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MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
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 07. marca 2018 na 43. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v priestoroch
Galérie Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik otvoril a viedol
43. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí privítal poslancov MsZ a ostatných prítomných.

Prítomní:
Primátor: Ľubomír Fifik
Prednosta MsÚ: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM.

Poslanci: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni,

Zapisovateľka: Mgr. Valéria Bašistová
Neprítomní: Poslanci: Mgr. Branislav Legát - neospravedlnený, Pavol Kičin - ospravedlnený, Mgr.

Vladimír Baloga – ospravedlnený, Bc. Daniel Pacovský - ospravedlnený, Ing. Ivan
Suchý - ospravedlnený

Ďalší  prítomní : podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15 : 40 hod.
Ukončenie rokovania: 20 : 00 hod.

Priebeh rokovania:
K bodu 1: Otvorenie - voľba návrhovej komisie

Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Uznesením 349/VII/2017 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
určuje za overovateľa zápisnice: Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek
určuje za skrutátora: Ing. Rastislav Bečker
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).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 349/VII/2017 bolo prijaté.

PaedDr. Satmáryová – podala procedurálne návrhy na doplnenie programu rokovania: ako bod č. 14 Návrh
Doplnku č. 3 k VZN č. 4/2013 a ako bod č. 7 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5.
O návrhoch hlasovať jednotlivo.
Mgr. Koperdáková – žiada vypustiť bod č. 11 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy
pani Farkašovej, nakoľko bol doručený email od poslanca Pacovského, ktorý upozornil na uznesenie č.
154/VII/2012, ktoré je platné a v ktorom bolo prijaté, že sa nebude predávať tento pozemok, ale má ísť do
prenájmu za 1 €/rok/m².
PaedDr. Satmáryová – opätovná žiadosť bola podaná dňa 10.1.2018.
Ing. Mnichová – žiadosť bola poslaná dňa 10.3.2018, čiže my ju musíme prerokovať. Uznesenie je z roku
2012, my sme už medzitým mali žiadosť o odkúpenie  a odsúhlasili sme osobitný zreteľ na základe ďalšieho
uznesenia, je otázne ktoré je platné.
Prednosta MsÚ – zisťovali sme tú studňu, ktorá  je jej, nachádza sa na jej pozemku. Z toho dôvodu sme
použili na predaj iný paragraf nie osobitný zreteľ, ale o vyriešenie pozemku pod existujúcou stavbou v jej
vlastníctve.
Primátor mesta - dal hlasovať za procedurálny návrh pani poslankyne PaedDr. Satmáryovej o doplnenie
bodu č. 14 Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 4/2013.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.

Primátor mesta - dal hlasovať za procedurálny návrh pani poslankyne PaedDr. Satmáryovej o doplnenie
bodu č. 7 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Rastislav Bečker
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.
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Primátor mesta - dal hlasovať za procedurálny návrh pani poslankyne Mgr. Koperdákovej o vypustenie bodu
č. 11 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy pani Farkašovej.

Hlasovanie:
Za: Ing. Radoslav Leščáni, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Rastislav Bečker
Proti: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh nebol prijatý.
Primátor mesta – dal hlasovať k programu rokovania bodu č. 2 – Schválenie programu rokovania: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

K bodu č. 2: Schválený program rokovania
Program:

1. Otvorenie  zasadnutia
– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
– voľba návrhovej komisie MsZ

2. Schválenie programu rokovania
3. Správa o plnení uznesení
4. Pripomienky občanov
5. Prílohy k VZN 1/2013
6. Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2018-2020
7. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
8. Preventivár požiarnej ochrany obce
9. Návrh na kúpu pozemku vo vlastníctve ECAV vo veci výstavby ČOV
10.Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v Požiarnej zbrojnici
11.Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi
12.Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej
13.Správa o výsledkoch vykonaných kontrol
14.Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
15.Doplnku č. 3 k VZN č. 4/2013
16.Činnosť komisií – výstupy
17.Rôzne
18.Interpelácie
19.Záver

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 350/VII/2017 bolo prijaté.
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K bodu 3: Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová – predniesla sumár prijatých uznesení na poslednom riadnom zasadnutí MsZ v
Spišských Vlachoch konanom dňa 28.12.2017.

- počet prijatých uznesení: 10, počet splnených uznesení: 9, plnia sa: 1, nesplnené: 0.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 3 Správa o plnení uznesení: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek, Ing. Rastislav Bečker
Proti: 0
Zdržal sa: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 351/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 4 Pripomienky občanov

p. Biroščák – chcem informovať ohľadom včelárstva, každý včelár ktorý je registrovaný alebo nie, je povinný
vykonať klinické prehliadky. Poprosil by som v rozhlase vyhlásiť, že každý včelár, ktorý chová včely  je
povinný sa zaregistrovať alebo na veterinárnu správu oznámiť, že chová včely. Som nápomocný, mám
k dispozícií potrebné tlačivá.
Primátor mesta – poprosím doručiť na úrad oznam.
p. Biroščák – na ul. Mlynskej keď sa robila elektrifikácia, sú tam rozvody mestského rozhlasu, stĺpy padajú
dole. Sú tam dva stromy, ktoré bránia navrhujem spíliť stromy.
Primátor mesta – pani Mnichová to vybaví.
p. Biroščák – čítam tú emailovú komunikáciu o tom pozemku, ako je to možné, že je tam taká cena?
Chceme zarobiť na meste? Či kam to smeruje? V minulosti keď som bol poslancom stále sme sa dohodli.
Navrhujem zavolať pani Vdovjakovú a prerokovať to. Tá čistička je potrebná pre mesto.
Primátor mesta – v programe rokovania je bod č. 8 Návrh na kúpu pozemku vo vlastníctve ECAV vo veci
výstavby ČOV kde pani farárka bola pozvaná, aby sa to prejednalo. Najprv bola dohodnutá zámena za
pozemok rovnakej bonity, t. z. nikto by nikomu neplatil a v meste by vznikla ak by bol úspešný projekt
čistička odpadových vôd. To bol účel aj snaha mesta za posledné roky. Oni tú všetku snahu a to všetko
jedným ďalším uznesením zrušili a chcú to odpredať, ale za 100 eur/m². Navrhli sme im cenu na základe
znaleckého posudku čo je okolo 4 eur a v rozmedzí ceny, ktorá je vo VZN za stavebný pozemok na m².
Vlastník nechce už zámenu, chce tie pozemky predať a je tomu stále otvorený. Na poslednom rokovaní,
ktoré bolo zvolané, bolo povedané, že mesto má odvolať právneho zástupcu, ktorý rokoval  v tejto veci. To
sa stalo, ďalej chcú mať záruku, že mesto nepodá na evanjelickú cirkev žalobu za spôsobenú škodu spojenú
s výdavkami, ktoré sme dali na projekty. Nemám v úmysle podať žalobu, ja sa chcem dohodnúť, ale za
podmienok keď sa cena pozemku bude pohybovať v rozmedzí znalecký posudok a cena vo VZN čo je 10 eur.
p. Biroščák – nedá sa dopredu odkúpiť pozemky a potom urobiť projekt?
Primátor mesta – to je projekt kompletne aj kanalizácie, nielen čističky.
p. Biroščák – nepáčia sa mi tie vyhrážky v emailovej komunikácii. Spojte sa hlavne primátor, aby si ich
zocelil. Ste poslanci ste tu za ľudí, zastavte tú emailovú komunikáciu.
Primátor mesta – súhlasím a pokúsim sa ju zastaviť.
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K bodu č. 5 Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013

Ing. Dzurila – mesto má platné VZN č. 1/2013 a prílohy, ktoré boli naposledy schválené pre rok 2017. Zo
zákona máme povinnosť mať platné VZN na daný rok, čiže potrebujeme schváliť prílohy na rok 2018.
Navrhované sumy sú vypočítané podľa koeficientov na školu alebo školské zariadenie, koeficient na žiaka
a počet žiakov.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 5: Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013:Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch (celé znenie uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 352/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 6 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2018 – 2020

Ing. Dzurila – roky 2019, 2020 nie sú záväzné, rozpočet tvorí prvá časť - finančný, druhá časť - programový.
Je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet je zložený z bežných príjmov, z kapitálových príjmov, finančných
operácií, bežných výdavkov, kapitálových výdavkov, finančných operácií výdavkových, zahŕňa aj rozpočty
rozpočtových organizácií. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný s celkovými prímami a výdavkami vo výške
3 278 674 €, kde:

- bežné príjmy sú 3 099 633 €,
- kapitálové príjmy 30 000 €,
- príjmové finančné operácie 149 041 €,
- bežné výdavky sú 2 981 674 €,
- kapitálové výdavky 208 800 €,
- výdavkové finančné operácie 88 200 €

Primátor mesta – k tomuto bodu vyhlásil rozpravu.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci - Ing. Jánošík, Ing. Bečker, Mgr. Koperdáková.
Ing. Jánošík – komisia zasadala 5.3.2018, na jej zasadnutí sme rozanalyzovali rozpočet. Komisia odporúča
rozpočet schváliť.
Ing. Bečker – tiež som sa zúčastnil na komisii, nepáčilo sa mi, že rozpočet nebol predložený jednotlivým
komisiám. Ďalej požiadavky zo stavebnej komisii neboli zapracované do rozpočtu. Mal by som tri
pozmeňujúce návrhy:

1. pozmeňujúci návrh - položka – tarifný plat ohľadom matriky na str. 8 – sú tam dvaja zamestnanci.
Nemyslím si, že na matričnom úrade potrebujeme dvoch ľudí, navrhujem tieto finančné prostriedky
presunúť do kolónky cestná doprava, kde bola požiadavka zo stavebnej komisie na mostík cez rieku
Žehrica.

2. pozmeňujúci návrh - v kapitole – dohody – ponížiť sumu na polovicu a presunúť do kapitoly
stavebného oddelenia, kde na základe spoločného rokovania stavebnej a kultúrnej komisie sme sa
rozhodli na zrealizovaní štúdie Rudoľovej záhrady,
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3. pozmeňujúci návrh – kapitola dotácie – aby sme dotácie nerozdeľovali na jednotlivé kluby, ale
vcelku a o zvyšku rozhodne kultúrno-športovo-vzdelávacia komisia v súlade s platným VZN-kom.

Primátor mesta – práca matrikárky narastá, má veľký matričný obvod a k tomu dve rómske obce.
Prednosta MsÚ – nesúhlasím s tým, prišli nové veci ako je register adries, činnosť integrovaného
obslužného miesta, tieto služby sa budú aj naďalej rozširovať. S toho dôvodu som prerozdelil kompetencie
medzi matrikárku a ďalšou osobou, ktorá preberie overovanie podpisov, následne IOM, register adries.
Prostredníctvom registra adries pracujú ďalšie dve pracovníčky, ktoré musia dávať do súladu s registrom
MV a našim registrom súpisné a orientačné čísla kde dochádza k nesúladom, bližšie p. Mnichová. S tohto
dôvodu som musel prerozdeliť dané kompetencie, pretože aj počas letných prázdnin to bolo neúmerné.
Táto pracovníčka bude ďalej bude mať prvý kontakt s občanmi, bude vykonávať správu registratúry,
investičnú činnosť v meste, t. z., že bude mať na starosti všetky mestské budovy, bude upozorňovať na
havarijné stavy, bude viesť evidenciu budov. Tento mesiac som kompletne prehodnocoval všetky pracovné
náplne. Pracovné náplne sú obsiahlejšie, činnosti sa viac skonkretizovali.
Ing. Mnichová – pred dvomi rokmi vyšiel nový zákon o pridelení súpisných čísiel a zaviedli aj elektronickú
formu - register adries. Podľa toho musí súladiť kataster s registrom adries. Je tam veľa čísiel cca 2500 čísiel,
ktoré treba dať do poriadku.
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu č. 1 pána poslanca Ing. Bečkera.

Hlasovanie:
Za: Ing. Rastislav Bečker
Proti: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing.
Radoslav Leščáni
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Ing. Bečker – pozmeňujúci návrh č. 2 - ohľadom dohôd vo verejnej zeleni na str. 16, nakoľko sme si zobrali 3
zamestnancov z mestských lesov. Buď ich zrušiť, alebo aspoň na polovicu znížiť.
Primátor mesta – skutočnosť je taká, že pomaly nám nebude mať kto robiť, často títo zamestnanci robia
odborné práce ako napr. murárske, vysprávky dlažbu, odpad, vodu.
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu  č. 2 pána poslanca Ing. Bečkera.

Hlasovanie:
Za: Ing. Rastislav Bečker
Proti:  PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing.
Radoslav Leščáni
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní
Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Ing. Bečker – pozmeňujúci návrh č. 3 - aby komisia odporučila prerozdelenie dotácie podľa platného VZN.
Mgr. Koperdáková – ja by som podporila tento návrh, na komisii sme o tom hovorili, ale nevedeli sme
presnú sumu. Podľa akého kľúča sa prerozdeľujú financie?
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Ing. Dzurila – počet členov, počet detí, počet akcií a štartovné.
Primátor mesta – dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu č. 3 pána poslanca Ing. Bečkera.

Hlasovanie:
Za: Ing. Radoslav Leščáni, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Rastislav Bečker
Proti: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol prijatý.

Mgr. Koperdáková – v časti príjmy, je réžia 13.000 eur, ktorá nebola doteraz rozpočtovaná, školy
nerozpočtovali doteraz príspevok zo stravy?
Ing. Dzurila – od 1.1.2018 je povinné, bude tam aj osobitná škola, aj hmotná núdza. Doteraz to išlo pomimo
rozpočtu. Od tohto roku takéto príjmy aj výdavky musia byť rozpočtované.
Mgr. Koperdáková - je tu plánované na všeobecný materiál - občasník, plakety, kultúrne posedenie,
jubilanti vo výške 1.600 eur, ale na kultúrne podujatia pre deti je 0.
Ing. Dzurila - položka kultúrne podujatia a ceny zahŕňa všetky podujatia, a z tej položky sa potom bude
čerpať ako po minulé roky.
Mgr. Šefčíková HKM – povinnosťou hlavného kontrolóra je predložiť odborné stanovisko k rozpočtu. Na
základe mojich zistení, je možné konštatovať, že je vypracovaný v súlade zo zákonom o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Je spracovaný ako viacročný rozpočet na roky 2018-2020, bol zverejnený
zákonným spôsobom na úradnej tabuli mesta po dobu, ktorá je stanovená zákonom čiže tých 15 dní pred
jeho schválením. Môžem odporučiť schváliť rozpočet na rok 2018.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 6 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky
2018 – 2020: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Radoslav
Leščáni
Proti: Ing. Rastislav Bečker
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 353/VII/2017 bolo prijaté.

Ing. Dzurila - chcel by som podotknúť na niektoré investičné akcie, ktoré sú v rozpočte:
- kamerový systém – dotácia vo výške 10.000 eur, spoluúčasť 4.000 eur,
- projekt požiarnej zbrojnice – dotácia vo výške 30.000 eur, spoluúčasť 5.900 eur
- chodník Vajanského v spolupráci s VSD, tak ako sa robila Jilemnického ulica.

Ing. Mnichová – pri chodníku na Jilemnického ulici sme využili to, že firma menila káble, ktoré boli
nástrešníkoch na budovách a dávali ich do zeme. Dohodli sme sa tak, že my sme dávali materiál, obrubníky,
čiastočne posypový materiál, a všetko čo sa týkalo práce urobili oni. To isté chceme dosiahnuť aj na
Vajanského ulici. My dodáme kamenivo, materiál a všetko budú robiť oni. Tým, že dajú káble dole, zrušia
nám osvetlenie. Po dohode my dodáme stĺpy, oni ich osadia, dajú káble na osvetlenie a zapoja. Stavba je
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odovzdaná, mali by začať. Prvá etapa je od Krompách po lavičku cez Žehricu, tam končí. Druhá etapa je od
lavičky až smerom na Partizánsku smerom na Spišské Podhradie.
Primátor mesta – tento rok bude mesto riešiť cestu Zahurou v rámci projektu, rieši sa návrh cyklistického
chodníka a rieši sa havarijný stav mostíkov napr. cez Žehricu, tieto mostíky budú tento rok
zrekonštruované.
Prednosta MsÚ - tento rok bude projekt čo sa týka bezpečnosti premávky, čo sa týka osvetlenia prechodu
pre chodcov na ul. Vajanského. Bude sa to týkať svetelných bodov zapracovaných do cesty, osvetlenia
prechodov pre chodcov. Minulého roku sme neboli úspešní, tento rok budeme podávať projekt znova. Na
základe upozornenia hasičov budeme podávať projekt na rekonštrukciu garáži, na zateplenie. Momentálne
pracujeme na projekte školy, je výzva na zateplenie budov, týka sa zateplenie plášťa, výmena dvier
a okenných náplní. Získali sme finančné prostriedky na rekonštrukciu telocvične kde sa bude riešiť výmena
strechy telocvične a kompletného vykurovania telocvične a zvukotechnika. Zapájame sa aj do malých
výziev. Pravidelne to sledujeme, pretože ak sme boli úspešní minulý rok nemôžeme sa tento rok zapojiť do
výzvy.
Ing. Mnichová - je ukončený pamiatkový výskum, môžeme žiadať o dotáciu na opravu radnice.
Primátor mesta - výmena vodovodného potrubia na ul. Hornádska, Záhradná  Podtatranskou vodárenskou
spoločnosťou. Tieto ulice boli najviac poruchovejšie. Minulý rok bola výmena na ul. Lipovej, Komenského.
Ďalej komunikujeme s vodárenskou spoločnosťou o vybudovanie nového vodovodného radu na ul. Slobody
smer na Patriu.

K bodu č. 7 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5

Ing. Dzurila – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 zo dňa 29.12.2017. Jedná sa o zmenu finančných
prostriedkov – transfery na voľby, rodinné prídavky, rôzne projekty cez UPSVaR, opatrovnícku službu,
školstvo a takisto aj transfery v rámci školstva. Príjmy a výdavky sú pri týchto transferoch vyrovnané. Táto
zmena rozpočtu sa poslancami berie na vedomie.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 7 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 354/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 8 Preventivár požiarnej ochrany obce

PaedDr. Satmáryová - podľa § 9 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto
povinností: a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci, b) školenie
kontrolných skupín obce, c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce, okrem dokumentácie
hasičskej jednotky, d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci. Preventivárom požiarnej ochrany
obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti preventivára požiarnej
ochrany obce. Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami preventivár obce preveruje dodržiavanie
povinností ustanovených zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v
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rodinných domoch (okrem bytov), obytných domoch (okrem bytov) a v iných stavbách vo vlastníctve alebo
v užívaní fyzických osôb. Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami preveruje dodržiavanie osobitných
predpisov, a to najmä - dokumentáciu o ochrane pred požiarmi obce, - skladovanie horľavých látok, - stav
prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich
označenia, - vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
- umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov..
Doterajší preventivár požiarnej ochrany obce p. Ján Bečker sa ku dňu 31.12.2016 vzdal tejto funkcie, DHZ
Spišské Vlachy vo voľbách zvolilo do funkcie preventivára p. Radovana Poradu.
Návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie
oznámenie DHZ Spišské Vlachy o zvolení p. Radovana Poradu do funkcie preventivára požiarnej ochrany
obce.
Ing. Bečker – má pán Porada všetky povolenia?
p. Poradová – áno, teraz nedávno sme boli na preškolení v Martine. Osvedčenie predložíme.
PaedDr. Satmáryová – poprosila o predloženie plánu preventívnych kontrol, aby sme mohli byť nápomocní
pri ich vykonávaní.
Primátor mesta – poďakoval pánovi  Bečkerovi za doterajšiu spoluprácu v rámci činnosti preventivára mesta
Spišské Vlachy. Pánovi Poradovi poďakoval  za doterajšiu činnosť a posúdil ho ako vhodného kandidáta na
preventivára mesta.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 8 Preventivár požiarnej ochrany obce: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 355/VII/2017 bolo prijaté.

10 minút prestávka.

K bodu č. 9 Návrh na kúpu pozemku vo vlastníctve ECAV mestu Spišské Vlachy

Primátor mesta – pani farárka bola pozvaná, ospravedlnila sa. Chcem sa posunúť dopredu keďže aj zo
strany Vlašanov je evidentný záujem túto vec riešiť podľa ich vyjadrení. Na poslednom stretnutí bez
právnych zástupcov oboch strán, vlastník pozemkov kde má čistička odpadových vôd stáť má záujem
odpredať pozemky za istých podmienok: aby mali istotu, že mesto nepodá na nich žalobu za spôsobenú
škodu, je to marenie investičného zámeru, druhá požiadavka je predaj nie zámena. O cene chcem s nimi
rokovať. Chcem aby ste vedeli, že návrh ktorý som im dal je v súlade zo znaleckým posudkom vychádzajúc
na pozemok tejto bonity. Cena v znaleckom posudku 4,45 eur/m². Podľa VZN cena stavebného pozemku je
najnižšia 10 eur/m². Takže horná hranica je 10eur/m² a spodná hranica 4,45 eur/m², s tým, že to nechcú
deliť, chcú to predať  vcelku. Je tam viacero parciel do ktorých zasahuje stavba ČOV, my by sme museli
drobiť tieto pozemky. Keďže oni nesúhlasia s drobením pozemkov, navrhujem aby to bolo v rozmedzí 4,45
eur – 10 eur, s tým, že pozemok, ktorý je výlučne pod stavbou 2400 m² za cenu 10 eur/m² ako stavebný
pozemok a zvyšná pôda, ktorá je okolo do tých 8000 m² podľa znaleckého posudku.
Ing. Mnichová – informovala o povinnosti podávania štatistiky likvidácie komunálnych vôd na ministerstvo
životného prostredia a hlásení že mesto kanalizáciu má, ale nemá ČOV. Tieto údaje sa potom posúvajú ďalej
na komisiu európskej únie. ČOV sme mali mať už v roku 2012, všetky mestá a obce nad 2000 obyvateľov.
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Primátor mesta – vyhlásil k tomuto bodu rozpravu poslancov.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Ing. Jánošík, Ing. Bečker.
Ing. Jánošík – či my by sme nemohli žiadať od ECAV keď dostanú peniaze za pozemky, aby peniaze
investovali tu do obnovy kostola.
PaedDr. Satmáryová – dostali sme list od pani farárky kde trvá na splnení podmienok na ktorých sme sa
dohodli. Mali sme ukončiť spoluprácu s právnym zástupcom pánom Okálym – bola ukončená, mali sme
verejne súhlasiť, že mesto nebude požadovať náhradu vo výške 200.000 eur, čo bolo urobené, nespomínam
si na žiadne ďalšie.
Primátor mesta – mesto musí mať keď ide niečo kupovať znalecký posudok na nehnuteľnosť, hnuteľnosť. Ja
robím len to, čo mi zákon káže, nevstupoval som na jej pozemok, pozemok nie je oplotený je verejne
prístupný, môže tam chodiť každý.
Ing. Bečker – navrhoval by som, aby túto cenu, ktorú si navrhol, aby sme zatiaľ neriešili, ale šiel osobne za
pani farárkou a nech ona ponúkne cenu, za akú sú ochotní predať pozemok. Potom sa môžeme k tomu
vyjadriť či budeme akceptovať tú cenu, či nižšiu cenu. Keď mám alternatívu tak môžeme vyjednávať, ale
keď nemáme alternatívu a potrebujeme to, treba zvoliť čo najlepší spôsob na to, aby sme zjednali tú cenu.
Primátor mesta – to bola druhá možnosť, samozrejme veľmi rád sa zúčastním spolu s pani Mnichovou
a pánom prednostom takéhoto stretnutia s pani farárkou bez právnych zástupcov.
Mgr. Koperdáková - ja by som bola za to, aby sa dala predbežná kalkulácia, či súhlasí alebo nie.
Ing. Bečker – ona všetko má aj znalecký posudok.
Primátor mesta – dáme jej našu ponuku, a uvidíme čo nám dá ona a posunieme to do zastupiteľstva.
Ing. Mnichová – je ešte jedna alternatíva, ale tá je surovejšia. Existuje pojem vyvlastnenie pozemku. Podľa
stavebného zákona dá sa pokiaľ ide o verejno-prospešnú stavbu a je v územnom pláne. My môžeme ísť
cestou vyvlastnenia pozemku. Stavebný zákon pripúšťa túto možnosť. Musí byť umiestnená v územnom
pláne, momentálne sa prerokováva to umiestnenie, to posunutie a ona je proti posunutiu. Podľa vyjadrenia
spracovateľa plánu aj napriek nesúhlasu pokiaľ mesto bude trvať na tom, že ČOV má byť na tom mieste my
ju aj napriek nesúhlasu môžeme odsúhlasiť. Zmeny bude odsúhlasovať zastupiteľstvo. A keď ju tam
dostaneme, vtedy je už možné vyvlastniť. Je to zdĺhavý proces, nepríjemný proces, lebo vyvlastnenie je to,
že ju donútime odpredať za cenu súdno-znaleckého posudku.

K bodu č. 10 Vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na prenájom Požiarnej zbrojnice

Primátor mesta - Mesto Spišské Vlachy chce vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až § 288
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej
vyhlasovateľ prenajme priestory v Požiarnej zbrojnici na prízemí / bývalá prevádzka KM bar / v Spišských
Vlachoch. Predmet nájmu nebytový priestor : Mesto je vlastníkom budovy s. č. 617 – Požiarna zbrojnica a
zastavaného pozemku parcelné číslo KN 191/2 v Spišských Vlachoch na ulici Mlynskej č. 1, ktoré sú zapísané
na LV v k. ú. Spišské Vlachy ako výlučne vlastníctvo Mesta Spišské Vlachy. Príjem z prenájmu nebytového
priestoru 2700,- €.
Primátor mesta vyhlásil k tomuto bodu rozpravu poslancov.
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bečker.
Ing. Bečker – jedná sa o priestory bývalého baru? Bývalému nájomcovi sme nepredĺžili zmluvu kde chcel
podnikať aj platil, myslím, že nemal nijaké problémy, s tým že mu nepredĺžime zmluvu lebo mesto chce
získať nejaké dotačné prostriedky a nesmie prenajímať priestory. Bolo mi to vysvetlené, ale aby to
nevyznelo, tak, že niekoho sme vyhodili a teraz niekomu chceme prenajať. Či je nejaká žiadosť na tieto
priestory? Na základe čoho vyhlasujeme verejnú súťaž.
Primátor mesta – pán Gurčík odišiel sám a evidujeme dve žiadosti na tento priestor. Na základe tých
žiadostí sa treba rozhodnúť, máme tu ešte hasičov aby sa mohli k tomu vyjadriť.
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Ing. Bečker - problém s dotáciou nebude? Môžeme prenajímať priestory aj napriek tomu, že teraz sú tie
peniaze, ktoré sú v rozpočte?
Primátor mesta - tieto peniaze sa týkajú hasičov a priestorov, ktoré využívajú. Sociálne zariadenia sú mimo
priestorov, ktoré sú na podnikateľsky účel aj keď je to jedna budova. My sa chceme pustiť do zateplenia
garáže, aby boli menšie úniky. Sú výzvy ako napr. na zateplenie budovy to je mestská budova. Čo sa týka
hasičstva tam by to bolo problematické. V prvom rade chceme tie sociálne zariadenia, zateplenie garáži
a vykurovanie - opláštiť celú budovu, aby sa znížili úniky. Boli aj také požiadavky aby sa to vyžilo celé, aby
tam mali hasiči priestory, aby bola možnosť ubytovania, kuchyne. Na to nám treba nemalé finančné
prostriedky.
p. Poradová – 30.000 eur ide na sociálne zariadenia, je aj ďalšia výzva čo sa týka vykurovania garáži. Horná
miestnosť nie je vôbec vykurovaná. Ten prenájom je na poslancoch, ale ako vždy tá budova sa začne
prenajímať, ale do budovy sa nevracajú žiadne peniaze.
Mgr. Koperdáková - Vy máte z mesta na energie predsa.
Primátor mesta - to čo sa tam spotrebováva platí mesto, nie vy.
p. Poradová - my to máme v rozpočte.
Primátor mesta - ale sú to peniaze, ktoré dáva mesto. Tá spotreba je spôsobená tým, že sú tam veľké úniky.
Mgr. Koperdáková – koľko je tých starých pecí? Či by nebolo lepšie ich vymeniť za konvektory, tie sú
úspornejšie.
Primátor mesta – v spoločenskej sále sú tie konvektory a dole je ešte jedna stará pec.
K tomuto bodu prebehla krátka diskusia.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 10 Vyhlásenie verejno-obchodnej súťaže na
prenájom požiarnej zbrojnice: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn.
v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 356/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi

Ing. Mnichová – pán Horváth dal opätovnú žiadosť, na predchádzajúcom zastupiteľstve mu nebolo
schválené to čo žiadal tých 43 m² a 2 m² pod budovou. Žiadosť sa týkala iba 2 ²m, ktoré boli odčlenené od
tej parcely. Návrh na predaj sme pripravili tak, že nie formou osobitného zreteľa prevodu majetku, ale
formou iného paragrafu. V uznesení je navrhnutých aj tých 43 m², pretože ten priestor okolo domu bude aj
tak využívať, oplotí si to, aj keď by sme mu to nepredali. Je to príjem pre obec 430 eur, 2 m² za 20 eur.
Ing. Bečker – na stavebnej komisii sme to nie raz riešili, pán Horváth dobre vedel do čoho ide, vedel že to
takto spraví, pretože na základe informácií bol oslovený architekt pán Čurila a on jasne povedal, že na tom
pozemku nepostaví dom, tak si našiel inú cestu postavil ten dom a takto ho chce zlegalizovať. Preto sme sa
k tomu postavili tak, že mu ten pozemok nepredáme. Mne osobne sa to nepáči, že sa to takto obchádza,
preto som nehlasoval za predaj tohto pozemku. Legalizovať stavbu sme mu nechceli zabrániť, ale nepáči sa
mi spôsob. Vedel do čoho ide. Tak ako som minule povedal, tie 2 m² nie je problém. Nie je to v súlade
s pripravenými materiálmi a opätovnou žiadosťou.
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Mgr. Šefčíková HKM – je jasné, že pán Horváth nechce len tie 2 m², ale tu máme žiadosť na 2 m², v uznesení
je toho viac. Ja v tom vidím problém. Samozrejme, že chce aj ten priľahlý pozemok a bude ho užívať.
Môžeme čakať ďalšiu žiadosť. Nevidím dôvod predávať viac, ako je uvedené v žiadosti.
Prednosta MsÚ – tie predchádzajúce žiadosti sú stále platné. On si chce vysporiadať pozemok pod domom
a tak či tak si to oplotí. Znovu to budeme potom riešiť v zastupiteľstve. My ten pozemok nijak nevyužijeme,
preto navrhujem aby sme predali tie 2 m² pod domom aj tú príslušnú priľahlú plochu. On pri  výkone svojho
práva bude potrebovať ten priľahlý pozemok, ako ho bude obhospodarovať? Usmernenie z prokuratúry
rieši aj tú priľahlú plochu, kvôli tomu sme využili to ustanovenie. Táto metodika to presne rieši.
Ing. Bečker - nemôžu byť žiadosti aktívne keď sme mu minule na zastupiteľstve neschválili.
Ing. Jánošík – ja som za to, aby to odkúpil aj zo záhradou, zaplatí za to, daň bude platiť mestu, pokiaľ
zlegalizuje dom už ho neuvidíme. Odporúčam schváliť.
Ing. Bečker - pýtam sa pani kontrolórky – je alebo nie je to problém?
Prednosta MsÚ - má to vplyv na platnosť uznesenia?
Mgr. Šefčíková HKM – z môjho pohľadu je to diskutabilné, nemôžem s určitosťou povedať, že bude
vylučovať platnosť toho uznesenia ak v žiadosti žiada 2 m². Ak žiada 2 m² môžeme mu predať 2m² , ako mu
môžeme predať viac? Ak by v tej žiadosti bol alternatívny výrok, že 2 m² a priľahlú plochu, tak súhlasím.
Zákon nám umožňuje legalizovať takéto stavby, postup je správny len v žiadosti chce odkúpiť len 2 m².
Ing. Bečker – navrhujem, aby ste mu dali prerobiť žiadosť, lebo je tu nesúlad.
Prednosta MsÚ - nemá to vplyv na platnosť uznesenia.
Mgr. Šefčíková HKM – toto je výnimka z bežného režimu predaja pozemkov, pretože nejde sa opätovne
cestou osobitného zreteľa, ktorý bol predtým schválený, ale zákon práve umožňuje hlasovať inak kde to
kvórum je bežné pre hlasovanie.
K tomuto bodu prebehla krátka diskusia poslancov.
Ing. Bečker – podal procedurálny návrh uznesenia v časti výmery hlasovať iba o predaji 2 m², tak ako je to
uvedené v žiadosti žiadateľa.
PaedDr. Satmáryová – prečítala procedurálny návrh uznesenia pána poslanca Ing. Bečkera k bodu č. 11
Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh uznesenie bol prijatý.

PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 11 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve
mesta žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé
znenie uzn. v prílohe)

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Rastislav Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 357/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 12 .Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej

Ing. Mnichová – Mesto Spišské Vlachy na základe opätovnej žiadosti Daniely Farkašovej zo dňa 08.01.2018,
Fraňa kráľa 14/11, 052 01 Spišská Nová Ves o odkúpenie pozemkov: parcela registra „C“ parc. č. 1995/2 o
výmere 34 m², druh pozemku záhrada a parcela registra „C“ parc. č. 2107/8, o výmere 15 m², druh
pozemku zastavaná plocha, ktorá bola odčlenená od parcely registra „C“ parc. č. 2107/1 za cenu 10,- € / m²,
po prerokovaní v príslušnej komisii, predkladá návrh prevodu majetku. Je to záhrada pred domom
oplotená, užívaná cca 40 rokov.
Do rozpravy sa prihlásil Ing. Bečker.
Ing. Bečker – keď je tam platné to uznesenie netreba ho najprv zrušiť?
Mgr. Koperdáková – uznesenie č. 154/VI/2012 o prenájme.
Ing. Mnichová - ďalšie uznesenie je z roku 2015 o vyhlásení osobitného zreteľa.
K tomuto bodu prebehla krátka diskusia.
Prednosta MsÚ – vysvetlenie k tomu uzneseniu: uznesenie podpísaním primátora stratilo svoju účinnosť
nakoľko tam zastupiteľstvo nesúhlasilo s predajom predmetnej nehnuteľnosti a to z dôvodu, že sa na
nehnuteľnosti nachádza verejná studňa. V rámci pozemkovej knižky sme zistili, že to nie je verejná studňa,
je to v jej vlastníctve. V prípade záujmu menovanej mestské zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom pozemku
v cene 1 €/rok. To uznesenie stratilo platnosť až keď by sme chceli pre najať museli by sme mať žiadosť na
prenájom ako prejav vôle, takže to uznesenie neplatí.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 12 Návrh na predaj pozemku p. Farkašovej:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prílohe)

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 358/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 13 Správa o výsledku vykonaných kontrol

Mgr. Šefčíková HKM – bola predložená súhrnná správa o vykonaných kontrolách november 2017 – január
2018, ktoré boli realizované:

- Kontrola dodržiavania zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, v rámci tejto kontroly
boli zistené niektoré nedostatky, ktoré však nemali závažný charakter, bol ústretový prístup
mestského úradu tieto nedostatky napraviť. Je plánované pracovné stretnutie zamestnancov kde
budem prezentovať svoju predstavu ohľadom vedenia registratúry a archívnictva a tie nedostatky
budú odstránené.
Okrem tejto kontroly bola realizovaná aj ďalšia kontrola:

- Kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišské Vlachy v organizácii – Dobrovoľný
hasičský zbor Spišské Vlachy. Táto kontrola bola schválená poslancami v pláne na prvý polrok 2017,
avšak je tam viacero doplnení ku plánu kontrol a prioritne som realizovala iné kontroly.
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Samozrejme neopomenula som ani túto, síce termín uznesenia nebol splnený, ale kontrola bola
realizovaná. Čiže s oneskorením za čo sa ospravedlňujem. Čo sa týka DHZ preverovala som
evidenciu pohonných hmôt, ktoré predkladajú na vyúčtovanie. Zároveň som kontrolovala čerpanie
rozpočtu, je tam zásadné navýšenie finančných prostriedkov v položke, ktorá sa týka elektrickej
energie. Je to odôvodnené práve tým, že je tu tá garáž, ktorá musí byť temperovaná kvôli vozidlám,
ktoré tam sú. V nadväznosti na to navrhujem mestskému úradu aby zvážil realizáciu takých
stavebných úprav, aby znížili energetickú náročnosť budovy. Je to budova, ktorá patrí mestu, mesto
má povinnosť sa o ňu starať a udržiavať ju v takom stave, aby sa neznehodnocoval majetok mesta.
Do budúcna treba zvážiť ako s tou budovou naložiť. Pokiaľ ide o pohonné hmoty tie vyúčtovania sú
prehľadné, každá cesta je riadne zaevidovaná a vyúčtovaná na počet kilometrov a spotrebe
pohonnej hmoty. Nenašla som odchýlky, ktoré by naznačovali nejaké porušenie, alebo zneužívanie.
Pre prehľadnejší systém ohľadom evidencie jázd, aby nebolo možné to spochybniť navrhujem
inštaláciu GPS zariadení do hasičských automobilov. Inšpirovala som sa aj inými samosprávami kde
majú takýto systém a funguje to.

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 – v evidencii sťažností a v evidencií petícii
nebolo zaevidované žiadne podanie, ktoré by malo náležitosti sťažnosti alebo petície, nebol zistený
žiaden nedostatok.

Do rozpravy sa prihlásila PaedDr. Satmáryová, Mgr. Koperdáková.
PaedDr. Satmáryová – chcela by som sa opýtať v roku 2017 bol celkový počet členov DHZ 16, pokles oproti
minulému roku o 60 členov, nie je to chybný údaj?
Mgr. Šefčíková HKM – takto to majú uvedené vo výročnej správe.
PaedDr. Satmáryová - takisto súhlasím s inštaláciu GPS zariadení na vozidlá.
Mgr. Šefčíková HKM – nie je to  finančne nákladná služba.
Mgr. Koperdáková – kto má na starosti registratúru na mestskom úrade?
Prednosta MsÚ – pani Bašistová.
Mgr. Koperdáková – lebo tu sú nejaké neuzavreté spisy, či ste neuvažovali, aby mala vyčlenené 2 hod.
týždenne na registratúru, je to obtiažne.
Mgr. Šefčíková – z môjho pohľadu prácu, ktorú pani Bašistová odvádza je úplne v poriadku len musia s ňou
spolupracovať aj ostatní zamestnanci, ktorí možno vzhľadom na to, že registratúrny poriadok, ktorý je
z roku 2016 a nie je ten systém tak zabehnutý aby si každý svoju agendu tak ustrážil, aby tam skutočne
neostali zbytočne otvorené spisy, ktoré reálne už boli vybavené len neboli formálne ukončené.
Mgr. Koperdáková - registratúra to nie je len zaznamenávanie a vybavovanie spisov, ale je to aj archivácia,
tá sa má robiť pravidelne a takisto aj vyraďovanie. Viem, že to zaberá viac času aký je k dispozícií.
Navrhujem vyčleniť pracovný čas len na tento účel.
Mgr. Bašistová – za minulý rok sú už všetky spisy ukončené, minulý týždeň prebehol cez systém URBIS
prenos, preniesli sme 49 spisov z minulého roku do nového, tie zostali ako otvorené, ktoré neboli ešte
vybavené. Ostatné sú už všetky uzatvorené, ale v čase kontroly neboli ešte uzatvorené.
Prednosta MsÚ – čo sa týka registratúrneho strediska som túto prácu prerozdelil aj pre pani Ferenčákovú,
takže aj ona to bude mať na starosti v rámci registratúry.
Mgr. Koperdáková - vítam to, že sa uvoľnili peniaze na hasičskú zbrojnicu, že sa zainvestuje do tých únikov,
ktoré odchádzajú cez strechu, dvere a komín.
Primátor mesta - pripravujeme projekt, tých 30.000 eur sú na sociálne zariadenie. Teraz sa chceme
uchádzať o druhú dotáciu MV na zateplenie garáží. Teraz sa vykuruje len garáž a jedna miestnosť.
Prednosta MsÚ - celý problém hasičskej zbrojnice je spotreba elektrickej energie. Zákon o ochrane pred
požiarmi hovorí, že vodu v aute musia mať a garáže tak vykúriť, aby nezamrzla. Nárast elektriny bol
enormný, ale po prepočítaní koľko je konvektorov, koľko kilowattov a hodín koľko do dňa idú tak je to
bohužiaľ tá suma. Chceme zatepliť strechu, dokončiť atiku a obvodový plášť aby sa to znížilo. Rozmýšľame
aj nad deliacou stenou. Ponížili sme aj elektrický prúd, je tam 20-hodinový nočný prúd.
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PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 13 Správa o výsledku vykonaných kontrol:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 359/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 14 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

Mgr. Šefčíková HKM – v súlade s ustanovením §-u 18f ods. 1 písm. e/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a rovnako aj v súlade so Zásadami výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta
Spišské Vlachy predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti.
Táto správa, ktorá Vám bola predložená predstavuje súhrnný prehľad o jednotlivých kontrolách, ktoré boli
vykonané v priebehu roka 2017. Zároveň je tu aj prehľad kontrolných zistení a odporúčaní, všetko je to len
súhrnný prehľad.
Mgr. Koperdáková – kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišské Vlachy v obchodnej
spoločnosti Mestské lesy a majetky kde pani kontrolórka odporúčala požadovať od obchodnej spoločnosti
MLaM prehľad nákladov vynaložených na údržbu a opravy chaty, ktorá je predmetom nájomnej zmluvy zo
dňa 02.01.2010 a následne zhodnotiť ekonomickú výhodnosť úhrady nájomného touto formou.
Mgr. Šefčíková - je to jedno z mojich odporúčaní, ktoré v rámci tejto kontroly boli. Zatiaľ som
nekontrolovala do akej miery tieto opatrenia sú splnené. V tomto čase realizujem kontrolu splnených
opatrení, ktoré som navrhovala. Na ďalšom zastupiteľstve bude výstup z jednotlivých kontrol.
Mgr. Koperdáková - ten prenájom nepokrýva náklady na údržbu, že je v strate chata?
Mgr. Šefčíková - neviem či v strate, mestské lesy s tým hospodária. Ja som to navrhovala s tohto dôvodu,
že tam nie je určené žiadne nájomné. Čiže my musíme poznať ich náklady, aby sme mohli vedieť či je to
ekonomicky výhodné pre mesto. Či nie je vhodnejšie určiť nejaké ročné nájomné.
Mgr. Koperdáková - kontrolu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch v
roku 2016 Odporúčania - dbať na dôsledne rešpektovanie a dodržiavanie § 39 s dôrazom na ods. 6 v
nadväznosti na ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva, a predkladať evidenciu uznesení s
posúdením ich splnenia.
PaedDr. Satmáryová – ja som Vás vyzvala, aby sme sa spoločne stretli a dohodli sa, ktoré uznesenia zrušiť.
Mgr. Koperdáková – na poslednom zastupiteľstve sme hovorili o uzneseniach ktoré sú nesplniteľné a ty
priprav návrh, ktorý nám potom na zastupiteľstve predložíš.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 14 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 360/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 15 Doplnok č. 3 k VZN č.4/2013

Mgr. Dzurillová - mesto Spišské Vlachy ako poskytovateľ opatrovateľskej služby zamestnáva 8
opatrovateľov/liek, ktoré má finančne podporené v rámci Národného projektu ,,Podpora opatrovateľskej
služby“. V súčasnosti úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby je vo výške 0,50 € za 1 hodinu
poskytnutej OSL. V roku 2017 bolo poskytnutých 12 346 hodín opatrovateľskej služby. Organizovanie a
výkon opatrovateľskej služby v domácnosti prijímateľa sociálnej služby zabezpečuje 8 opatrovateľov/liek v
teréne a sociálna pracovníčka mesta. Ročné náklady na opatrovateľskú službu boli za rok 2017 v sume 60
240,10 €. Ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu opatrovateľskej služby predstavujú sumu 4,87 €.
Ekonomicky oprávnené náklady na jednu hodinu opatrovateľskej služby po odpočítaní transferov
predstavujú sumu 1,35 € na jednu hodinu opatrovateľskej služby. Od 1.1.2018 bola zvýšená minimálna
mzda na 480 €. Výkon Národného projektu ,,Podpora opatrovateľskej služby“ v domácnosti končí dňom
30.04.2018. Finančné prostriedky na realizáciu opatrovateľskej služby pre občanov odkázaných na pomoc
inej fyzickej osoby je potrebné zabezpečiť v rozpočte mesta. V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách v platnom znení výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu môže byť maximálne vo
výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby u verejného
poskytovateľa sociálnej služby porovnateľného druhu a formy sociálnej služby v územnom obvode
príslušnej obce alebo VÚC za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa sociálnej
služby, na počet hodín alebo úkonov opatrovateľskej služby. V súlade s vyššie uvedeným navrhujeme zvýšiť
úhradu na 1,00 €/klient/hodina za poskytovanie opatrovateľskej služby od 1. mája 2018. Dopad na rozpočet
mesta minimálny.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 15 Doplnok č. 3 k VZN č.4/2013: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Rastislav
Bečker, Ing. Radoslav Leščáni
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Pavol Kičin, Mgr. Vladimír Baloga –
neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 360/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 16 Činnosť komisií – výstupy

Ing. Bečker – za stavebnú komisiu, ktorá zasadala 9.2.2018, riešili sme žiadosti od obyvateľov mesta,
žiadosti o prenájom pozemkov:

 Petro s.r.o., Nino Petruško,
 Žiadosť o ukončenie Požiarnickej ulice – Ing. Hlavnicka - Kičinová
 Ponuka na odkúpenie pozemku – Anna Schier
 Žiadosť o opravu chodníka – Social. Trans, n.o.
 Riešenie lokality – ul. Slobody, individuálna bytová výstavba – p. Leško, p. Baloga – je to problém

susedských vzťahov, snažili sme sa ich usmerniť.



17

 Rôzne – diskusia ohľadom zrezávania stromov, žiadosti o realizáciu cesty. K žiadostiam sme neprijali
žiadne uznesenia nakoľko sme dali žiadosti doplniť, prešetriť alebo to podliehalo schváleniu
rozpočtu a nájdenie peňazí ako napr. žiadosť Social Trans o opravu chodníka atď.

Mgr. Dzurillová – zasadnutie sociálnej komisie 13.2.2018, v programe sme mali hodnotenie komunitného
plánu na roky 2018-2020. Od 1.1.2018 nám ukladá zákon o sociálnych službách zosúladenie komunitného
plánu sociálnych služieb s novelou podľa zákona. Vytvorili sme harmonogram procesu aktualizácie
komunitného plánu na roky 2011 -2018 s tým, že sme sa všetci zhodli, že budeme pracovať v skupinách.
Vytvorili sme pracovnú skupinu bez dotazníkového prieskumu, pretože máme za to, že výsledky
z dotazníkového prieskumu v roku 2011 sú stále aktuálne. Stále je čo v sociálnej oblasti zlepšovať, dopĺňať,
rozvíjať. Rozdelenie do pracovných skupín sme dali, deti, mládež a rodina. V tejto skupine budú oslovené
školy, seniori – jednota dôchodcov, denný stacionár, opatrovateľská služba, ADOS, mobilný hospic atď.
V meste chýbajú nájomné byty nízkeho štandardu, keď príde niekto o bývanie nemáme ho kde dať. Bol Vám
zaslaný dotazník, do 30.3.2018 je zber dát. Nakoľko dáta a informácie máme komunitný plán vypracujeme
svojpomocne. Ďalej v krátkosti informovala o pláne vypracovania komunitného plánu.

Ing. Jánošík – finančná komisia – na komisii sme sa zaoberali zmenou rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým
opatrením č. 5, prílohami k VZN mesta o financovaní škôl  a rozpočtom mesta na roky 2018 – 2020.

K bodu č. 17 Rôzne

Primátor mesta – v rámci MAS Sľubica a dotácií sa nás týka oblasť IROP integrovaný operačný program,
ktorý rieši dve výzvy. Prvá sa týka komunitných centier do ktorej sa môžeme zapojiť, kde je možné čerpať
dotáciu 73.000 eur a druhá možnosť kde sa môžeme ako členovia MAS zapojiť je vybavenie učební škôl,
tam je možnosť získať dotáciu 30.000 eur. Obce sa majú medzi sebou dohodnúť do akej výzvy sa zapoja. My
sme dve mestá my a Krompachy. Je to ešte na rokovaní na čom sa dohodneme. Ďalej ohľadom podnetov,
ktoré boli v poslednej dobe podávané od anonymných pisateľov a hlavne od pána Pacovského a pani
Holotňákovej, ktorí dávajú podnety napr. na oplotenie cintorína, že nie je v súlade. Chcú, aby nové
oplotenie sa zbúralo, že je to porušenie stavebného zákona. Všetko čo doteraz požadovali, dávali
pripomienky a podnety má mesto v poriadku. Boli anonymné podnety ohľadom odvolávania, poverovania
a menovania pána Gubku, tieto veci sa prešetrujú či mesto robilo veci v súlade so zákonom. Ďalšie prišiel
list zo životného prostredia ohľadom firmy Heneken v piatok o 10.00 hod. ústne pojednávanie ohľadom
tejto prevádzky. Posielali sme Vám to na vedomie emailom, môžete sa toho stretnutia za mesto zúčastniť.
Ing. Bečker – ohľadom podnetu, ktorý podal pán Salaj či ste v tom niečo robili?
Primátor mesta – nikto sa k tomu nevyjadril, ja by som navrhol zákonný postup, aby sa k tomu vyjadrila
komisia na ochranu verejného záujmu. Nech zvolá zasadnutie a potom podá výstup.
Ing. Bečker – ten náš právny zástupca mesta by to nevedel posúdiť?
Mgr. Koperdáková – list bol adresovaný mestskému zastupiteľstvu, nie komisii.
Primátor mesta – treba povedať, že sa jedná o konflikt záujmov, ktorí majú poslanci a zároveň aj členovia
organizácií, ktoré berú dotácie z mesta. Ďalej to bola moja osoba za to, že som účinkoval v kapele a zároveň
si zaplatil honorár. Aký postup by navrhovala pani kontrolórka?
Mgr. Šefčíková HKM - nepoznám obsah listu.
Primátor mesta - obsah tohto listu bol zaslaný poslancom v uzatvorených obálkach s menami poslancov
z adresou mestského úradu. Nevedel som čo je obsahom, mne to neprišlo, dal som to rozniesť našou
pracovníčkou po jednotlivých poslancoch, aby boli informovaní čo tam je. Ja som nevedel čo tam je, ani
som nedostal ten podnet sám na seba. Mal som zvolať zastupiteľstvo na základe tohto podnetu, keď som
oficiálne o tom nevedel? Či je konflikt záujmov alebo nie, nechávam na kompetentných.
Mgr. Koperdáková – je to právna rovina.
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Prednosta MsÚ - konflikt záujmov rieši ústavný zákon na základe verejného záujmu funkcionárov. V rámci
tohto zákona je zriadená komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá kontroluje dodržiavanie ústavného
zákona a zákona o obecnom zriadení. Žiadosť sa však posudzuje nie podľa názvu, ale podľa obsahu, takže
príslušná na prerokovanie je komisia na ochranu verejného záujmu. Zároveň zákon umožňuje ak komisia si
nevie rady prizvať si odborníka.
Mgr. Koperdáková – komisia na ochranu verejného záujmu zistila pred dvoma rokmi porušenie
majetkových priznaní, ktoré ste dodnes neopravili ani nedoložili potvrdenie o príjme.
Ing. Bečker – ohľadom vyjadrenia pána Biroščáka chcem ťa tiež poprosiť ohľadom tej emailovej
komunikácie, aby si to vyriešil. Nepáči sa mi to, zaťažuje ma to, nebudem na to reagovať. Máte na to svoj
názor, prosím ťa aby si to poriešil ak sa to dá, aby ste si to s pánom Salajom vyriešili medzi štyrmi očami.
PaedDr. Satmáryová – predstavila poslancom návrh na vykonanie verejnej zbierky na opravu strechy
kaplnky na cintoríne, ktorá je v dezolátnom stave v meste. Umožňuje nám to zákon, avšak vyhlásenie
verejnej zbierky schvaľuje zastupiteľstvo. Pred samotným schvaľovaním musí návrh na vyhlásenie zbierky
visieť 15 dní na úradnej tabuli, aby sa k nemu mohli občania vyjadriť. Aký máte na to názor? Môžeme to
pripraviť? Toto vyhlásenie sa len oznámi na Okresný úrad, ktorý nám vydá vyjadrenie.
p. Klocek – ohľadom budovy na železnici oproti stanici či sa s tým nejak pokročilo? Mohlo by tam byť
parkovisko.
Primátor mesta – oznámiť, že drevená budova v rámci stavebného zákona ohrozuje okolie.
p. Klocek - separovaný odpad – Sezo Spiš.
Primátor mesta – v rámci zmeny zákona z pohľadu Európskej únie a životného prostredia vo všeobecnosti
nebudú podporované skládky komunálneho odpadu. Budú podporované projekty, ktoré prehodnocujú
komunálny odpad. Preto máme vypracovaný projekt na triedenie a čakáme na výsledok.
Prednosta MsÚ – bola podaná žiadosť, pred dvomi týždňami prišlo doplnenie k projektu.
p. Klocek – je to drzé keď sme tu šiesti a jeden poslanec odíde preč, potom sme neuznášania schopní,
blokuje to všetko. Po tomto incidente sa vráti naspäť a pokračuje sa ďalej v rokovaní. Čo budeme s tým
robiť? Pán predsedajúci ustráž si to, prestávky máme, ale tu si odíde každý ako chce.
Primátor mesta - v zákone o obecnom zriadení sú isté veci ktoré poslanci môžu, ale v rámci slušnosti by mali
byť vypnuté telefóny, prestávky vtedy keď sa vyhlásia, je to na predsedajúcom ale aj na prístupe všetkých.
Máme slušné zastupiteľstvá viem ako to prebieha na iných mestách častokrát až do fyzických útokov.
Prebehla krátka diskusia.
Mgr. Koperdáková – dotazy občanov na zberné nádoby na bio odpad.
Primátor mesta – zberné nádoby sú, montujú sa, postupne sa obsadzujú jednotlivé domy.
Ing. Mnichová – boli dodané na ul. Hornádska, Lipová do tej časti, je tam poriešených 6 ulíc a od 1.mája
pôjdu na ďalšie ulice.
Mgr. Koperdáková – či sa počíta aj s bytovkami na Včelnej ulici?
Primátor mesta - malé sú pre rodinné domy a pre bytovky sú bobry.
Ing. Jánošík – pozemok Medvedzovec, ako sme na tom.
Primátor mesta - v rámci územného plánu sme tento návrh vzali na riešenie a je akceptovaný ako zmena
v rámci doplnku.
PaedDr. Satmáryová - sa informovala ohľadom domu pána Aštáryho, na ktorý bola vyhlásená dražba. Ďalej
prišiel list od pána Salaja, ktorý prišiel všetkým, reagovala som ja aj pán Jánošík.
Otázka - či sú v rozpočte CVČ určené peniaze aj na aktivity, ktoré nie sú na činnosť s deťmi?
Odpoveď – nie, nie sú, všetky peniaze, ktoré sú v rozpočte sa používajú na aktivity detí.
Otázka - či MŠK Tatran minulý rok vrátila  nevyčerpanú dotáciu?
Odpoveď – môj názor, že nemal čo vrátiť keďže žiadal 100.000 eur a dostal cca 22.000 eur, tie výdavky nie
sú presne na tú sumu. Tiež výlučne na činnosť futbalu. Vznikol nový oddiel – šachový.
Otázka - či sú v rozpočte nejaké financie na energie pre súkromné osoby a podnikateľov?
Odpoveď – nie.
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Otázka - eviduje mesto príjem za budovy na štadióne MŠK?

Odpoveď – štadión nie, nie sú vysporiadané pozemky, budova je riadne evidovaná v účtovníctve mesta.

Otázka - vyčlenilo mesto financie na chod mestského divadla?

Odpoveď –nie, bolo to dané na prepracovanie.

K bodu č. 18 Interpelácie

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov.

K bodu č.  19 Záver

V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik sa poďakoval všetkým prítomným poslancom a
ostatným prítomným za účasť a 43. zasadnutie MsZ o 20:00 hod. ukončil.

Zapísala:        Mgr. Valéria Bašistová

V Spišských Vlachoch, dňa: 19.03.2018

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová

predseda návrhovej komisie

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

Ing. Juraj Jánošík ....................................................

Peter Klocek ................................................



Prílohy:

- Prijaté uznesenia zo 43. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch dňa
07.03.2018

Body rokovania:
Bod č. 3 Správa o plnení uznesení
Bod č. 5 Prílohy k VZN 1/2013
Bod č. 6 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2018-2020
Bod č. 7 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5
Bod č. 8 Preventivár požiarnej ochrany obce
Bod č. 9 Návrh na kúpu pozemku vo vlastníctve ECAV vo veci výstavby ČOV
Bod č.10 Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v Požiarnej zbrojnici
Bod č.11 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Daliborovi
Horváthovi
Bod č.12 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej
Bod č.13 Správa o výsledkoch vykonaných kontrol
Bod č.14 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
Bod č.15 Doplnku č. 3 k VZN č. 4/2013
Bod č.16 Činnosť komisií – výstupy


