bytových aj nebytových častiach ťažko tomu zabrániť, lebo naši spoluobčania to 

v čase vývozu radi vyberajú. Čo sa týka WC touto myšlienkou sme sa nikdy nezaoberali. 

p. Uhrinová – lebo v kinosále je WC, bolo by dobré o tom uvažovať. 

Primátor mesta - to by bolo jediná možnosť. 

Ing. arch. Čurilla - existujú také bunky, možno by sa dalo aj takto. 
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p. Šiška - WC na mestskom úrade čo sú dole na nádvorí? 

Primátor mesta - to by musel byť otvorený úrad. 

p. Šiška – dobre a od pondelka do piatka. 

Prednosta MsÚ - sú otvorené.   

Ing. Grega - človek, ktorý ide za Jednotu a vykonáva potrebu nezaplatí za WC. 

Primátor mesta - teraz Vám neviem dať jasnú odpoveď. 

 p. Uhrinová – ohľadom cesty na ul. 9. mája, bola tam jednosmerka, kvetináč pri mostíku, neviem kto to 

odstránil a znovu tam prechádzajú autá. 

p. Biroščák - vodári tam kopali a nasadzovali rúry. 

Primátor mesta - predpokladáme, že vodári, aby mohli prechádzať, je to možné. 

p. Uhrinová – státie áut pred bytovými jednotkami, parkujú z oboch strán, nedá sa prejsť. 

Ing. arch. Čurilla - celá 9. mája potrebuje komplexne vyriešiť parkovaciu politiku. 

p. Uhrinová – parkovanie môže byť aj pred Jednotou. Často parkujú na chodníku. 

p. Šiška – parkuje sa pred vchodmi aj z jednej aj z druhej strany a parkovisko pred Jednotou je prázdne. 

p. Kellner – keď sa vyplácajú dávky na pošte tak tam naši spoluobčania nikoho nepustia. 

Primátor mesta - to je problém pošty. To je systém pošty, mesto s tým nemôže nič. 

Prednosta MsÚ - my sme už toto riešili aj riaditeľom policajného zboru, preto je tam jedna kamera, ktorá 

sníma poštu. Všetky kamery, ktoré mám v meste priamo online vidia aj naši policajti. Existuje taká 

možnosť keď v čase covidu, mala pošta vysunuté pracovisko a v niektorých obciach to funguje, 

nevydávajú tie dávky na pošte, ale priamo v obci. Trebalo by apelovať na poštu, aby prípadne v kooperácii 

s mestom zriadilo výdajňu na tie dávky, kontajner. Nie je to v našej kompetencii, ale môžeme apelovať na 

poštu, aby zriadila takéto pracovisko v čase vyplácania dávok. 

p. Biroščák – či sú vežové hodiny poškodené. 

Primátor mesta - už to riešime, pán ktorý ich naťahuje je už dlhší čas na PNke. Údajne je to posledný 

systém na Slovensku naťahovania hodín na veži ako tu je. 

p. Biroščák – ohľadom volieb, aby bola kinosála poskytnutá kandidátom na primátora, poslancov 

a predseda kultúrnej komisii, aby viedol takú predvolebnú diskusiu, aby ľudia vedeli kto kandiduje a aby to 

bolo bezplatné. 

Primátor mesta – nebola možnosť? 

p. Biroščák – nie, ale aby všetci kandidáti predstúpia pred ľudí. 

Primátor mesta - pred voľbami to je na nich, lebo možnosť je, ale za poplatok. 

Mgr. Šefčíková HKM – mesto predsa nemôže organizovať predvolebnú kampaň.  

Primátor mesta - bola taká možnosť, niektorí to mali vrátane mňa, ale bolo to za poplatok. 

p. Biroščák - aby to bolo bez poplatku. 

Ing. Grega – mesto asi nemôže podporovať predvolebnú kampaň hocikoho. 

Primátor mesta - podporovať nie, ale dať priestor. 

 

 

K bodu č. 30 Interpelácie 

 

 

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

 

 

K bodu č. 31 Záver 

 

Primátor mesta –  v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 2. zasadnutie MsZ o 18:50 hod. 

ukončil. 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 02. januára 2023 
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…..................................................                                   ..............................................................                                                                            

Vladimír Baloga                                        JUDr. Ing. Stanislav Kandrik                                                              

primátor mesta                                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:  

 

Jozef  Šiška        ....................................................  

Ing. Viliam Grega      ....................................................  


