
1 

 

 

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

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

IX. VOLEBNÉ OBDOBIE 

______________________________________________________________________________________  

  

Z Á P I S N I C A 

  

napísaná dňa 29. decembra 2022 na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v Galérii  

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

poslancov MsZ a ostatných prítomných. 

  

Prítomní:  

Primátor mesta:                          Vladimír Baloga 

Prítomní poslanci MsZ:   Ing. Svetlana Kočišová, Milan Biroščák, Ing. Viliam Grega, Jozef Šiška, 

Bc. Dávid Labaš – prišiel 15:36 hod., Ján Baloga, Mgr. Darina Dzurilová 

 

Ospravedlnení poslanci MsZ: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík, – ospravedlnení 

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

                                                                              

Hlavný kontrolór:    Mgr. Margita Šefčíková                                                                            

Zapisovateľ:            Mgr. Valéria Bašistová                                                          

 

Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  

Začiatok rokovania:        15,35 hod.                                                                                                                         

Ukončenie rokovania:     16,50 hod.  

  
 

Priebeh rokovania:  

 

K bodu 1: Otvorenie  

Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie  zasadnutia 

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

– voľba návrhovej komisie MsZ 

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

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Svetlana Kočišová 

členovia: Ing. Viliam Grega, Jozef Šiška 

určuje za overovateľa zápisnice: Jána Balogu, Milana Biroščáka 

určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú 

 

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

Spišských Vlachoch (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Milan Biroščák, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Ján Baloga 

Proti: x 

Zdržal sa: x 
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Nehlasoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík, Bc. Dávid Labaš 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 40/IX/2022 bolo schválené.  

 

K bodu č. 2: Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 

 

Primátor mesta - vyzval novozvolenú poslankyňu Mestského zastupiteľstva Mgr. Darinu Dzurilovú k 

zloženiu sľubu poslanca novozvoleného zastupiteľstva. Pani Mgr. Darina Dzurilová zložila zákonom 

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

Mestského zastupiteľstva. 

 

 

K bodu č. 3: Schválenie programu rokovania 

 

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

O 15:36 hod. prišiel poslanec MsZ Bc. Dávid Labaš. 

 

Hlasovanie: 

Za: Milan Biroščák, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová, 

Mgr. Darina Dzurilová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 41/IX/2022 bolo schválené.  

 

Program: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

- určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

- voľba návrhovej komisie MsZ 

2. Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Pripomienky občanov 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4 

7. Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia – 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Záver 
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K bodu č. 4 Pripomienky občanov 

  

V tomto bode neboli podané žiadne pripomienky občanov. 

 

 

K bodu č. 5 Správa o plnení uznesení 

 

Ing. Kočišová -  z predchádzajúceho zasadnutia uznesenia č. 23, č. 25, č. 31  sú v plnení, ostatné sú 

splnené. 

 

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

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

 

Hlasovanie: 

Za: Milan Biroščák, Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová, 

Mgr. Darina Dzurilová 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 42/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 6 Zmena rozpočtu na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 4  

 

 

Ing. Dzurila – najprv sa chcem ospravedlniť za nepresnosti v sčítaní v stĺpci schválený rozpočet a v zmene. 

Návrh zmeny rozpočtu na tento rok čo sa týka bežných príjmov navrhnutá zmena 200.478 eur, kapitálové 

príjmy ponížené o 1 586 921 eur, finančné operácie navýšené o 259.450 eur, celkovo príjmy ponížené 

o 1 126 993 eur. Čo sa týka výdavkov, bežné výdavky navýšené o 112.489 eur, bežné výdavky škôl 

navýšené o 76.495 eur, kapitálové výdavky ponížené o 1 277 411 eur a finančné výdavkové operácie -

38.566 eur. Spolu výdavky ponížené o 1 126 993 eur. Príjmy sa rovnajú výdavkom. 

Rozprava: 

p. Šiška – v príjmovej časti čo sa týka bodu z prenájmu bytov ponížená o 5.096 eur, máme nejaký byt 

v nájme za ktorý sa neplatí? 

Ing. Dzurila – máme nedoplatok na byte.  

p. Šiška - ten nedoplatok je jednorazový? 

Ing. Dzurila - predpokladám, že to bude dlhšie obdobie. 

Mgr. Šefčíková HKM – niekoľko mesačných nájmov. Nájomcovia tam už nie sú a dlh sa vymáha.  

p. Šiška – pri opatrovateľskej službe, to sú poplatky zo štátu 2.799 eur. 

Ing. Dzurila – to sú poplatky od občanov. 

p. Šiška – transfery za opatrovateľskú službu. Tam sme nezískali financie s ktorými sa rátalo? 

Ing. Dzurila – dostali sme na opatrovateľskú službu, ale s iným kódom financovania, čiže ten pôvodný je 

ponížený a nový kód je navýšený. Všetko čo je s názvom transfer je prenesené zo štátu. 

p. Šiška – dotácia Rudoľová záhrada a materská škola? 

Ing. Dzurila – uznesenie platné, financie podľa zmluvy sú nám pridelené, ale stále neboli zaslané na náš 

účet. 

p. Šiška - aj za Rudoľku? 
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Ing. Dzurila – v predchádzajúcej zmene bolo uvedené s iným kódom zdroja iba tá časť, ktorá už bola na 

náš účet pripísaná. Čiže ten pôvodný je vynulovaný v príjmoch aj vo výdavkoch.  

p. Biroščák – energetická náročnosť čo sa týka Pastierne a mestskej chaty, tam bolo 10.893 eur, pri 

výdavkoch z čoho sa vypočítava, ďalej vodné stočné Dobrá Voľa 63.202 eur, to je 1617 eur, potom je tam 

verejné osvetlenie 20.000 eur, potom dohoda – verejné osvetlenie a tarifný plat 8372 eur. Šport – STS 

3.000 eur, dohoda správcu 1.000 eur. 

Primátor mesta - navrhujem to prejsť postupne. 

Ing. Dzurila – na chatu je napojené aj verejné osvetlenie Zahurou.  

p. Biroščák – verejné osvetlenie je inde a toto je mestská chata. Nejaké merače, aby sme vedeli koľko sa 

zúžitkovalo energie, lebo je problém s tou energiou. Aj navýšenie toho plánu čo chceme, musíme hľadať 

dôvod kde získať tie peniaze, aby sme mohli pokryť tieto náklady, či budeme zase hľadať spôsob 

v pôžičke? 

Ing. Dzurila – toto sa jedná o našu Pastiereň a je to navýšenie kvôli tomu, že elektrina išla hore, rozpočet 

bol prijímaný ešte v decembri minulého roku a vývoj za tento rok sa nedal až tak predpokladať. 

p. Biroščák - ja beriem, že je navýšenie, ale my dávame navýšenie a pomaly nebudeme mať na platy, alebo 

na iné veci. Čiže aký máme ozdravovací plán na financie do budúcna, lebo aby sme mohli vyplatiť mzdy aj 

iné veci.  

Ing. Dzurila - čo sa týka energií, porovnávali sme prvý polrok minulého roku s týmto polrokom čo sa týka 

spotreby, druhý polrok ešte nemáme spracovaný, ale úspora mesta oproti minulému roku bola 10%,  je 

menšia spotreba toho roku. 

p. Biroščák - len navýšenie je trošku viac. My musíme vychádzať, že z čoho budeme žiť. 

Mgr. Šefčíková HKM – máte nejaký návrh ako znížiť tie náklady, lebo hovoríme o energiách kde ceny 

nevieme veľmi ovplyvniť.  

Ing. Kočišová – len to máš ako v domácnosti, tiež išla hore energia. 

p. Biroščák – navrhujem tento bod znovu prehodnotiť a dať tieto veci dokopy.  

Primátor mesta – čo ste hovorili, že bude potrebné škrtať na to sa bude prihliadať pri tvorbe rozpočtu na 

rok 2023, tam budeme musieť aj na základe týchto čísiel. 

p. Biroščák - my potrebujeme vedieť stav financií, koľko je financií, koľko potrebujeme na to a kde ušetriť 

alebo vziať tie financie. Aj ten rok 2022, niektoré veci sa prehodnocovali, alebo neprehodnocovali, zistili 

sme, že sme urobili mínusové čísla, či máme plusové čísla? 

Ing. Dzurila – všetky faktúry sú vyplatené okrem dvoch faktúr, jedna má splatnosť v januári a druhá je 

dlhodobo neuhradená. Niekde sa ponížilo, niekde sa navýšilo.  

p. Biroščák – doporučoval by som, aby sa to prehodnotilo, preniesť to na január. 

p. Šiška - pracovné stretnutie kde by sme si prešli bod po bode. Je tam napr. tarifný plat – údržba mesta 

12.000 eur, netuším či sa prijal nový zamestnanec, alebo sa niekomu vyplatili odmeny, koľko peňazí na čo 

sa použilo. 

p. Biroščák – tarifný plat č. 610 - 8.372 eur. 

Ing. Dzurila – pribral sa nový zamestnanec, ďalej štát dal povinnosť vyplatiť zamestnancom 500 eur, keď 

napočítame všetkých zamestnancov tak to je tá suma. Taktiež je to navýšené v podielových daniach.  

Mgr. Šefčíková HKM -  tých 500 eur vyplýva z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ktorou je 

zamestnávateľ viazaný, tie peniaze sa museli do konca roka vyplatiť, čiže tieto peniaze odišli, lebo to 

vyplývalo z tejto povinnosti. 

Ing. Dzurila – museli sme preukazovať, že tie peniaze boli vyplatené. 

p. Šiška - odsunúť schvaľovanie štvrtej zmeny rozpočtu na ďalšie zastupiteľstvo, medzitým zvolať 

pracovné stretnutie kde si prejdeme body, ktoré boli ovplyvnené mestom, ktoré ovplyvnené štátom. 

Ing. Dzurila – táto zmena musí byť buď schválená, alebo neschválená do konca roka. Nie je na výber, že sa 

bude v januári schvaľovať zmena rozpočtu na tento rok., na nový rok je nový rozpočet. Buď sa to schváli, 

alebo sa to neschváli. Odkladať sa to dá v priebehu roka, ale k 31.12.to musí byť uzavreté. Od leta nebolo 

zastupiteľstvo, tým že nebolo, táto zmena nemohla byť prijatá vtedy keď to bolo dané. Niektoré povinnosti 

a náležitosti mali byť už prijaté v lete, lebo to už bolo vtedy jasné.  

p. Šiška – na strane 40, č. 717002 rekonštrukcia chodník Vajanského, Železničná, cesta Zahurou. 

Ing. Dzurila – to je cesta Zahuru. 

p. Šiška – mňa zaujíma, že či predchádzajúce zastupiteľstvo prijalo nejakú zmenu, tie peniaze, ktoré reálne 

na to neboli alokované na to boli použité skoro 200.000 eur. 

Ing. Dzurila – áno. 

p. Šiška - rozhodlo zastupiteľstvo, že sa to bude presúvať z niečoho iného na cestu Zahurou? 

Ing. Dzurila – popravde toto si nepamätám. 
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p. Šiška - potom je otázka na pani kontrolórku či môžeme schvaľovať niečo čo už bolo realizované. 

Mgr. Šefčíková HKM - neviem či bolo k tomu osobitné uznesenie prijaté kde poslanci schválili takúto 

investíciu.  

Ing. Kočišová – cesta bola odsúhlasená, to sme súhlasili. 

p. Šiška - aj zmena rozpočtu či len s realizáciou? 

Ing. Kočišová - aj s realizáciou len sme nevedeli, že aký bude. 

Mgr. Šefčíková HKM - určite rozpočet nebol pozmenený, lebo by tu teraz toto nebolo.  

Ing. Dzurila - rozpočet bol prijímaný v decembri 2021 v pôvodnom rozpočte to plánované nebolo, potom 

boli prijímané rôzne uznesenia, ale k zmene rozpočtu nedošlo, len uznesenia.  

Ing. Grega – vieme dať pozmeňujúci návrh a schváliť iba časť? 

Ing. Dzurila – vieme, príjmy a výdavky sa rovnajú, keď vypustíme niečo z príjmov musíme aj z výdavkov 

a opačne, ale dá sa to. 

Ing. Grega – máme zazmluvnenú energiu na rok 2023? 

Primátor mesta – na prvý štvrťrok máme podľa cenníkových cien s tým, že musí prebehnúť verejné 

obstarávanie na dodávateľa energií. 

p. Šiška - k rozpočtu či keď ho schválime, či neporušíme zákon? 

Mgr. Šefčíková HKM – zákon sa porušil už z pozície mesta tým, že nad rámec rozpočtu sa niektoré 

položky riešili a financovali, myslím si, že toto je už zosúladenie skutočnosti s právnym stavom. 

Ing. Kočišová – kedy sa tá cesta platila? 

Ing. Dzurila – začiatkom roka. 

Ing. Kočišová - prečo to potom nebolo na začiatku roka v tej zmene? 

Ing. Dzurila – zmena rozpočtu č. 1 boli iba štátne peniaze, zmena čo bola navrhnutá bola v lete zo 

zastupiteľstva stiahnutá, odvtedy zastupiteľstvo nezasadalo. Na druhej strane boli prijaté uznesenia, že 

ideme do daných projektov, ale neboli zrušené.  

p. Šiška - vieme z akej príjmovej položky bolo vyplatenie cesty? Boli to podielové dane, alebo projekt? 

Ing. Dzurila – cesta bola akcia z mestských peňazí z úveru, ktorý bol schválený v predchádzajúcom 

volebnom období a určený na dané veci, je to kód 52. 

Ing. Kočišová – a z predaja pozemkov išli kde? 

Ing. Dzurila - z predaja pozemkov boli hradené tie čo sú z kódom 43 v kapitálových výdavkoch. 

Ing. Grega – s tým úverom s ktorým sa zaplatila cesta bol na to vzatý úver? 

Ing. Dzurila – áno, nebolo tam konkrétne na čo, jedine čo bolo konkrétne bolo splatenie starého úveru, 

pretože nový úver bol za lepších podmienok. Z nového úveru sa splatil starý úver a zvyšok bol určený na 

investičné akcie v meste. 

p. Biroščák – z úveru malo byť dofinancovanie škôlky, cesta mala byť financovaná z predaja pozemkov. 

p. Šiška – sankcie pri schválení? 

Ing. Dzurila – pri schválení nie, väčší problém je to neschváliť ako schváliť. 

Ing. Kočišová – cesta bola schválená. 

Mgr. Šefčíková HKM - len nebola v rozpočte presná položka daná z ktorej sa to bude uhrádzať. Výdavky 

boli odsúhlasené nejakou formou len neboli premietnuté do toho rozpočtu. Rozpočet sa má stále 

prispôsobovať, je to nejaký nástroj, ktorý sa má upravovať, to sú tie zmeny rozpočtu. Ale samozrejme 

zmeny rozpočtu majú predchádzať tým samotným výdavkom, ktoré sa potom na základe nich realizujú, nie 

opačne. 

Bc. Labaš – aké sú dôsledky keď to neschválime? 

Mgr. Šefčíková HKM - hospodárenie mesta je potrebné ku koncu roka nejakým spôsobom usporiadať a má 

to byť v poriadku. 

Mgr. Dzurilová – vieme to nejako ovplyvniť?  

Ing. Kočišová – jedine tak, že to bude stále dopredu povedané. 

Mgr. Dzurilová – myslím tým, že či vieme ovplyvniť to čo je už dané? 

Ing. Kočišová – to už nevieme ovplyvniť. 

Mgr. Šefčíková HKM - je to zosúladenie faktického stavu s právnym, nie je to správny postup, ale v tejto 

situácii asi iný nie je. 

Primátor mesta – toto potrebujeme uzavrieť, to že sa to nesmie opakovať je každému jasné.  

p. Šiška – str. 32 – kultúra, ceny, dary -  navýšenie viac ako o 100%. 

Ing. Dzurila - väčšina toho čo je navýšenie sú Dni mesta. pôvodný rozpočet bol použitý na ostatné akcie, 

niečo tam zostalo, ale tá hlavná časť sú Dni mesta. Keď sa to niekde navýšilo, tak sa to v iných položkách 

muselo ponížiť. Mesto neporušilo svoj rozpočet, nešli sme do mínusu, nie sme ani v schodku. 
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Predpokladám, že budeme pár tisíc ešte v pluse. Výsledok hospodárenia sa predkladá zastupiteľstvu k 30.6 

tam už bude presne vyčíslené ako mesto hospodárilo. 

 

Bola vyhlásená 5 minútová prestávka. 

 

p. Šiška - budeme hlasovať ako budeme hlasovať, bude to len preto, že to už nevieme nijakým spôsobom 

ovplyvniť a nie sme s tým úplne stotožnení. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 6 Zmena rozpočtu na rok 2022 

rozpočtovým opatrením č. 4: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Darina 

Dzurilová 

Proti: x 

Zdržal sa: Milan Biroščák 

Nehlasoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 43/IX/2022 bolo schválené.  

 

K bodu č. 7. Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského 

zariadenia – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 

 

 

Ing. Dzurila – predkladaný materiál je zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

školského zariadenia. Jedná sa o zmluvu medzi mestom Spišské Vlachy a Rímskokatolíckou cirkvou 

Biskupstvo Spišské Podhradie. Predmetom zmluvy je financovanie originálnych kompetencií ZUŠ 

a školského klubu detí. Jedná sa o povinnosť mesta.  Biskupský úrad dostane zo zákona 100% či tá zmluva 

je alebo nie je. Mesto má povinnosť zmluvu podpísať, ale keď ju nepodpíše pre RKC sa nič nemení. Zákon 

sa menil minulého roku a novela zákona je platná od 01.01.2022.Predtým to bolo tak, cirkevný zriaďovateľ 

a súkromný zriaďovateľ museli dostať  minimálne 88% toho čo mesto dáva svojim školám a školským 

zariadeniam. Táto úprava vynechala možnosť mesta niečo pokrátiť súkromným a cirkevným 

zriaďovateľom a ukladá povinnosť mestu vyplatiť 100% koeficient súkromným a cirkevným 

zriaďovateľom bez ohľadu na to či tú zmluvu cirkev alebo súkromný zriaďovateľ podpíše alebo nie. Je tam 

ešte ďalšia časť a to sa urobí v priebehu roku prepočet koeficientu, príp. zmení sa financovanie – daň zo 

závislej činnosti tak od nasledujúceho mesiaca sa prepočítava koeficient a musí byť pre cirkevného 

a súkromného zriaďovateľa automaticky upravovaný. tá zmluva je formálna vec, lebo z finančného 

hľadiska sa nemení absolútne nič. či je alebo nie je cirkev dostane 100%. 

 

Rozprava: 

p. Šiška – otázka je, že či aj naše školy, ktorých je mesto zriaďovateľom dostávajú 100% a či s tým budúci 

rozpočet ráta. 

Ing. Dzurila – dostávajú, doteraz nikto nedostával 100% okrem MŠ, ale tohto roku čo bolo v zmene 

rozpočtu č. 3 tak to bolo 100% všetkým. 

Primátor mesta - takže teraz to bude výpadok rozpočtu mesta to čo nemôžeme krátiť.  

Ing. Dzurila – štát ešte minulý týždeň schvaľoval štátny rozpočet, čiže na základe toho čo štát schválil, 

vypočítal nový koeficient na žiakov a suma, ktorú Biskupský úrad od mesta dostane je 344.946 eur na rok 

ak sa to nezmení. Minulý rok to bolo po prvýkrát čo sa menili podielové dane na polroka, predtým štát 

určil na začiatku roka a nevedeli sme do konca roka koľko dostane, takže predpokladám že toho roku to 
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bude to isté.  

p. Šiška - tieto peniaze budú transfer? 

Ing. Dzurila - nie tieto prídu v podielových daniach. s podielových daní nám to na budúci rok vychádza 

2 200 000 eur čo sú podielové dane pre mesto. Viac ako jedna a štvrť milióna ide na školy, takže mestu 

ostane cca. 950.000 eur na svoje hospodárenie a v tom je všetko (opatrovateľská služba, verejné osvetlenie, 

splátky úveru) tak mestu nezostane nič.  

Ing. Grega - tento návrh zmluvy sa prerokoval s Biskupským úradom?  

Ing. Dzurila - tá minuloročná bola pripomienkovaná Biskupským úradom a keďže na tejto sa nemení nič, 

len suma predpokladám, že nemajú s tým problém. 

p. Šiška – je nutné to schváliť do konca tohto roka? 

Ing. Dzurila – áno, keď sa neschváli oni dostanú to isté, iba si mesto nesplní svoju povinnosť. 

p. Šiška - takže my zrovnoprávnime všetky školy v meste na 100%. 

Prebehla diskusia poslancov. 

p. Šiška – nech sú teda v tej zmluve upravené sumy. 

Mgr. Šefčíková HKM - môže sa to schváliť ako pozmeňujúci návrh, ktorým sa upraví výška finančných 

prostriedkov 

Ing. Dzurila – Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje zmenu v zmluve o poskytnutí 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo 

Spišské Podhradie v článku 1a, odsek 1 a v článku 4, odsek 1 kde sa upravuje výška finančných 

prostriedkov na sumu 344.946 eur. 

 

Primátor mesta – po prečítaní pozmeňujúceho návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 7. Návrh zmluvy o 

poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia – Rímskokatolícka 

cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v 

prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Darina 

Dzurilová, Milan Biroščák 

Proti: x 

Zdržal sa:  

Nehlasoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 44/IX/2022 bolo schválené.  

 

Ing. Kočišová – prečítala návrh uznesenia. 

 

Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 7. Návrh zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia – Rímskokatolícka cirkev 

Biskupstvo Spišské Podhradie : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v 

prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Jozef Šiška, Ing. Viliam Grega, Bc. Dávid Labaš, Ján Baloga, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Darina 

Dzurilová, Milan Biroščák 

Proti: x 

Zdržal sa:  

Nehlasoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní 
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Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 45/IX/2022 bolo schválené.  

 

 

K bodu č. 8 Rôzne  

 

Primátor mesta – otváram k tomuto bodu rozpravu. 

Mgr. Legát -  na ul. Hornádska bola realizovaná oprava povrchu vozovky, ktorá je značne poprepadávaná, 

otázka je či to mesto nejakým spôsobom reklamovalo, ak nie či to má v pláne a kedy. 

Primátor mesta – čiže prekopávka smerom od ihriska dole tam je taká preliačina. Musíme to zistiť. 

Mgr. Legát – v minulosti sa riešil projekt pripojenia domácnosti optickými vláknami, otázka je v akom je 

to stave a či to sa nejakým spôsobom hýbe, alebo čo sa s tým deje. 

Ing. Dzurila - ak sa to týka tých dotazníkov tak to robili prieskum aký je záujem v meste a na základe toho 

vyhodnocovali či sa im oplatí ťahať siete v meste alebo nie, bola to spoločnosť Slovak Telekom, v akom 

štádiu to je zatiaľ neviem, viem že aj Slovak Telekom aj V-LAN  mali záujem. 

Mgr. Legát - dobre, ale nejakým spôsobom Vás neinformovali aký je výsledok? Či majú občania na to 

čakať. 

Ing. Dzurila – rieši to pani Mnichová. 

Primátor mesta - môžeme prezistiť v akom štádiu to je. Čo sa týka tých prekopávok dôležité je kedy boli 

realizované, lebo tam je záruka na práce, ale ak to je už po tej lehote tak je oprava na ťarchu mesta. treba to 

prezistiť. 

Mgr. Legát - opravy boli realizované skôr, ale ten finálny povrch sa kládol s väčším časovým odstupom, 

tam sa jednalo o to, že to musí sadnúť, otázka je či to bolo dobre zhutnené, alebo správne spravené, ale 

všetky tie prekopávky, ktoré križujú cestu sú poprepadávané. 

Ing. Grega – verejné obstarávanie sa musí robiť na všetko, alebo od určitej sumy? 

Mgr. Šefčíková HKM – sú tam dané určite limity, ale do sumy 5.000 eur nie je potrebné verejné 

obstarávanie. 

Ing. Grega - pýtam sa na základe toho nahrávania zastupiteľstiev, podľa mňa za 5.000 eur sa dá spraviť 

malé profesionálne štúdio, ja si myslím, že je to premrštená cena za to. 

Mgr. Šefčíková HKM – myslím, že k tomu zatiaľ žiaden prieskum nebol. Treba to potom zahrnúť aj do 

rozpočtu. 

Primátor mesta – urobiť prieskum, aby sme vedeli zhruba predpokladanú hodnotu. 

Ing. Dzurila – bude sa robiť nový rozpočet, je potrebné sa zamyslieť čo chcete do rozpočtu, poprosím 

pripraviť si čo by ste chceli aj s predbežným odhadom, potom v januári by sme sa mohli stretnúť 

a zapracovať všetko čo sa dá do nášho rozpočtu.  

Mgr. Šefčíková HKM – rada by som Vás upozornila na povinnosť, ktorú musíte ako verejní funkcionári 

splniť a to je do 30 dní podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 

funkcionárov od zloženia sľubu. Netreba zabudnúť na túto povinnosť. Podávate to komisii na ochranu 

verejného záujmu. 

Mgr. Suchá CVČ – čiže už je uzavretý rozpočet na tento rok, pretože mi nevychádza na výplaty na 

december, chýba mi 2.000 eur. V novembri sme dávali žiadosť na dofinancovanie, mali sme stretnutie.  

Ing. Dzurila - navyšoval sa koeficient minulé zastupiteľstvo a teraz sa navyšovalo z rozpočtu obcí CVČ 

o 917 eur, vzdelávacie preukazy o 190 eur. Z tohto rozpočtu už nie.  

 

 

K bodu č. 9 Interpelácie 

 

 

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov. 
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K bodu č. 10 Záver 

 

Primátor mesta –  v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 3. zasadnutie MsZ o 16:50 hod. 

ukončil. 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 09. januára 2023 

 

 

 

…..................................................                                                                                                             

                         Vladimír Baloga    

                primátor mesta      

                                           

 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:  

 

Ján Baloga        ....................................................  

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


