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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 20. marca 2015 na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, 

konanom v Galérii na Mestskom úrade v Spišských Vlachoch. 

 

Zástupkyňa primátora PaedDr. Marcela Satmáryová otvorila 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom 
privítala poslancov MsZ a ostatných prítomných. Konštatovala, že na začiatku zasadnutia MsZ je prítomných 9 
poslancov a že MsZ je uznášaniaschopné. 

 

Prítomní: 

Poslanci:    ThLic. Ľubomír Baloga,PhD, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga,PaedDr. Marcela Satmáryová, 
Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Rastislav Bečker,Ing. Ivan Suchý,Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Radoslav Leščáni – prišiel o 17.00 hod. 

Hlavný kontrolór:  Ing. František Stanislav 

Zapisovateľka:  Ing. Viera Perháčová 

Ostatní prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní:  primátor Ľubomír Fifik, Mgr. Monika Koperdáková - ospravedlnení 

Začiatok rokovania:  15,30 hod. 

Ukončenie rokovania:  00.30 hod. 

 

K bodu č. 1:Otvorenie zasadnutia 

- určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

- voľba návrhovej komisie MsZ 

Na úvod zástupkyňa primátora mesta upozornila, že z tohto zasadnutia sa bude vyhotovovať zvukový záznam.  

Za overovateľov zápisnice určila zástupkyňa primátora poslancov Ing. Ivana Suchého a Ing. Ladislava Šterbinského. 
Za zapisovateľa zápisnice Ing.Vieru Perháčovú. Za predsedu návrhovej komisie ThLic. Ľubomíra Balogu, za členov 
komisie Mgr. Branislava Legáta a Ing. Juraja Jánošíka. 

 

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga,PhD,  Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, PaedDr. Marcela 
Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Ivan Suchý, Ing. 
Ladislav Šterbinský 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková,  Ing. Radoslav Leščáni 
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Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 18/VII/2015 schválilo navrhnuté zloženie návrhovej komisie. 

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania 

K predloženému návrhu programu rokovania uvedeného v pozvánke boli podané nasledujúce pripomienky: 

1. Pán poslanec Mgr. Branislav Legát požiadal vypustiť z návrhu programu bod 7, lebo poslanci neboli bližšie 
oboznámení s touto problematikou. 

Hlasovanie o návrhu s podanou  pripomienkou: (za 8, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 2): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga,PhD, Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, PaedDr. Marcela 
Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský 

zdržal sa: Peter Klocek 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni 

2. Zástupkyňa primátora požiadala vypustiť z návrhu programu bod 9 a nahradiť ho bodom prerokovania platu 
primátora mesta. 

Hlasovanie o návrhu programu rokovania vypustiť bod 9 Schválenie dodatku k zásadám odmeňovania poslancov a 
členov komisií MsZ : (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga,PhD,  Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, PaedDr. Marcela 
Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Ivan Suchý, Ing. 
Ladislav Šterbinský          

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni 

............................................................................................................................................................................................ 

Hlasovanie o návrhu  zaradiť prerokovanie platu primátora ako samostatný bod programu : (proti 8, zdržal sa 1, 
nehlasoval 2): 

proti: ThLic. Ľubomír Baloga,PhD,  Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Peter Klocek, Ing. 
Juraj Jánošík, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Ivan Suchý 

zdržal: Ing. Ladislav Šterbinský          

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni 

........................................................................................................................................................................ 

Hlasovanie onávrhu programu rokovania s podanými pripomienkami:(za 9, proti 0, nehlasoval 2): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga,PhD,  Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, 
PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková Ing. Radoslav Leščáni 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 19/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. Pripomienky občanov 
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5. Prezentácia novovymenovanej riaditeľky MŠ 
6. Správa z vykonaných kontrol 
7. Návrh Štatútu komisií pri MsZ 
8. Návrh VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy 
9. Návrh príloh č.1,2,3 k VZN č.1/2013 o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a školských 
    zariadení na území mesta Spišské Vlachy 
10. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy 
11. Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území 
mesta Spišské Vlachy 
12. Činnosť komisií 
13. Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015 
14. Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a ČOV“ v meste Spišské Vlachy na čerpanie FP zo 
štrukturálnych fondov EÚ 
15. Kronikár mesta – návrh 
16. Rôzne 
17. Diskusia 
18. Záver 
 
 
K bodu č. 3:Kontrola plnenia uznesení 
 
1. K plneniam uznesení   č.25/VII/2014,  29/VII/2014,30/VII/2014, 31/VII/2014, 32/VII/2014 podal správu p. Marek 
Lorinc, odd. výstavby a ŽP. Oznámil, že predmetné uznesenia boli riešené na komisii Stavebno-plánovacej a správa o 
ich plnení bude v samostatnom bode 12. 

 

2. Plnenie uznesenia č. 4/VII /2015 :Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu " Kanalizácia a ČOV v meste Spišské 
Vlachy" na čerpanie FP zo štrukturálnych fondov EÚ  

Prednosta MsÚ:- do dnešného dňa prebehlo rokovanie s evanjelickou cirkvou o zámene pozemkov pod projektom 
ČOV. Ostatné kroky smerujúce k výstavbe ČOV a kanalizácie mesta sú vo fáze riešenia.  

 

3. Plnenie Uznesenia č. 5/VII /2015: Správa o kontrolnej činnosti HKM za rok 2014 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie predloženú správu HKM Spišské Vlachy a ukladá 
prednostovi MsÚ zverejniť správu HKM za rok 2014 na stránke mesta – uznesenie bolo splnené  

Povinnosť  prednostu MsÚ preveriť pochybenia vyplývajúce zo správy HKM a predložiť opatrenia, ktoré tieto 
nedostatky odstránia – v plnení.  

 

4. Plnenie uznesenia Uznesenie č. 6/ VII /2015: Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho 
odpadu s firmou Ekover, s.r.o. 

Prednosta MsÚ: - momentálne prebehlo a ďalej prebieha rokovanie s firmou Ekover. Do dnešného dňa sme dosiahli 
to, že nedošlo k zvýšeniu cien za zber odpadu o5 %, ktoré neboli oprávnené a ďalej rokujeme s Ekoverom o ďalších 
opatreniach.  

 

5. Plnenie uznesenia  č. 13/ VII / 2015:: Schválenie dodatku k Zásadám odmeňovania poslancov a členov odborných 
komisií MsZ 
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- uznesenie je v plnení. 

7. Plnenie uznesenia  č. 14/ VII / 2015 

- zoznam ohlásení opráv ciest po poruchách na vodovodnom potrubí; zoznam sťažností a reklamácií týchto opráv 
adresovaných PVS za posledné 3 roky. 

- v danej veci sa vyjadril zamestnanec MsÚ p. Marek Lorinc: -nevedie sa evidencia opráv. .Je to asi 15 až 20 opráv 
ročne. Nebola žiadna sťažnosť. (len jedna od pána Pivovarníčka). Ak sú poruchy na potrubí tak to robia vodárne. 

 

8.Plnenie uznesenia  č. 15/ VII / 2015 

-zabezpečiť chod MsÚ a upraviť pracovnú dobu zamestnancov tak, aby 1 deň v týždni boli úradné hodiny do 17.00. 

Prednosta MsÚ:- na prijatie takéhoto opatrenia bolo potrebné vykonať zmenu v kolektívnej zmluve a v pracovnom 
poriadku dodatkami . Táto zmena nadobúda účinnosť od 23.3.2015 Úradné hodiny sú upravené takto:  

- Pondelok, Utorok: 7,30 - 15,30 hod. 

- Streda: 7,30 – 17,30 hod. 

- Štvrtok: 7,30 – 15, 30 hod. 

- Piatok: 7,30 – 13, 30 hod. 

 

9.Plnenie uznesenia  č. 16/VII / 2015:  

-vypracovať úplný zoznam GP a vkladov do katastra, ktoré boli vypracované na žiadosť mesta a zaplatené mestom za 
obdobie 2 kalendárnych rokov a aj vkladov do katastra 

- v danej veci sa vyjadril p. Marek Lorinc:  zoznam je urobený, mesto keď predávalo pozemky tak geometr. plány 
neplatilo, platil ich žiadateľ akurát mesto platilo návrhy na vklad do katastra vo výške 66 eur. V dvoch prípadoch 
neplatilo ani návrh na vklad, bola firma Slezko, ktorá za pozemok zaplatila 110 eur a aj návrh na vklad si zaplatila a aj 
pani Macejková si zaplatila za samotný návrh na vklad vo výške 66 eur. 

 

10.Plnenie uznesenia  č. 17/ VII /2015  

Prednosta MsÚ:- pripomienka p. Pohlyovej týkajúca sa kronikára mesta p. Straku bude riešená na dnešnom rokovaní 
v bode č. 17. 

K pripomienke p. Slatkovskej ohľadom bezpečnosti pri MŠ- boli prijaté opatrenia : v dopoludňajších hodinách v čase 
od 6.30 – 8.00 hod a v popoludňajších hodinách od 15.00 – 16.30 hod. boli vyčlenení 2 pracovníci v rámci 
aktivačných prác na spomaľovanie premávky pred MŠ. 
 

Hlasovanie o podanie správy o plnení uznesení z posledného zasadnutie MsZ: (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 
2): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker. 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková , Ing. Radoslav Leščáni 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 20/VII/2015 berie na vedomie správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia 
MsZ. 
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K bodu 4.:Pripomienky občanov 

 

JDS(Jednota dôchodcov Slovenska) – predseda Kandrik Štefan: chce oboznámiť s problémom. Budova je v zlom 
stave, chátra, je nevykurovaná. Preto apelujem na Vás poslancov, aby ste boli nápomocní pri vyriešení tohto 
problému. Či už napr. opravou plynového kotla. Nefunkčné sú WC a ich prívody s prípojkami k stene. Popritom sú v 
dezolátnom stave aj ríny. Vážený poslanci  ku dnešnému dňu máme 118 členov v JDS, a  preto sme písomne požiadali 
mesto  na istú dotáciu a aj na materiálne vybavenie. Prosíme Vás o písomnú odpoveď o zlepšení nášho stavu.   

p.Džugasová (občan): je vo výbore JDS v Sp.Vlachoch. Chcela by len doplniť ich predsedu JDS Kandrika, že v klube 
dôchodcov by chceli využívať priestory, ale bez vody sa to tam nedá.  Je tam plieseň a  potreba opravy múru.. Chceli 
by tam robiť riadnu klubovú činnosť.  

p.Pavľák Ladislav (občan):má pretrvávajúci problém a to chodník pred jeho domom nie je upravený, zobral sa z 
chodníka materiál a do dnešného dňa nie je upravený chodník. Nech sa poslanci pozrú na to, že chodník bol rozobratý 
a zle to vyzerá. 

Pán poslanec Mgr. Branislav Legát: Keď je to havarijný stav, tak sa na to určite pozrieme, aby nedošlo k nejakému 
zraneniu.  

Návrh riešenia: MsÚ zabezpečí  podklady a pripraví na stavebnú komisiu návrhy riešenia tejto situácie.  

Zodpovedný prednosta MsÚ a pán Lörinc  

Termínom : najbližšie zasadnutie komisie. 

 

Hlasovanie o  zabezpečení podkladov MÚ k problematike chodníka pred domom p.Ladislava Pavľáka a príprave na 
stavebnej komisií k návrhu riešenia tejto situácie: (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker. 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková , Ing. Radoslav Leščáni 

 

p. Celec Tomáš: podal žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy v Blatnej, kde na minulom zastupiteľstve bolo 
všetko schválené a prečo sa to neodsúhlasilo 

Mgr. Branislav Legát: Komisia sa týmto zaoberala dnes. V minulom zastupiteľstve nebola jasná výmera, výška nájmu  
a ani zmluva, preto sa neschválila. Termín bude  do najbližsieho zasadnutia komisie a pán Lörinc vás bude 
kontaktovať  

p. Dalibor Duľa: Chce vytvoriť centrum pre športové holuby v Spišských Vlachoch na Hornádskej 34. Nie je to chov, 
ale budú dovezené mláďatá holubov v mesiacoch apríl a máj. Vypustené holuby budú od 8:00 na hodinku a od 18:00 
na hodinku. Holuby sú pod stálym veterinárnym dohľadom, sú začípované, prevakcinované dvakrát. 1.9. už je koniec 
a potom sa predajú v aukcii. Tieto priestory budú následne uzavreté a vydenzifikované . Chce navrhnúť, aby bola 
vytvorená komisia, ktorá by mala 12 hodinový prístup na odkontrolovanie. 

Mgr. Branislav  Legát- dostali sme nejaké podnety od občanov. Preto situáciu v komisii posúdime zákonným 
spôsobom a zohľadníme všetky akcenty , ktoré sa na to vzťahujú a nevzťahujú,vypočujeme občanov a v rámci našich 
možností budeme postupovať. 
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p. Martin Proks: podal na mestskom úrade žiadosť 6.3.2015 na dlhodobý prenájom píly (gatra), plánuje zveľadiť 
budovu. 

PaedDr. Marcela Satmáryová: Ešte k Vašej žiadosti nezasadla komisia, čiže ešte nemáme vyjadrenie  

Občan Biroščák Milan: napísal žiadosť o spoluprácu pri organizovaní včelárskej výstavy, mesto súhlasilo, že  chce pri 
príprave akcie spolupracovať, akcia sa bude  konať 23.5.2015 v Rudoľovej záhrade. Požiadavky ohľadom spolupráce 
som spísal a dal na sekretariáte. Chcem vedieť, s čím môžem oboznámiť včelárov.  

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD: táto žiadosť o spolupráci na  včelárskej výstave bola prejednávaná  na rokovaní 
kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie. K jednotlivým žiadostiam sa  budeme  vyjadrovať až po schválení rozpočtu. 
Táto žiadosť sa posunie do zvlášť bodu do ďalšieho rokovania  komisie.Na jej rokovanie  budete pozvaný pán 
Biroščák  

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 21/VII/2015 berie na vedomie pripomienku p. Pavľáka a ukladá prednostovi 
MsÚ zozbierať podklady a pripraviť návrhy riešenia danej situácie pre stavebno-plánovaciu komisiu. 
 
Zodpovedný: prednosta msÚ, pán Lorinc,  
Termínom: do najbližšie zasadnutie komisie. 
 
 
K bodu č.5 Prezentácia novovymenovanej riaditeľky MŠ 
 
pani Jana Fabryová , riaditeľka MŠ: 2.3.2015 bola vymenovaná za riaditeľku v MŠ Sp.Vlachy.  

MŠ má 2 budovy- jedna je na SNP 1 s počtom detí 43 a dve triedy na ulici SNP 38 s počtom detí 34. Celkový počet 
detí 77.  V týchto dňoch ukončili zápis do MŠ.ich zámerom je prijať do MŠ čo najviac detí,  ale pritom sa musia 
dodržať zákonom stanovené normy o najvyššom dovolenom počte detí  v danej vekovej skupine. K 20.3.2015 evidujú 
50 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ, 18 z nich sú opakované. Musí sa vyriešiť zriadenie minimálne jednej triedy. 
Uvažuje sa o dvoch možných alternatívach, ktoré bez súhlasu úradu regionálneho zdravotníctva nebude možné 
zrealizovať. Možnosti spočívajú v dočasnom  zrušení jedálne v budove SNP1 a v jej priestore je možné zriadenie 
samostatnej triedy. MŠ  Druhá možnosť spočíva v rekonštrukcii časti pavilónu ZŠ Komenského 6,. je to nákladnejšia 
investícia.V prípade nevyriešenia problému s chýbajúcimi priestormi sa bude uvažovať o možnosti  uchádzať sa o 
dotáciu z Ministerstva školstva z projektu európskej únie. 

Znížil sa počet nevyčerpaných dovoleniek z minulého roka.. Zrušili sa nevýhodné objednávky: z decembra 2014 
objednávka na  hravé zariadenia, nahradilo sa to objednávkou- bezpečné skrinky, lavičkové sedadlá. Zrušila sa 
objednávka s vydavateľstvom Raabe za 150 eur mesačne, bolo to drahé. Povinná zdravotná služba bola vybraná 
najlacnejšia. 

  
K bodu č.6 Správa z vykonaných kontrol 
 
Kontrolór Ing. František Stanislav: predložil a prečítal správu č. 01/2015/MsZ z vykonaných kontrol za uplynulé 
obdobie .  
 
Na základe oznámenia o kontrole č. 01/2015 zo dňa 20.01.2015 bola vykonaná hlavným kontrolórom mesta v dňoch 
27.01.2015 až 10.02.2015, kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti za rok 2014 
v Meste Spišské Vlachy, SNP 34, Spišské Vlachy.  
Kontrola bola vykonaná na vybranej vzorke prípadov . 
 
Nedostatky:  
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1. Mesto na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2014 uzatvorenej s Tenisovo – hokejovým klubom Spišské 
Vlachy vrátane dodatku č. 1 k tejto zmluve malo žiadateľovi poskytnúť dotáciu spolu vo výške 5.100 EUR. Časť 
dotácie vo výške 3.800 EUR bola poskytnutá bezhotovostne prevodom na účet a časť vo výške 1.300 EUR v hotovosti 
z pokladne. Úhradou platby prevyšujúcej 5.000 EUR došlo k porušeniu § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z.z. o 
obmedzení platieb v hotovosti. Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 394/2012 Z.z. hodnotou platby v hotovosti, ktorá je 
rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného 
právneho vzťahu.  
2.Nedodržanie podmienok čl. I ods. 3 Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2014 uzatvorenej s Tenisovo 
– hokejovým klubom Spišské Vlachy, na základe ktorého dotácia mala byť žiadateľovi poskytnutá bezhotovostným 
prevodom na jeho účet jednorázovo do 30.09.2014.  
 
Iné nedostatky  
Hotovostné finančné prostriedky z pokladní 2, 3 a 4 sa odvádzajú do hlavnej pokladne  
postupne tak, aby k 31.12. rozpočtového roka vykazovali nulový zostatok.  
Nedostatok:  
V nadväzujúcich pokladničných denníkoch bolo zaznamenané pri účtovných zápisoch porušenie princípu časovej 
postupnosti, čím neboli dodržané ustanovenia § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, na základe 
ktorého účtovná jednotka v denníku usporadúva účtovné zápisy chronologicky. Napr. dňa 01.10.2014 bol v Hlavnej 
pokladni zaúčtovaný príjem z pokladne Cintorínske poplatky vo výške 310 EUR, no výdavok z pokladne Cintorínske 
poplatky v tejto výške bol zaúčtovaný až dňa 02.10.2014. Podobne bol dňa 30.10.2014 v Hlavnej pokladni zaúčtovaný 
príjem z pokladne Správne poplatky vo výške 291 EUR, ale výdavok z pokladne Správne poplatky v tejto výške bol 
zaúčtovaný až dňa 31.10.2014.  
 
Finančná kontrola  
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly bolo preukázané na príslušných dokladoch v súlade so zákonom č. 502/2001 
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.a 
v súlade so Smernicou č. 1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Spišské Vlachy.  
 
Nedostatok:  
V prípade výdavkového pokladničného dokladu č. P1/V/383 zo dňa 24.09.2014 súvisiaceho s poskytnutím dotácie 
nebol posúdený súlad pripravovanej finančnej operácie s:  
- osobitnými predpismi podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 502/2001 Z.z. a podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Smernice č. 
1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Spišské Vlachy, v tomto prípade so 
zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti,  
- s  uzatvorenými zmluvami podľa § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 502/2001 Z.z. a podľa čl. 5 ods. 1 písm. e) Smernice 
č. 1/2012, v tomto prípade so zmluvou o poskytnutí dotácie, uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka.  
 
Zhrnutie výsledkov kontroly  
 
Nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:  
a) Zákon č. č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti:  
• § 4 ods. 1.  
b) Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  
•§ 9 ods. 1 písm. c) a e).  
c) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov:  
• § 12 ods. 1 písm. a).  
Nesúlad s vnútornými predpismi mesta:  
Smernica č. 1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti  
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mesta Spišské Vlachy:  
•čl. 5 ods. 1 písm. c) a e).  
Iný nesúlad: Nedodržanie podmienok dojednaných v dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie: čl. I ods. 3.  
Záver : 
V súčasnosti prebieha kontrola plnenia rozpočtu mesta Spišské Vlachy za rok 2014.  
Okrem uvedených kontrol hlavný kontrolór mesta za obdobie od 01.01.2015 do spracovania  
tejto správy spracoval a predložil:  

- Správu o kontrolnej činnosti za rok 2014,  
- Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2015 až 2017,  
- pripomienkoval: -  návrhy zmlúv predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 17.02.2015,  
-  usmernil používanie funkčnej klasifikácie podľa metodiky COFOG so spresnením  

používania funkčnej klasifikácie na 4. úrovni.  
  
 
Hlasovanie o správe z vykonaných kontrol : (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 22/VII/2015 berie na vedomie  správu z vykonaných kontrol č.01/2015/MsZ 
 
 
K bodu č.7 : Návrh Štatútu komisií pri MsZ 
 
Prednosta JUDr. Stanislav Kandrik: čítal návrh Štatútu komisií MsZ mesta Spišské Vlachy. Uvedený návrh je 
pripravovaný v súlade s § 15 ods. 1. ods. 2. ods. 3. , § 11 ods.4 pism. n) a § 12 ods. 8. zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 357/2004 Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 
Zdôvodnenie novej úpravy: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch na 1. riadnom rokovaní v uznesení č.11/VII/2014 zo dňa 19.12.2015 
schválilo zriadenie finančno-hospodárskej komisie, kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie, stavebno-plánovacej 
komisie a sociálnej komisie. MsZ ich schválilo ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány MsZ pre volebné 
obdobie 2014-2018. Týmto uznesením však mestské zastupiteľstvo neurčilo komisiám náplň práce a nevymedzilo ich  
kompetencie. Podaný návrh Štatútu komisií upravuje postavenie komisií, ich úlohy, zloženie ,prípravu, priebeh 
rokovania a organizačno-technické zabezpečenie činností komisií, teda určuje náplň práce pre komisiu a vymedzuje 
jej kompetencie. 
K návrhu štatútu neboli podané žiadne pripomieky. 
Hlasovanie o návrhu Štatútu komisií pri MsZ : (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
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Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 23/VII/2015 berie na vedomie návrh Štatútu komisií pri MsZ v Spišských 
Vlachoch a schvaľuje ho v predloženom znení, ukladá prednostovi MsÚ úlohu zverejniť ho  na webovej stránke mesta 
a na úradnej tabuli po dobu 15 dní.  
Zodpovedný prednosta MsÚ  Termín:bezodkladne. 
K bodu č.8 :Návrh VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské 
Vlachy 
 
Mgr.Michal Jež: prečítal návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní  
pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy. Mestké zastupiteľstvo na základe zákona č.131/2010 Z.z. o 
pohrebníctve/ďalej len zákon/ vydáva  Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzke Domu smútku a pohrebiska. Tento 
návrh predložil  na pripomienkovanie. 
 
Pripomienka : poslanec Mgr. Branislav Legát 
Rozsah platnosti 

1)Toto nariadenie sa vzťahuje na Dom smútku a miestny cintorín. 
2)Správu cintorína vykonáva mesto Spišské Vlachy samostatne. 
3)Prevádzkovateľom cintorína a Domu smútku je firma Ekover s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy, s ktorou má mesto 
Spišské Vlachy uzavretú nájomnú zmluvu o nájme a prevádzkovaní mestského cintorína a domu smútku v Spišských 
Vlachoch. 
 
Pripomienka : poslanec Mgr. Branislav Legát 
 
Hlasovanie o náhrade prevádzkovateľa  Ekover za prevádzkovateľa mesto Spišské Vlachy : (za 10, proti 0, zdržal sa 
0, nehlasoval 1): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 

Pripomienka : poslanec ThLic. Ľubomír Baloga: 
Návštevné hodiny pre pozostalých 
1.) Pozostalí majú prístup na cintorín, počas návštevných hodín, inak bude areál cintorína uzamknutý. 
2)Cintorín je verejnosti prístupný v ročnom období od 1. apríla do 7. novembra kalendárneho roka od 8,00 hod. do 
20,00 hod., od 7.novembra do 31.marca od 8,00 hod. do 19,00 hod. 
3)Každý návštevník cintorína je povinný pred určenou uzatváracou hodinou bez osobitného upozornenia cintorín  
opustiť. 
4) Pri budovaní akejkoľvek stavby je potrebný súhlas mestského úradu, ktorý na dobu potrebnú na túto činnosť, 
umožní vjazd vozidlám a pracovníkom (napr. kamenárom) do objektu cintorína. Po ukončení prác budú brány 
uzamknuté. 
 
Hlasovanie o  zmene času a dátumov na cintoríne v § 14 bod 2, aby VZN bolo : od 1.apríla do 8.novembra bude 
cintorín otvorený v čase od 8:00 hod do 20:00 hod a od 9.novembra do 31.marca v čase od 8:00hod do 19:00hod: 
(za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 
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nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 

 
Pripomienka Mgr.Michal Jež:  Prevádzkový poriadok domu smútku a cintorína v Spišských Vlachoch 
 
Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta 
1.Nájomca je povinný udržiavať zapožičané miesto v riadnom stave, udržiavať a čistiť priestor okolo hrobu. 
2.Bez  povolenia správcu  cintorína nesmie vykonávať  žiadne iné úpravy okolia hrobu ako je napr. dláždenie, 
osádzanie lavičiek, výsadba stromov alebo krov. 
3.Ak správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o zapožičané miesto vyzve užívateľa, aby tieto odstránil, v 
prípade ak k odstráneniu nedostatkov nedôjde, správca tak urobí sám na náklady porušovateľa. 
4.Oprávnený sa môže so správou cintorína dohodnúť o udržiavaní prepožičaného miesta za úplatu (pravidelná úprava, 
polievanie, výsadba a iné). 
 
Hlasovanie o vyňatí v prevádzkovom poriadku odsek 4 bod 4: (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 

pripomienka poslanec Mgr. Branislav Legát: 
§ 8 

Užívanie hrobového miesta 
3.)   S ostatnými záujemcami o hrobové miesto, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt, môže byť zmluva uzatvorená len 
vtedy, ak rodinný príslušník zosnulého má v obci trvalý pobyt a len so súhlasom mestského úradu. 
 
Hlasovanie o vypustení bodu 3 z § 8 zo všeobecného záväzného nariadenia: (za 0, proti 2, zdržal sa 8, nehlasoval 1): 

proti: ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát 

zdržali sa PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan 
Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 

poslanec Mgr. Branislav Legát: Návrh rozšírenia § 16 odsekom 3 v takomto znení: Mesto Spišské Vlachy zabezpečí 
výkon dohľadu a kontroly nad dodržiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska v správe mesta Spišské Vlachy. 
 

§ 16 
 

Kontrola a trestné sankcie 
1.)Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány mesta (poslanci, hlavný kontrolór, Mestský úrad). 
2) Za nedodržanie ustanovení VZN sa porušovatelia postihujú podľa príslušnej vyhlášky. 
 
Hlasovanie o návrhu rozšírenia§ 16 odsekom 3  , aby mesto Spišské Vlachy zabezpečilo výkon dohľadu a kontroly 
nad dodržiavaním prevádzkového poriadku pohrebiska v správe mesta Spišské Vlachy.: (za 10, proti 0, zdržal sa 0, 
nehlasoval 1): 
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za: ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, 
Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 

Hlasovanie o Všeobecne záväznom nariadení mesta  Spišské Vlachy v znení schválených pripomienok: (za 10, proti 
0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, 
Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 24/VII/2015 berie na vedomie predložený Návrh VZN o výstavbe, správe, 
údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy, schvaľuje ho    trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov a ukladá oprávnenému zamestnancovi MsÚ zverejniť VZN na vývesnej tabuli a na internetovej 
stránke mesta. 
 
 Zodpovedný : prednosta MsÚ  
Termín:bezodkladne. 
 
 
 
K bodu č.9 :Návrh príloh č.1,2,3 k VZN č.1/2013 o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a školských zariadení 
na území mesta Spišské Vlachy 
 
 
pán Ing. Michal Dzurila: k VZN z r.2014 neboli predtým žiadne pripomienky, menia sa len prílohy vo VZN 
 
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 
o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské 
Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 
 
Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
 
 

Kategória škôl a školských zariadení 
Dotácia na mzdy a prevádzku na 

rok 2015 v € 
Materská škola a školská jedáleň 181 324,00 € 

Školský klub detí 35 158,00 € 

Centrum voľného času pri ZŠ  -   € 

Centrum voľného času 35440,00 € 

Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6 64 766,00 € 

Spolu 309 870,00 € 
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Príloha č. 2 k VZN č. 1/2013 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 
o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské 
Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 
 
Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného 
zriaďovateľa 
 
 
 
 

 
Kategória škôl a školských zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku na 
rok 2015 v € 

Základná umelecká škola 160 613,00 € 

Školský klub detí 22 415,00 € 

Spolu 183 028,00 € 
 
 
Príloha č. 3 k VZN č. 1/2013 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 
o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské 
Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 
 
 
 
Výška dotácie na dieťa a žiaka jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2015 
 

Škola / školské zariadenie 

Výška dotácie na dieťa/žiaka 
MŠ, ŠKD, CVČ, v ŠJ na 

jedno jedlo v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišské 

Vlachy v € 

Výška dotácie na dieťa/žiaka 
ZUŠ a ŠKD v zriaďovateľskej 
pôsobnosti RKC Biskupstvo 

Spišské podhradie v € 

Materská škola a školská jedáleň 2354,87 - 

Školský klub detí 93,01 93,01 

Centrum voľného času 76,39 - 

Školská jedáleň pri ZŠ 104,63 - 
Základná umelecká škola – individuálna 
forma - 662,68 
Základná umelecká škola – skupinová 
forma - 406,91 

 

Hlasovanie o návrhu  príloh č.1,2,3 k VZN č.1/2013 o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a školských zariadení 
na území mesta Spišské Vlachy (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
za: ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, 

Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 25/VII/2015 berie na vedomie Návrh príloh č.1,2,3 k VZN č.1/2013 
o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a školských zariadení na území mesta Spišské Vlachy .Schvaľuje tieto 
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Prílohy  a ukladá oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť  ich na vývesnej tabuli a internetovej 
stránke mesta  

 

Zodpovedný prednosta MsÚ 

Termín :bezodkladne. 
 
 
K bodu č.10 : Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Spišské 
Vlachy 
 
Kontrolór Ing. František Stanislav: čítal návrh na doplnenie VZN 
 

§ 6 ods. 1 podľa písm. a) dotácie nemožno poskytovať na stravné náklady – podľa doterajšej praxe športové kluby 
používali dotačné prostriedky aj na takýto účel hlavne ako občerstvenie športovcov; 

podľa dikcie VZN potom budú z dotácií vylúčené všetky náklady súvisiace so stravovaním; 

navrhovaná alternatíva: 

stravné náklady s výnimkou občerstvenia bezprostredne súvisiaceho so športovým výkonom v objeme určenom 
zmluvou; zákaz alkoholu a tabakových výrobkov riešiť samostatným písm. 3. 

§ 6 ods. 1 podľa písm. b) dotácie nemožno poskytovať na honoráre pre organizátorov – kvôli jednoznačnosti sa 
pýtam, či je možné použiť dotáciu na odmeny, platy a súvisiace poistné odvody a daňové povinnosti? 

Navrhovaná alternatíva: 

Dotácie nemožno poskytovať na: b) odmeny, platy, honoráre a súvisiace poistné odvody a platby dane; 

- vo VZN termín dohoda nahradiť termínom zmluva v príslušných tvaroch 

 

§ 7 ods. 6 

navrhovaná alternatíva: 

Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto nariadení upravuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Nedodržanie termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie, použitie dotácie v rozpore s určeným 
účelom, prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie dotácie, nehospodárne, neefektívne a neúčinné 
vynakladanie dotácie, nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s dotáciou, porušenie ďalších 
pravidiel a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona 
č. 523/2004 Z.z. 

§ 7 návrh doplniť ods. 7 

Ustanovenia iných právnych predpisov o spôsobe nakladania s dotáciami poskytnutými podľa tohto VZN nie sú týmto 
nariadením dotknuté (napr. zákon č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve, zákon č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákon 
č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách).  

 

§ 9 návrh na doplnenie: 

ods. 3 zúčtovanie musí obsahovať -vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý bola dotácia použitá ... 
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Na základe vyššie uvedeného žiadam doplniť § 10 o zrušovacie ustanovenie: ods. 4 Týmto VZN sa zároveň ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2004 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí. 

 

poslanec ThLic. Ľubomír Baloga PhD :prečítal pripomienky Ladislava Jurčišina s komentármi k VZN o poskytovaní 
dotácií. Pán Ladislav Jurčišin - do kritérií na poskytovanie dotácií jednotlivým klubom by som pridal aj bod, ktorý by 
žiadateľa zvýhodňoval,  prípadne  ho tlačil do práce s deťmi: 
- počet registrovaných detí do 15 alebo 18 rokov,  prípadne 2 kategórie 
Taktiež aj počet aktivít/akcií pre občanov/amatérov za rok. Týmto by som nahradil "rozvoj masovej a rekreačnej 
telesnej výchovy" a "organizovanie športových súťaží" to by pokrylo amatérske akcie a profi akcie tzn.  liga, turnaje 
aktívnych členov atď  by mohli spadať do kategórií "reprezentácia mesta", "významné umiestnenie v súťažiach". 
Celkovo si myslím, že tie kritéria by mali byť merateľné a porovnátelné medzi subjektmi. Taktiež by som dosť 
zvýhodňoval prácu s deťmi aj v amatérskej oblasti. Tento spôsob si myslím, že by tlačil na subjekty robiť čím viac...ak 
už nie na profi sfére, tak na akciách pre verejnosť. Mne osobne napríklad chýba pingpongový turnaj pre 
neregistrovaných vlašanov, prípadne futbalová miniliga...  

§ 6 - vyhodil by som stravné náklady,  kedže sa organizujú aj také  veci ako gulášmajster, halušky, strava sa veľa krát 
rieši pre účinkujúcich a sú to veľké  položky. 

 

pán Ing. Michal Dzurila: prečítal dôvodovú správu VZN  

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
Predmetom predkladaného materiálu je návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy o podmienkach 
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy. Uvedený 
návrh je pripravovaný v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu: 
Mesto Spišské Vlachy malo do dnešného dňa schválené Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravovalo podmienky 
pre poskytovanie dotácií a vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov z mestského rozpočtu poskytnutých ako 
dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na území Mesta Spišské Vlachy, avšak neurčovalo výšku 
celkových dotácií.   

B) Zdôvodnenie novej úpravy: 
Na základe tohto VZN môžu orgány mesta Spišské Vlachy v nadväznosti na schválený rozpočet mesta na príslušný 
rok poskytnúť dotácie na rozvoj a podporu miestnej kultúry, zachovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností, na 
podporu športu, zdravotníctva, humanitnej a charitatívnej činnosti, na ochranu životného prostredia v celkovej výške 
2% z bežných príjmov mesta očistených o transfery a 40% z výnosu z dane (výdavky na školstvo a školské zariadenia 
podľa zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov).  
Toto VZN stanoví systém podmienok poskytovania dotácií, ich vyúčtovania a predíde zbytočnému dohadovaniu sa 
o výške dotácií poskytnutých z mestského rozpočtu.  

C) Dopad na personálne náklady: 
Predložený návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na 
území mesta Spišské Vlachy nevytvára priame požiadavky na rast personálnych nákladov. 

D) Potreba úpravy predpisovej základne: 
Predložený návrh VZN nevytvára priame požiadavky na úpravu predpisovej základne. 

E) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: 
Predložený návrh vytvára príležitosť pre Mesto, mestom zriadené organizácie a právne subjekty, podporované 
a subvencované organizácie, k optimalizácií svojich vnútorných procesov a vykonávaných činností, k zlepšeniu 
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organizácie a nakladaniu s verejnými prostriedkami.  
Motivuje jednotlivé subjekty k odbúraniu prípadných plytvaní a nehospodárnosti, k racionalizácii spotreby 
a koncentrácii sa na stanovený účel ich pôsobenia, pričom zároveň vytvára predpoklady na riadne a zodpovedné 
rozpočtovanie svojich výdavkov. 
pán Ing.Dzurila Michal : predložil spôsob výpočtu maximálnej kumulatívnej výšky poskytnutých dotácií  - vzorec na 
výpočet. 

Maximálna kumulatívna výška poskytnutých dotácií je v hodnote 2% z celkových bežných  
príjmov mesta očistených o transfery a 40% z výnosu z dane  
 
MKVPD=0,02*(BP-(Trans+0,4*VD)) 
 
kde:  
MKVPD - maximálna kumulatívna výška poskytnutých dotácií  
BP - celkové bežné príjmy mesta  
Trans. - súhrn všetkých transferov mestu  
VD - výnos z dane (účet 111 Daň z príjmov fyzickej osoby)  
 

poslanec ThLic. Ľubomír Baloga: prečítal Dotácie na šport od roku 2012 do r.2015  
rok.2012         dotácie                20 869 eur 
rok.2013         dotácie                21 820 eur 
rok.2014         dotácie                30 505 eur 
na rok.2015    rozpočet plánu    21 199 eur 
 
Požiadavky  vo výške 52 810 eur na tento rok 2015 pre- THK, DHZ, ŠKT, pre Pavla Kičina na Moto.klub, Ondreja 
Poradu - hasiči, MŠK a pre lukostr.klub. 

MŠK – žiada dotácie 27 500 eur  z toho 2 500 eur LTO a 25 000 pre futbal 
Spišský lukostr.klub – žiada dotácie 1 000 eur 
DHZ Spišské Vlachy – žiada dotácie na rozvoj mládeže 1 000 eur 
Marta Poradová pre syna Ondreja Poradu – žiada dotácie 400 eur (Slov. hasičská reprezentácia) 
THK – žiada dotácie 13 100 eur 
Šport.klub stolného tenisu – žiada dotácie 4 250 eur 
Motocross – žiada dotácie 4 060 eur 
Pavol Kičin ml. (downhill) – žiada dotácie 1 500 eur 
 
PaedDr. Marcela Satmáryová -  hlasovanie o návrhoch s pripomienkami 
 
1. Návrh na doplnenie VZN 
 
ods. 4 
Všeobecne prospešnými službami sa pre účely tohto VZN rozumejú najmä: 

a. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, 

b. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných, cirkevných a kultúrnych  hodnôt, zachovanie 
duchovného dedičstva, 

c. ochrana ľudských práva a základných slobôd, 

d. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu, 

e. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 
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f. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov obce, 

g. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

h. zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

i. údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, 

j. správa a údržba kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce, k. nakladanie s komunálnym a 
drobným stavebným odpadom, 

ods. 5 
Všeobecne prospešnými účelmi sa pre účely tohto VZN rozumejú najmä: 

a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

c) ochrana a tvorba životného prostredia, 

d) zachovanie prírodných hodnôt, 

e) ochrana a podpora zdravia, pomoc zdravotne postihnutým, 

f) ochrana práv detí a mládeže, v tom najmä podpora práce s deťmi a mládežou, 

g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy, podpora športu, 

h) rozvoj kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti, 

i) tvorba a ochrana zdravých podmienok života a práce obyvateľov obce, 

j) vytváranie podmienok na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, 

k) postihnutým živelnou pohromou, 

l) pre účely požiarnej ochrany. 

Hlasovanie :  Návrh na doplnenie VZN so špecifikáciou konkrétneho zákona a doplnenie §  1  o odsek 5: (za 9, 
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za:        ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. 
Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

2. Návrh na nové znenia § 6 ods. 1 podľa písm. a) dotácie nemožno poskytovať na stravné náklady – podľa doterajšej 
praxe športové kluby používali dotačné prostriedky aj na takýto účel hlavne ako občerstvenie športovcov 

Hlasovanie : Návrh na nové znenia § 6 ods. 1 písm.A - občerstvenie: (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za:        ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. 
Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

3. § 6 ods. 1 podľa písm. b) dotácie nemožno poskytovať na honoráre pre organizátorov – kvôli jednoznačnosti sa 
kotrolór pýta, či je možné použiť dotáciu na odmeny, platy a súvisiace poistné odvody a daňové povinnosti: 
alternatíva- nemožno poskytovať na: 
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b) odmeny, platy, honoráre a súvisiace poistné odvody a platby dane; 

Hlasovanie : Návrh na nové znenie § 6 ods. 1 písm.B : dotácie nemožno poskytovať na odmeny, platy, honoráre a 
súvisiace poistné odvody a platby dane: (za 8, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za:        ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, 
Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

proti:              Mgr. Vladimír Baloga, 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

4. Návrh za to, aby sa slovo dohoda, ktoré je obsiahnuté vo VZN o podmienkach poskytovania dotácii právnickým 
osobám a fyzickým osobám – podnikateľom posobiacim na území mesta Spišské Vlachy nahradilo slovom zmluva 

Hlasovanie :  Návrh , že slovo dohoda sa nahradí slovom zmluva: (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za:        ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, 
Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. 
Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

5. § 7 ods. 6 doplnenie textom Sankcie za nedodržanie povinností upravených v tomto nariadení upravuje osobitný 
predpis, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Nedodržanie termínu vyúčtovania poskytnutej dotácie, použitie dotácie v 
rozpore s určeným účelom, prekročenie lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie dotácie, nehospodárne, 
neefektívne a neúčinné vynakladanie dotácie, nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s 
dotáciou, porušenie ďalších pravidiel a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá sa považuje za porušenie 
finančnej disciplíny podľa zákona č.  
523/2004 Z. z. Zároveň príjemca nebude mať nárok na pridelenie dotácie v budúcom roku. 
 
Hlasovanie :  Návrh na doplnenie  textu Sankcie za nedodržanie  zákona 523§ 7ods. 6: (za 8, proti 0, zdržal sa 1, 
nehlasoval 2): 

za:        ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, 
Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

zdržal:              Mgr. Vladimír Baloga, 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

6. § 7 ods. 7 Ustanovenia iných právnych predpisov o spôsobe nakladania s dotáciami poskytnutými podľa tohto VZN 
nie sú týmto nariadením dotknuté (napr. zákon č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve, zákon č.25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách). 

Hlasovanie : spôsob nakladania s dotáciami § 7ods. 7: (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za:        ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, 
Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni , Mgr. 
Vladimír Baloga, . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 
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7. § 9 ods. 3 Zúčtovanie musí obsahovať vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý bola dotácia použitá, 
fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie dotácie na schválený účel (podujatie, akciu, úlohu) a výpisy z 
bankového účtu, resp. pokladničné doklady.  
Hlasovanie o zúčtovaní  z  § 9 ods. 3, ktoré  musí obsahovať vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý bola 
dotácia použitá : (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, 
Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni,  Mgr. 
Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

8. § 10 ods. 4 Týmto VZN sa zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2004 o poskytovaní dotácií a 
návratných finančných výpomocí – doplnenie §.  
 

Hlasovanie o doplnenie § 10 ods. 4   - Týmto VZN sa zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2004 o 
poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí: (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, 
Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni ,Mgr. 
Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

9. Návrh, aby bol vzorec na výpočet dotácie z VZN vynechaný  

Hlasovanie o  Návrhu, aby bol vzorec na výpočet dotácie  z VZN vynechaný . prílohy 1 z VZN: (za 2, proti 6, zdržal 
sa 1, nehlasoval 2): 

Za:  Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Radoslav Leščáni , 

proti: ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, 
Ing. Ivan Suchý,  Ing. Rastislav Bečker,  

zdržal: Ing. Ladislav Šterbinský 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

10. Pripomienka Ing. Jurčišina:  

Hlasovanie , aby sa zohľadňovali aktivity,  ktoré by žiadateľa zvýhodňovali,  prípadne ho tlačili do práce s deťmi:- 
počet registrovaných detí do 15 alebo 18 rokov,  prípadne 2 kategórie : (za 0, proti 7, zdržal sa 2, nehlasoval 2): 

zdržal:  Mgr. Vladimír Baloga, Mgr. Branislav Legát, 

proti: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ivan Suchý,  
Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni , Ing. Ladislav Šterbinský 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

11. Pripomienka Ing. Jurčišina:  
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Hlasovanie o prehľade počtu aktivít/akcií pre občanov/amatérov za rok za rozvoj masovej a rekreačnej telesnej 
výchovy" a "organizovanie športových súťaží" : (za 1, proti 5, zdržal sa 3, nehlasoval 2): 

Za:  ThLic. Ľubomír Baloga, 

proti:  Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Rastislav Bečker, Ing. 
Ladislav Šterbinský 

zdržal: Ing. Ivan Suchý,  Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Radoslav Leščáni 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

12. Pripomienka Ing.Jurčišina:  

Hlasovanie :  turnaje aktívnych členov  by mohli spadať do kategórií "reprezentácia mesta", "významné 
umiestnenie v súťažiach : (za 0, proti 6, zdržal sa 1, nehlasoval 4): 

proti: ThLic. Ľubomír Baloga, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík,   Ing. Rastislav 
Bečker, Ing. Ladislav Šterbinský ,Ing. Radoslav Leščáni 

zdržal: Ing. Ivan Suchý 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Mgr. Branislav Legát 

 

13. § 6 ods. 2 návrh VZN : o poskytnutí dotácií rozhoduje MsZ na podnet kultúrno–športovo-vzdelávacej komisie 
MsZ.  

Hlasovanie:   § 6 ods. 2 : o  poskytnutí dotácií rozhoduje MsZ na podnet kultúrno–športovo-vzdelávacej komisie 
MsZ.: (za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 3): 

za:  ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj 
Jánošík, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek,  Mgr. Vladimír Baloga 

 

14.  Hlasovanie:  Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Spišské 
Vlachy: (za 8, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 2): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj 
Jánošík, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  

zdržal: Mgr. Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

 

Uznesenie č. 26/VII/2015 : MsZ  berie na vedomie Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO 
pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy  a schvaľuje VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO 
pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy v znení schválených pripomienok Ukladá oprávnenému zamestnancovi 
MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta schválené VZN o podmienkach 
poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy.  
Zodpovedný : prednosta MsÚ  
 Termín: bezodkladne 
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K bodu č. 11:  Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 
vôd na území mesta Spišské Vlachy 
 
prednosta JUDr. Stanislav Kandrik: prečítal z predloženého materiálu : návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta o 
spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
na území mesta Spišské Vlachy. Uvedený návrh je pripravovaný v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/01 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov. 
A)Zhodnotenie doterajšieho stavu: 
Mesto Spišské Vlachy nemalo do dnešného dňa schválené Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by upravovalo 
dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie 
zásobovania pitnou vodou v meste v čase jej nedostatku, spôsob náhradného zásobovania vodou, spôsob náhradného 
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok so zreteľom na ochranu 
životného prostredia a zdravia občanov. 
B)Zdôvodnenie novej úpravy: 
Toto VZN rieši problémy s dočasným obmedzením alebo zákazom užívania pitnej vody, s náhradným zásobovaním 
pitnou vodou, s náhradným odvádzaním odpadových vôd, so zneškodňovaním obsahu žúmp, s obmedzením 
používania pitnej vody v čase jej nedostatku, práva a povinnosti odberateľov pitnej vody a tiež sankcie za 
nedodržiavanie VZN mesta. 
C)Dopad na personálne náklady: 
Predložený návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 
zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Spišské Vlachy nevytvára priame požiadavky na rast personálnych 
nákladov. 
D)Potreba úpravy predpisovej základne: 
Predložený návrh VZN nevytvára priame požiadavky na úpravu predpisovej základne. 
E)Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: 
Predložený návrh upravuje nielen užívanie pitnej vody v časoch jej nedostatku, alebo poruchy jej dodávky, ale aj 
náhradné nakladanie s odpadovými vodami, čo vytvára podmienky pre čo najbezpečnejší a vzhľadom na aktuálne 
podmienky najlepší prístup občanov mesta k tejto pre život dôležitej tekutine a tiež  prispieva k tomu, aby 
nedochádzalo k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 
 
Hlasovanie o Návrhu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
na území mesta Spišské Vlachy (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 
za: ThLic. Ľubomír Baloga, Mgr. Branislav Legát, PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj 

Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, 
Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 27/VII/2015 berie na vedomie Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania 
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území mesta Spišské Vlachy.Schvaľuje VZN  a ukladá 
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta schválené 
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území mesta Spišské 
Vlachy.  
Zodpovedný: prednostu MsÚ  
Termín bezodkladne. 
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K bodu č.12:Činnosť komisií 
 
1. Finančno – hospodárska komisia:  
 
Predseda komisie poslanec Ing. Juraj Jánošík prečítal zápisnicu zo zasadnutia Finančno – hosp.komisie. 
FK si prešla, pripomienkovala a prekonzultovala navrhovaný rozpočet mesta na rok 2015 a  
odporúča mestskému zastupiteľstvu : schváliť navrhovaný rozpočet pre kalendárny  rok 2015.  
 
Uznesenia komisie:  
 
FK ukladá zástupkyni primátora preveriť skutočný stav výherných i nevýherných automatov v podnikoch na území 
mesta a preveriť či súhlasia poplatky za prenájom automatov. 
FK ukladá prednostovi mesta vyzvať školy a školské zariadenia v správe mesta, aby predložili svoje žiadosti rozpočtu 
a určiť im termín predloženia žiadosti. FK ukladá prednostovi mesta preveriť, kto zodpovedá za údržbu cintorína 
(Ekover, mesto). FK ukladá prednostovi  mesta zistiť u pani Dorocákovej vysvetlenie zmeny organizačnej štruktúry. 
FK ukladá prednostovi mesta preveriť u pani Dorocákovej počet dohodárov v meste. 
FK žiada kultúrno-športovo-vzdelávaciu komisiu osloviť kultúrne spolky pôsobiace na území mesta za  účelom 
predloženia ich rozpočtu, prípadne upresniť ich spoluprácu s mestom pri kultúrnych podujatiach organizovaných 
mestom. Na FK zaznel návrh, aby v budúcnosti komisie mesta zasadali pred FK a dali v predstihu svoje požiadavky, 
ktoré by FK následne vedela zohľadniť v rozpočte. 
Pani Gondová  - členka komisie vzniesla pripomienku k spoločnosti Mestské lesy s.r.o.  Príjem spoločnosti do 
mestskej kasy činí cca 3 500 €, pričom v Spišskom Podhradí je príjem do mesta z lesov 50 000 €. FK navrhuje 
preveriť hospodárenie v mestských lesoch. FK navrhuje namontovať samostatné meranie elektrickej energie pre areál 
THK. 
 
Do budúcnosti FK ukladá prednostovi mesta zistiť: 
a) prehľad nákladovosti mestských budov za účelom zefektívnenia vykurovania týchto budov. 
b) prečo poplatky za odpad sú iné ako v okolitých obciach. 
 
FK nedohodla harmonogram stretnutí – stretnutia budú zvolané operatívne podľa potreby. 

 
2. Stavebno – plánovacia komisia: 
 
Predseda komisie poslanec  Ing.Rastislav Bečker: čítal z podkladov žiadostí prejednávaných na zasadnutí komisie 
 
1. Žiadosť Ladislava Uličného a manželky Aleny Uličnej, Fabiniho 22. MsZ  Spišské Vlachy berie na vedomie 
žiadosť  o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, nachádzajúceho sa v intraviláne mesta 
Spišské Vlachy o výmere 54 m2. Stanovisko Komisie MsZ k odpredaju týchto pozemkov : komisia predaj  schvaľuje, 
ale za týchto podmienok predaja: -  kupujúci uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu na 
predávanú nehnuteľnosť vo výške 300eur, - kupujúci uhradí všetky náklady spojené s vkladom vlastníckého práva k 
predávanej nehnuteľnosti do KN. Vyhlásené bolo z dôvodu, že predmetná parcela je priľahlá k rodinnému domu 
kupujúcich na ul.Fabiniho a jeho predaj prispeje k jeho účelnejšiemu využitiu. 
 
Hlasovanie , aby sa p.Ladislavovi Uličnému a jeho manželke Alene Uličnej, bytom Fabiniho 22, Spišské Vlachy 
odpustil poplatok za vyhotovenie  geometrických plánov.: (za 3, proti 1, zdržal sa 6, nehlasoval 1): 

za:              Peter Klocek, Ing. Radoslav Leščáni , Ing. Juraj Jánošík 
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proti:             PaedDr. Marcela Satmáryová 

zdržali sa: ThLic. Ľubomír Baloga PhD., Mgr. Branislav Legát, Mgr. Vladimír Baloga, Ing.           Ladislav 
Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker. Ing. Ivan Suchý 

 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 

poslanec Mgr.Branislav Legát: ukladá p.Lörincovi predložiť podmienky predaja v súvislosti s predajom pozemku 
p.Ladislavom Uličnému v termíne do 15.dní od schválenia uznesenia. 
 
Hlasovanie o uložení povinnosti  pánovi Lorincovi predložiť podmienky predaja v súvislosti s p.Ladislavom 
Uličným v termíne do 15.dní od schválenia uznesenia.: (za 9, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
za: ThLic. Ľubomír Baloga PhD., Mgr. Branislav Legát, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, 

Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová,   Ing. Radoslav 
Leščáni , Ing. Ivan Suchý 

proti:  Peter Klocek 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 

MsZ v Spišských Vlachoch uznesením č. 28/VII/2015  berie na vedomie správu predsedu Stavebno-plánovacej 
komisie týkajúcu sa predaja pozemku vo vlastníctve mesta s p.č.KN/C1121/12 pánovi Ladislavovi Uličnému a Alene 
Uličnej a neschvaľuje úhradu nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu mestom Sp.Vlachy.  
 
 
 
poslanec Ing.Rastislav Bečker: čítal z podkladov žiadosti 
 
2. žiadosť p.Miroslava Čipkára a manž.Slavomíry Čipkárovej, bytom Mlynská 22, Spišské Vlachy, o odkúpenie časti 
pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy nachádzajúce sa v extraviláne mesta Spišské Vlachy o výmere 117 m2. 
Na základe stanoviska Komisie MsZ k odpredaju týchto pozemkov neschvaľuje odpredaj pozemkov z týchto 
dôvodov: 
-nesúlad s územným plánom ÚPNO mesta Sp.Vlachy a nenaplenie náležitosti dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
zmysle VZN 2/2010 o nakladaní s majetkom mesta 
 
Hlasovanie o neschválení odpredaja pozemku k žiadosti pána Miroslava Čipkára a jeho manželky Slavomíri 
Čipkárovej, bytom Mlynská 22 Spišské Vlachy z dôvodov -nesúlad s územným plánom ÚPNO mesta Sp.Vlachy a 
nenaplenie náležitosti dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle VZN 2/2010 o nakladaní s majetkom mesta : 
(za 9, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Vladimír 

Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  , Peter Klocek, Ing. Juraj 
Jánošík 

proti:              Ing. Ladislav Šterbinský 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
 
3. žiadosť p.Dušana Olejníka, bytom Hlavná 35, Krompachy, o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Spišské 
Vlachy o výmere 182 m2. Na základe stanoviska Komisie MsZ k odpredaju týchto pozemkov neschvaľuje odpredaj 
pozemkov z dôvodu: 
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-nenaplnenie náležitosti dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle VZN 2/2010 o nakladaní s majetkom mesta 
 
Hlasovanie o neschválení odpredaja pozemku k žiadosti pána p.Dušana Olejníka, bytom Hlavná 35, Krompachy 
z dôvodu -nenaplnenie náležitosti dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle VZN 2/2010 o nakladaní s 
majetkom mesta: (za 6, proti 0, zdržal sa 3, nehlasoval 2): 
za:                    ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík 

zdržali:           Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. Ivan Suchý 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Vladimír Baloga 
 
4. MsZ v Spišských Vlachoch berie na vedomie žiadosť p.Pramuka o pridelenie nájomného bytu za podmienky 
splnenia zákonom stanovených podmienok. 
 
Hlasovanie o žiadosti p.Pramuka o pridelenie nájomného bytu za podmienky splnenia zákonom stanovených 
podmienok.: (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. 
Ivan Suchý, Mgr. Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
 
5. žiadosť Miroslavy Olšavskej, bytom Stará Maša 57, 053 42 Krompachy, Márie Zierer, bytom Maxhütte-Haindhof, 
Adalbert Stifter str.7, Nemecko, Ivety Lahetovej, bytom Slovinská 1144/8, 053 42 Krompachy ako právoplatných  
dedičov po mame p. Krchovej, o odkúpenie časti pozemkov mesta s parc. KN/E č. 7732 "diel 1" o výmere 366 m2., 
KN/E 7858 "diel 4"o výmere 51m2 a 7754/1 "diel 3" o výmere 1075m2 (podľa GP parc.KN/C 7754/10) o celkovej 
výmere 1492m2, a parc.KNE 7754/1 "diel 2"o výmere 108m2 (podľa GP parc.KN/C 7754/9) o celkovej výmere 
108m2. Komisia odporúča preveriť či sú všetky náležitosti tejto žiadosti v súlade so zákonom a VZN mesta. 
 
Hlasovanie o žiadosti Miroslavy Olšavskej, bytom Stará Maša 57, 053 42 Krompachy, Márie Zierer, bytom 
Maxhütte-Haindhof, Adalbert Stifter str.7, Nemecko, Ivety Lahetovej, bytom Slovinská 1144/8, 053 42 Krompachy 
o odkúpenie časti pozemkov mesta s parc. KN/E č. 7732 "diel 1" o výmere 366 m2., KN/E 7858 "diel 4"o výmere 
51m2 a 7754/1 "diel 3" o výmere 1075m2 (podľa GP parc.KN/C 7754/10) o celkovej výmere 1492m2, a parc.KNE 
7754/1 "diel 2"o výmere 108m2 (podľa GP parc.KN/C 7754/9) o celkovej výmere 108m2. MsZ odporúča preveriť či 
sú všetky náležitosti tejto žiadosti v súlade so zákonom a VZN mesta.: (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. 
Ivan Suchý, Mgr. Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
 
6. žiadosť pána Šilona o odpustenie poplatku za vyhotovenie GP, kde komisia neodporúča  odpustenie poplatku 
spojeného s vyhotovením geometrického plánu mestom Spišské Vlachy. 
  
Hlasovanie o neodpustení poplatku za vyhotovenie GP pánovi Šilonovi (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD., Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. 
Ivan Suchý, Mgr. Vladimír Baloga 
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nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
 
7. žiadosť pána Tomáška o odpustenie poplatku za vyhotovenie GP, kde komisia neodporúča odpustenie poplatku 
spojeného s vyhotovením geometrického plánu  
  
Hlasovanie o neodpustení poplatku za vyhotovenie GP (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. 
Ivan Suchý, Mgr. Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
 
8. komisia MsZ v Spišských Vlachoch berie na vedomie ponuku pána Fecka o predaji pozemkov v jeho osobnom 
vlastníctve mestu Spišské Vlachy a neodporúča mestu  tieto pozemky kúpiť.  
  
Hlasovanie o neodkúpení  pozemkov v  osobnom vlastníctve pána Fecka  mestom Spišské Vlachy (za 10, proti 0, 
zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. 
Ivan Suchý, Mgr. Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
 
9. MsZ v Spišských Vlachoch berie na vedomie žiadosť pani Zdenky Kopčanovej o zriadenie predajného stánku 
v lokalite Zahura a prijíma návrh Stavebno-plánovacej komisie  predložiť architektonickú štúdiu uvedeného zámeru 
žiadateľkou. 
 
 Hlasovanie o žiadosti  pani Zdenky Kopčanovej zriadiť  predajný  stánku v lokalite Zahura a o prijatí návrhu 
Stavebno-plánovacej komisie na  predloženie architektonickej štúdie uvedeného zámeru žiadateľkou.: (za 10, proti 
0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. 
Ivan Suchý, Mgr. Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
 
10. MsZ v Spišských Vlachoch berie na vedomie žiadosť DHZ o prenájom domu hasičov, kde komisia neodporúča 
prenájom DHZ  
  
Hlasovanie o návrhu komisie  neprenajať budovu Domu hasičov  DHZ : (za 7, proti 3, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík,  Ing. Ivan Suchý,  

proti:              Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Mgr. Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
 
11. MsZ v Spišských Vlachoch berie na vedomie žiadosť firmy Jamax o parkovanie na verejnom priestranstve na 
príjazdovej ceste k sídlu firmy, MsZ súhlasí s parkovaním po doložení súhlasov vlastníkov susedných nehnuteľnosti. 
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 Hlasovanie o žiadosti  firmy Jamax o parkovanie na verejnom priestranstve na príjazdovej ceste k sídlu firmy, MsZ 
súhlasí s parkovaním po doložení súhlasov vlastníkov susedných nehnuteľností: (za 9, proti 0, zdržal sa 0, 
nehlasoval 2): 
 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Peter Klocek, 

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. Ivan Suchý, Mgr. 
Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Branislav Legát 
 
12. MsZ v Spišských Vlachoch berie na vedomie žiadosť firmy Demax o výstavbu vysielača, kde komisia odporúča 
presunúť daný zámer na ďalšie rokovanie a zverejniť ho na pripomienkovanie občanom. 
  
 Hlasovanie o žiadosti  firmy Demax o výstavbu vysielača a o presunutí daého zámeru na ďalšie rokovanie a o jeho 
zverejnení  na pripomienkovanie občanom.: (za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 2): 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Peter Klocek, 

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. Ivan Suchý, Mgr. 
Vladimír Baloga 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková , Mgr. Branislav Legát 
 
13. MsZ v Spišských Vlachoch berie na vedomie žiadosť o zámenu pozemkov ECAV a mestom a súhlasí so zámerom 
ponúknuť uvedené nehnuteľnosti na zámenu s ECAV za účelom prípravy výstavby ČOV. 
 
 Hlasovanie  žiadosti o súhlase so zámenou pozemkov medzi ECAV a mestom za účelom prípravy výstavby ČOV.: 
(za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Peter Klocek, 

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. Ivan Suchý, Mgr. 
Vladimír Baloga, Mgr. Branislav Legát 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková  
 
14. MsZ v Spišských Vlachoch ukladá Stavebno-plánovacej komisii preveriť stavbu pána Duľu, vlastníctvo 
pozemkov, vydanie stavebného povolenia, kolaudáciu stavby a účel použitia, kde za zodpovedného ukladá prednostu 
MsÚ v termíne bezodkladne. 
 
 Hlasovanie o  prešetrení  stavby  pána Duľu, vlastníctvo pozemkov, vydanie stavebného povolenia, kolaudáciu 
stavby a účel použitia.: (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
 
za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Peter Klocek, 

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. Ivan Suchý, Mgr. 
Vladimír Baloga, Mgr. Branislav Legát 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková  
 
poslanec ThLic. Ľubomír Baloga PhD.: 

- deleguje členstvo sestričky Miriam – Margity Miklósovej v sociálnej komisii. 
 
 Hlasovanie o členstve sestričky Miriam – Margity Miklósovej v sociálnej komisii.: (za 10, proti 0, zdržal sa 0, 
nehlasoval 1): 
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za:                     ThLic. Ľubomír Baloga PhD., PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Peter Klocek, 
Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. Radoslav Leščáni , Ing. Ivan Suchý, Mgr. 
Vladimír Baloga, Mgr. Branislav Legát 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková  
 
zástupkyňa primátora PaedDr. Marcela Satmáryová:  

- deleguje Mgr. Máriu Suchú  ako člena v komisii Kultúrno-športovo-vzdelávacej 
 
 Hlasovanie o členstve  Márie Suchej v komisii Kultúrno-športovo-vzdelávacej: (za 7,  zdržal sa 3, nehlasoval 1): 
 
za:                   PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Peter Klocek, Ing. Ladislav Šterbinský,  Ing. 

Radoslav Leščáni , Ing. Ivan Suchý, Mgr. Vladimír Baloga,  

zdržali sa :      ThLic. Ľubomír Baloga PhD., Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Branislav Legát 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
 
 
K bodu č. 13 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015 
 
pán Ing. Dzurila Michal: predložil prezentáciu o rozpočte mesta Sp.Vlachy na  rok 2015.  
 
 

 Skutočnosť Rozpočet 
 2014 2015 
   

Bežné príjmy 2 524 924 2 549 380 

Kapitálové príjmy 76 569 0 

Finančné operácie - príjmy 21 415 95 734 

PRÍJMY SPOLU 2 622 908 2 645 114 

   
Bežné výdavky 2 338 900 2 474 469 

Kapitálové výdavky 6 000 83 885 

Finančné operácie - výdavky 106 802 86 760 

VÝDAVKY SPOLU 2 451 701 2 645 114 

   

Rozdiel 171 206 0 

 
 
 

Dlh mesta 
 

  
Počiatočný 

stav 
K 31.12.2014 

ŠFRB 323 076,41 243 001,73 

termínovaný 780 170,98 585 020,98 

municipál 842 158,00 516 081,79 

Spolu 1 945 405,39 1 344 104,50 
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Bežné 
príjmy 2014 

2 524 924 
Celkové 

príjmy 2014 
2 622 908 

Zadĺženosť k 
31.12.2014 

1 344 104,5 
Zadĺženosť k 

31.12.2014 
1 344 104,5 

Percentuálna 
zadĺženosť 

53,23 
Percentuálna 

zadĺženosť 
51,24 

 
 
 

Splácanie úverov a úrokov 
 
 

  

úroky úver SPOLU SPLÁTKA 

2014 plán 2014 2015 2014 plán 2014 2015 2014 plán 2014 2015 

ŠFRB 10500 9813 10500 8500 8742 8700 19000 18555 19200 

termínovaný 20400 19939 22000 78060 78060 78060 98460 97999 100060 

municipál 40100 42116 45000 60000 20000 0 100100 62116 45000 

Spolu 71000 71868 77500 146560 106802 86760 217560 178670 164260 
 
 
Kontrolór mesta: Stanovisko k zverejnenému návrhu rozpočtu mesta Sp.Vlachy na rok 2015 až 2017 . 
Návrh viacročného rozpočtu mesta Spišské Vlachy je zostavený podľa platnej rozpočtovej  
klasifikácie v súlade s zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne  
záväzných nariadení a vnútorných noriem mesta.  
Návrh rozpočtu mesta bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov zverejnený dňa 04.03.2015 spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, webová stránka mesta) tak, aby bola 
dodržaná zákonom stanovená lehota najmenej 15 dní pred schválením. 
Zostavený návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017 schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Príjmy a výdavky rozpočtov na 
roky 2016 a 2017 nie sú záväzné (§ 9 ods. 4 zákona).  
Po schválení rozpočtu mesta, v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom, sa vykoná rozpis  
rozpočtu na organizácie zriadené mestom vrátane rozpisu výdavkov na programy mesta.  
Mesto je povinné zverejňovať údaje o rozpočte do 30 dní po schválení jej rozpočtu a do 60 dní po skončení 
rozpočtového roka (čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z.). Zároveň je podľa § 12 ods. 4 zákona mesto 
povinné poskytovať do rozpočtového informačného systému pre samosprávu údaje o schválenom rozpočte na 
príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo 
dňa schválenia rozpočtu.  
Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam Mestskému zastupiteľstvu v Spišských  
Vlachoch návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017 schváliť s podmienkou odstránenia nedostatkov a po zvážení 
pripomienok uvedených v časti C. tohto stanoviska.  
 
 
poslanec ThLic. Ľubomír Baloga PhD.: čítal Návrh na uznesenie k stanovisku hlavného kontrolóra mesta k návrhu 
rozpočtu  mesta Spišské Vlachy na rok 2015 až 2017 . 
Hlasovanie o stanovisku hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu  mesta Spišské Vlachy na rok 2015 až 2017 
 : (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
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za: ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, 
Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 
poslankyňa PaedDr. Marcela Satmáryová: pozmeňovací návrh pána Dzurilu na rozdelenie finančných prostriedkov v 
školstve : položka nerozdelené prostriedky rozdeliť v pomere 1 ku 4 na MŠ a Základnú školu Komenského 6 , 
prostriedky budú  účelovo viazané na opravu a údržbu vo výške : materská škola 18 000 eur a ZŠ Komenského 6 - 74 
728 eur. 
 
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu  na rozdelenie finančných prostriedkov v školstve:  nerozdelené prostriedky v 
pomere 1 ku 4 na škôlku a Základnú školu Komenského 6   účelovo viazané na opravu a údržbu vo výške materská 
škola 18 000 eur a ZŠ Komenského 6 vo výške 74 728 eur.: (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 
za: ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, 

Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
............................................................................................................................................................................. 
 
Hlasovanie o schválení rozpočtu mesta na roky 2015 až 2017 s tým,  že príjmy a výdavky rozpočtov za rok 2016 a 
r.2017  nie sú  záväzné:. (za 7, proti 3, zdržal sa 0, nehlasoval 1): 

za: ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová,  Ing. Juraj 
Jánošík, Ing. Ivan Suchý, Peter Klocek, Ing. Radoslav Leščáni . 

proti: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Vladimír Baloga, 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č.45/VII/2015  v Sp.Vlachoch schválilo rozpočet  mesta na roky 2015 až 2017 s 
tým,  že príjmy a výdavky rozpočtov za rok 2016 a r.2017  nie sú  záväzné  
 

Hlasovnie o  určení záväznej výšky výdavkov  schváleného rozpočtu mesta na úrovni kategórií ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vo všetkých schválených častiach funkčnej klasifikácie: (za 10, proti 0, zdržal 
sa 0, nehlasoval 1): 

Za:  ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, 
Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 

............................................................................................................................................................................ 

Hlasovanie o uložení povinnosti vykonať do 30 dní od schválenia rozpočtu jeho rozpis na organizácie zriadené 
mestom vrátane rozpisu výdavkov na programy mesta. (za 10, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1):  

za: ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, 
Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. 
Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni  . 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková 
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K bodu č.14: Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a ČOV“ v meste Spišské Vlachy na čerpanie 
FP zo štrukturálnych fondov EÚ 
 
prednosta:  Kedže táto zmluva nie je presne špecifikovaná, chýbajú nám tam určité veci, chýba tam nejaká 
zodpovednosť, chýbajú dokumety prípade  poistenia zodpovednosti za spôsobenú  škodu, ktorá by nám na základe 
toho mohla vzniknúť a nevieme v akom stave je vlastne platnosť dokumentov týkajúcich sa ČOV,  alebo úplnosť 
týchto dokumentácií . Odporúčal by som túto zmluvu presunúť na ďalšie zasadnutie MsZ, lebo najprv si musíme 
ozrejmiť všetky dokumenty ohľadom ČOV, ich úplnosť a špecifikovať zodpovednosť firmy, ktorá to nám bude 
vykonávať . 
 
Hlasovanie  :  Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a ČOV“ v meste Spišské Vlachy na čerpanie 
FP zo štrukturálnych fondov EÚ sa presúva na ďalšie zastupiteľstvo , s tým že bude doplnená potrebná 
dokumentácia a návrhy zmlúv.:(za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 3):  
za:  ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík , Ing. Radoslav Leščáni , Ing. Ivan Suchý 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ladislav Šterbinský 
 
Uznesenie č.48/VII/2015 : Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu Kanalizácie a ČOV v meste Spišské Vlachy na 
čerpanie FP zo štrukturálnych fondov EÚ  sa presúva na ďalšie zastupiteľstvo po doplnení potrebnej dokumentácie. 
 
 
K bodu č. 15: Kronikár mesta - návrh 
 
správu od primátora čítala zástupkyňa PaedDr. Marcela Satmáryová: predmetom predkladaného návrhu je návrh na 
odmenu kronikára mesta pána Milana Straku za zápisy do kroniky za rok 2013 a rok 2014 spolu v počte 25 strán. Pre 
kronikára sa výška honoráru určuje podľa tzv. autorských hárkov . Jeden autorsky hárok je 20 strojopisných 
normalizovaných strán. Na jednej strane 30 riadkov , v každom riadku 60 znakov vrátane medzier medzi slovami. 
Honorár je vo výške 2,50 až 3 eur za jednu A4 stranu.  Výpočet pre pána Milana Straku : 25 strán x 3 eura je 75 eur. 
Primátor mesta Sp.Vlachy navrhuje schváliť odmenu pre kronikára mesta pána  Milana  Straku  za 25 strán vo výške 
80 eur. 
 
Hlasovanie  o schválení odmeny kronikárovi mesta pánovi Milanovi Strakovi za 25 strán vo výške 80 eur.: (za 7, 
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 3): 
za: ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík , Ing. Ivan Suchý 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing.         Radoslav 
Leščáni 

.............................................................................................................................................................................. 
Hlasovanie  o návrhu primátora mesta o zmenu kronikára mesta z pána Milana Straku na novú kronikárku mesta 
pani  Máriu Džugasovú..: (za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 3): 
za: ThLic. Ľubomír Baloga PhD.,, Mgr. Branislav Legát, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav 

Bečker, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík , Ing. Ivan Suchý 

nehlasoval:  Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Radoslav Leščáni 
 
 
K bodu č.16 :rôzne : poslanec Ing. Juraj Jánošík : poďakoval všetkým prítomným za účasť a mal ešte jednu 
pripomienku ohľadom JDS, že by bolo potrebné posúdiť havarijný stav budovy a akým spôsobom je možné ho v 
súčasnosti  riešiť. A taktiež, aby sa riešila  pripomienka pána Milana Biroščáka – včelárstvo. 
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K bodu č.17:Diskusia 
 
Nebol zaevidovaný žiaden diskusný príspevok, diskusia poslancov bola umožnená ku každému bodu rokovania. 
 
K bodu č.18:Záver 
 
Predložené návrhy uznesení z rokovania MsZ prešli schvaľovacím procesom pri prerokovaní jednotlivých bodov 
programu. V závere zástupkyňa primátora poďakovala všetkým prítomným poslancom a ostatným prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončila. Prijaté uznesenia tvoria prílohu tejto zápisnice. 
 
 
Zapísala: Ing. Viera Perháčová 
 
V Spišských Vlachoch, dňa 22.04.2015 
 
Za správnosť: 
 
PaedDr. Marcela Satmáryová 
zástupkyňa primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ľubomír Fifik                                                                      Ing.JUDr. Stanislav Kandrik 
primátor mesta                                                                                  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení: 
Ing. Šterbinský...................................................... 
Ing. Ivan Suchý..................................................... 
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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

 

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

 

Uznesenie z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 20.3.2015 

 

 

Uznesenie č. 18/VII/2015: K bodu: Otvorenie – Voľba návrhovej komisie  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

volí  

návrhovú komisiu v zložení : predseda : ThLic. Baloga Ľubomír, PhD. 

členovia : Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Branislav Legát  

určuje 

za overovateľov zápisnice : Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Ivan Suchý  

určuje 

zapisovateľku zápisnice: Ing. Viera Perháčová 

 

 

Uznesenie č. 19/VII/2015: K bodu: Schválenie programu rokovania  

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

schvaľuje  

pozmenený program 3. zasadnutia MsZ .  

 

 

Uznesenie č. 20/VII/2015: K bodu: Kontrola plnenia uznesení  

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ  

konštatuje  

že uznesenia č.5/VII/2015, č.6/VII/2015, č.13/VII/2015 sú v plnení  

žiada  

prednostu mesta predložiť správy o ich plnení na najbližšom zasadnutí MsZ.  

 

Úloha: predložiť správy o plnení uznesení č.5/VII/2015, č.6/VII/2015, č.13/VII/2015 

Zodpovedný: prednosta MsÚ        Termín: najbližšie zasadnutie MsZ  
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Uznesenie č. 21/VII/2015: K bodu č. 4: Pripomienky občanov  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

 

berie na vedomie  

pripomienku p. Ladislava Pavľáka a 

 

ukladá  

prednostovi MsÚ zozbierať podklady a pripraviť návrhy riešenia danej situácie pre stavebno-plánovaciu 
komisiu. 

 

Zodpovedný : prednosta MsÚ, p. Lörinc 

Termín: najbližšie zasadnutie stavebno-plánovacej komisie 

 

 

Uznesenie č. 22/VII /2015: K bodu č. 6: Správa z vykonaných kontrol 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

správu HKM z vykonaných kontrol č. 01/2015/MsZ  

 

 

Uznesenie č. 23/VII/201 : K bodu č. 7: Návrh Štatútu komisií pri MsZ  

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

Návrh Štatútu komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch a 

schvaľuje 

Štatút komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch v predloženom znení a  

ukladá 

prednostovi MsÚ zverejniť ho na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli po dobu 15 dní. 

 

Zodpovedný : prednosta MsÚ 

Termín: bezodkladne 

 

 

Uznesenie č. 24/VII/2015: K bodu č. 8: Návrh VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní 
pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy  

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
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berie na vedomie predložený Návrh VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území 
mesta Spišské Vlachy. 

schvaľuje 

VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy v znení 
predložených pripomienok. 

ukladá 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta 
schválené VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy. 

 

Zodpovedný : prednosta MsÚ 

Termín: bezodkladne 

 

 

Uznesenie č. 25/VII/2015 : K bodu č. 9: Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl. 
umeleckej školy, MŠ a školských zariadení na území mesta Spišské Vlachy  

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

predložený Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a školských 
zariadení na území mesta Spišské Vlachy  

schvaľuje 

Prílohy č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a školských zariadení na území 
mesta Spišské Vlachy  

ukladá 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta 
schválené Prílohy č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a školských zariadení 
na území mesta Spišské Vlachy  

 

Zodpovedný : prednosta MsÚ 

Termín: bezodkladne 

 

 

Uznesenie č. 26/VII/2015: K bodu č. 10: Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO 
pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy  

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy  

Schvaľuje    
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VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy v znení 
schválených pripomienok a    

ukladá 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta 
schválené VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy. 

 

Zodpovedný : prednosta MsÚ 

Termín: bezodkladne 

 

 

Uznesenie č. 27/VII/2015: K bodu č. 11: Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd na území mesta Spišské Vlachy 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území 
mesta Spišské Vlachy a 

schvaľuje 

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území mesta 
Spišské Vlachy a 

ukladá 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta 
schválené VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na 
území mesta Spišské Vlachy. 

 

Zodpovedný : prednosta MsÚ 

Termín: bezodkladne 

 

 

 

Uznesenie č. 28/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

správu predsedu Stavebno-plánovacej komisie týkajúcu sa predaja pozemku vo vlastníctve mesta s  

p.č. KN/C1121/12 pánovi Ladislavovi Uličnému a Alene Uličnej 

neschvaľuje 

úhradu nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu mestom Spišské Vlachy. 

 

 

Uznesenie č. 29/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
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Prijíma návrh komisie a neschvaľuje 

Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta s p.č. KN/C6033/1 o výmere167 m2, číslo KN/C7833 o výmere 
117 m2 pánovi Miroslavovi Čipkárovi. 

 

 

Uznesenie č. 30/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

Prijíma návrh komisie a neschvaľuje 

Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta s p.č. /KN E /2355/ podľa geometrického plánu /KN C/ 2415/5 
o výmere 147m2 s parcely /KN E/2355 č.118/2, č. 2420/3 a č. 118/1 podľa geometrického plánu č. /KN 
C/2415/6 o výmere 182m2 pánovi Dušanovi Olejníkovi. 

 

 

Uznesenie č. 31/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

žiadosť pána Pramuka a 

súhlasí 

s pridelením nájomného bytu pánovi Pramukovi za podmienky splnenia zákonom stanovených podmienok. 

 

 

Uznesenie č. 32/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

žiadosť Miroslavy Olšavskej, bytom Stará Maša 57, 053 42 Krompachy, Márie Zierer, bytom Maxhütte-
Haindhof, Adalbert Stifter str.7, Nemecko, Ivety Lahetovej, bytom Slovinská 1144/8, 053 42 Krompachy 
ako právoplatní dedičia po mame p. Krchovej, o odkúpenie časti pozemkov mesta s parc. KN/E č. 7732 "diel 
1" o výmere 366 m2., KN/E 7858 "diel 4"o výmere 51m2 a 7754/1 "diel 3" o výmere 1075m2 (podľa GP 
parc.KN/C 7754/10) o celkovej výmere 1492m2, a parc.KNE 7754/1 "diel 2"o výmere 108m2 (podľa GP 
parc.KN/C 7754/9) o celkovej výmere 108m2. 

odporúča 

preveriť či sú všetky náležitosti tejto žiadosti v súlade zo zákonom a VZN mesta  

 

 

Uznesenie č. 33/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

žiadosť pána Šilona o odpustenie poplatku za vyhotovenie GP a 

neschvaľuje 

odpustenie poplatku spojeného s vyhotovením geometrického plánu mestom Spišské Vlachy. 
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Uznesenie č. 34/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

žiadosť pána Tomaška o odpustenie poplatku za vyhotovenie GP a 

neschvaľuje 

odpustenie poplatku spojeného s vyhotovením geometrického plánu mestom Spišské Vlachy. 

 

 

 

Uznesenie č. 35/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

žiadosť pani Zdenky Kopčanovej o zriadenie predajného stánku v lokalite Zahura a 

prijíma návrh 

Stavebno-plánovacej komisie o predloženie architektonickej štúdie uvedeného zámeru žiadateľkou. 

 

 

Uznesenie č. 36/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

ponuku pána Fecka o predaji pozemkov v jeho osobnom vlastníctve mestu a 

neschvaľuje 

kúpu pozemkov mestom Spišské Vlachy. 

 

 

 

Uznesenie č. 37/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

žiadosť DHZ o prenájom Domu hasičov a tento prenájom 

neschvaľuje. 

 

 

Uznesenie č. 38/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

žiadosť firmy Jamax o parkovanie na verejnom priestranstve na príjazdovej ceste k sídlu firmy 

súhlasí 
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s parkovaním po doložení súhlasov vlastníkov susedných nehnuteľnosti. 

 

 

Uznesenie č. 39/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

žiadosť firmy Demax o výstavbu vysielača a  

súhlasí 

so stanoviskom Stavebno-plánovacej komisie presunúť daný zámer na ďalšie rokovanie a zverejniť ho na 
pripomienkovanie občanov. 

 

 

Uznesenie č. 40/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

žiadosť o zámenu pozemkov ECAV a mestom a  

súhlasí 

so zámerom ponúknuť uvedené nehnuteľnosti na zámenu s ECAV za účelom prípravy výstavby ČOV. 

 

 

Uznesenie č. 41/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

ukladá  

Stavebno-plánovacej komisii preveriť stavbu pána Duľu, vlastníctvo pozemkov, vydanie stavebného 
povolenia, kolaudáciu stavby a účel použitia. 

 

Zodpovedný: prednosta MsÚ 

Termín: bezodkladne 

 

 

Uznesenie č. 42/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

schvaľuje  

členstvo sestričky Miriam – Margity Miklósovej v sociálnej komisii. 

 

 

Uznesenie č. 43/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

schvaľuje  
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členstvo Márie Suchej v komisii Kultúrno-športovo-vzdelávacej. 

 

 

Uznesenie č. 44/VII/2015: K bodu č. 13: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie  

Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2015 až 2017. 

 

 

Uznesenie č. 45/VII/2015: K bodu č. 13: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

schvaľuje  

rozpočet mesta na roky 2015 až 2017 s tým, že príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 a 2017 nie sú 
záväzné. 

 

 

Uznesenie č. 46/VII/2015: K bodu č. 13: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

určuje  

záväznú výšku výdavkov schváleného rozpočtu mesta na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie vo všetkých schválených častiach funkčnej klasifikácie. 

 

 

Uznesenie č. 47/VII/2015: K bodu č. 13: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

ukladá  

vykonať do 30 dní od schválenia rozpočtu jeho rozpis na organizácie zriadené mestom vrátane rozpisu 
výdavkov na programy mesta. 

 

Zodpovedný: prednosta MsÚ 

Termín: do 30 dní 

 

 

Uznesenie č. 48/VII/2015: K bodu č. 14: Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a ČOV“ 
v meste Spišské Vlachy na čerpanie FP zo štrukturálnych fondov EÚ  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

presúva 

Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a ČOV“ v meste Spišské Vlachy na čerpanie FP zo 
štrukturálnych fondov EÚ na ďalšie zasadnutie MsZ po doplnení potrebnej dokumentácie a návrhov zmlúv. 
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Zodpovedný: prednosta MsÚ 

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ. 

 

Uznesenie č. 49/VII/2015: K bodu č. 15: Kronikár mesta - návrh  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie 

Návrh primátora mesta na odmenu pre kronikára mesta pána Milana Straku  

schvaľuje 

odmenu pre kronikára mesta pána Milana Straku vo výške 80 € za zápisy v roku 2013 a 2014. 

 

 

 

Uznesenie č. 50/VII/2015: K bodu č. 15: Kronikár mesta - návrh  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

berie na vedomie 

Návrh primátora mesta o zmenu kronikára mesta z pána Milana Straku na pani Máriu Džugasovú 

odvoláva 

z funkcie kronikára mesta pána Milana Straku 

menuje 

za nového kronikára pani Máriu Džugasovú 

 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa 27.03.2015 

 

 

 

Za správnosť : ThLic. Ľubomír Baloga PhD. 

predseda návrhovej komisie  

 

 

 

Podpísané dňa : 30.03.2015 

Ľubomír Fifík 

primátor 
 


