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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 10. mája 2018 na 44. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v priestoroch Galérie
Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik otvoril a viedol 44.
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. Branislav
Legát, Mgr. Monika Koperdáková, Bc. Daniel Pacovský, Ing. Ivan Suchý – prišiel
16:02 hod., Pavol Kičin, Ing. Radoslav Leščáni – odišiel o 21:00 hod.

Zapisovateľka: Mgr. Valéria Bašistová
Neprítomní: Poslanci: Ing. Rastislav Bečker - ospravedlnený, Mgr. Vladimír Baloga -

ospravedlnený

Ďalší  prítomní : podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15 : 55 hod.
Ukončenie rokovania: 22 : 00 hod.

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

Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Uznesením 362/VII/2018 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek
určuje za overovateľa zápisnice: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
určuje za skrutátora: Pavol Kičin, Bc. Daniel Pacovský
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: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel Pacovský, Mgr.
Monika Koperdáková, Peter Klocek, Ing. Radoslav Leščáni, Pavol Kičin
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Ivan Suchý, Mgr. Vladimír Baloga – neprítomní
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 362/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 2: Schválený program rokovania

Primátor mesta – prečítal zverejnený program zasadnutia. Dal hlasovať k programu rokovania k bodu č. 2 –
Schválenie programu rokovania: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).

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. Schválenie spoluúčasti v rámci žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a
vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie telocvične na rok
2018
6. Schválenie žiadosti za účelom realizácie projektu: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Meste
Spišské Vlachy“
7. Vysporiadanie duplicitného vlastníctva medzi Mestom Spišské Vlachy a obchodnou spoločnosťou
HOLDING, a. s.
8. Stanovisko mesta k zámeru „Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy
- informácia
9. Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP. 19
10.Návrh na udelenie ocenení mesta
11.Činnosť komisií – výstupy
12.Rôzne
13.Interpelácie
14.Záver

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 363/VII/2018 bolo prijaté.

Bc. Pacovský – podal procedurálny návrh na výmenu bodu č. 3 Správa o plnení uznesení s bodom č. 10
Návrh na udelenie ocenení mesta.
Primátor mesta – dal hlasovať za procedurálny návrh pána poslanca Bc. Pacovského za výmenu uvedených
bodov.

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

K bodu 3: Návrh na udelenie ocenení mesta

Primátor mesta – pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky a udelenia mestských výsad kráľom
Belom IV. navrhujem oceniť týchto jednotlivcov:
Cena mesta:
- Ing. Ladislav Šterbinský - za dlhoročnú prácu a činnosť vo verejnej správe a samospráve,

Cena primátora mesta:
- Vincent Forgáč – za zviditeľnenie mesta vytvorením umeleckého rezbárskeho diela – drevený

Betlehem,
- Filip Koperdák – za úspešnú reprezentáciu mesta v kulturistike a fitness,
- PaedDr. Ladislav Baluch – za úspešnú reprezentáciu mesta v triatlone a behu,
- Nela Baluchová – za úspešnú reprezentáciu mesta a talent roka v akvatlone a triatlone.

O 16:02 hod. prišiel pán poslanec Ing. Suchý Ivan.

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Bc. Pacovský.
Bc. Pacovský – podal procedurálny návrh na doplnenie ocenení, navrhuje udeliť:
Cena mesta:
- Mgr. Monika Koperdáková - za aktívny prístup pri rozvoji a podpore občianskej spoločnosti a hájení

a presadzovaní ústavných práv občanov mesta na priaznivé životné prostredie,
- Ing. Ľubomír Pikla - za aktívny prístup pri rozvoji a podpore občianskej spoločnosti a hájení

a presadzovaní ústavných práv občanov mesta na priaznivé životné prostredie,
- Peter Michlík - za zviditeľnenie mesta a zorganizovanie Majstrovstiev Slovenska v lukostreľbe na

území mesta Spišské Vlachy
- členkám vedenia súboru PaedDr. Janka Dragošeková a Mgr. Anna Nehilová - pri príležitosti 25.

výročia vzniku DFS Radosť a za reprezentáciu a zviditeľnenie mesta Spišské Vlachy
- Mgr. Jozef Salaj – za dlhoročnú podporu a pomoc občanom mesta Spišské Vlachy a Mestu v oblasti

kultúry, športu a vzdelávania.
Primátor mesta – dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Bc. Pacovského, hlasovanie
o procedurálnych  návrhoch prebehlo ku každému návrhu samostatne.

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

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh poslanca Bc. Pacovského bol prijatý.

Primátor mesta – dal hlasovať za návrh uznesenia na udelenie Ceny mesta Ing. Ladislavovi Šterbinskému.

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

Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.
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Primátor mesta – dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Bc. Pacovského na udelenie Ceny mesta p.
Petrovi Michlíkovi.

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

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.

Primátor mesta – dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Bc. Pacovského na udelenie Ceny mesta
Mgr. Monike Koperdákovej.

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

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.

Primátor mesta – dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Bc. Pacovského na udelenie Ceny mesta
Ing. Ľubomírovi Piklovi.

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

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.

Primátor mesta – dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Bc. Pacovského na udelenie Ceny mesta
Mgr. Jozefovi Salajovi.

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

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.
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Primátor mesta – dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Bc. Pacovského na udelenie Ceny mesta
PaedDr. Janke Dragošekovej.

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

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.

Primátor mesta – dal hlasovať o procedurálnom návrhu poslanca Pacovského na udelenie Ceny mesta Mgr.
Anne Nehilovej.

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

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.

PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 3 Návrh na udelenie ocenení mesta: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 364/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 4 Pripomienky občanov

Mgr. Salaj – zastupujem môjho otca obyvateľa mesta, zastupujem Morfeus, majiteľa nehnuteľností. Chcem
sa opýtať akým rozhodnutím sa už mestské zastupiteľstvá nenahrávajú a nahrávky už nie sú zverejňované.
Primátor mesta – mestské zastupiteľstvá sa nahrávajú, nie sú zverejňované, je vyhotovený zápis, sú
zverejňované aj uznesenia.
Mgr. Salaj - konkrétne sa jedná o decembrové zasadnutie MsZ, kde sa prednosta ospravedlnil, že bol
administrátorom facebookovej stránky mesta. Nahrávka nie je.
Primátor mesta – v zápisnici to je.
Mgr. Salaj – je možné si nahrávky vyžiadať?
Primátor mesta – áno na požiadanie.
Mgr. Legát - aké sú oficiálne družobné mestá mesta Spišské Vlachy?
Primátor mesta – družobné mestá sú zverejnené na oficiálnej stránke mestá a sú to poľské mestá Gizalki
a Tymbark.
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Mgr. Salaj - chcem navrhnúť, aby sa začali poslanci o to zaujímať, máme aj partnerstvo v Maďarsku
a Choteboř v Česku, bolo by dobré spoluprácu obnoviť, rozvíjať tradície mesta. Môj návrh je obnovenie
spolupráce s Chotebořom a Sixom v Maďarsku. Mám tu aj iné návrhy, a to spoluprácu s Talianskom, keďže
sme tu mali talianskych kamenárov, Valendorf v Nemecku, keďže sme tu mali valónsko-nemecké osídlenie.
Primátor mesta – spolupráca s Choteboř začala na základe spevokolu, ktorý tu bol. Nebola to družba, boli to
vzťahy, ktoré boli v 90-tich  rokoch, tieto spevokoly sa vzájomne navštevovali. Nevidím problém osloviť
a bližšie sa zaujímať a nadviazať spoluprácu, ani maďarské mestá. Čo sa týka Nemecka, mesto, ktoré pripadá
do úvahy je mesto APEN, ktoré má družbu s poľským mestom Gizalki, kde sme sa viackrát stretli a boli sme
aj pozvaní do nemeckého mesta APEN.
Mgr. Salaj – sa informoval ohľadom združenia MAS Sľubica, ktorú požiadal o členstvo. Pani poslankyňa
Koperdáková viackrát žiadala o informácie ohľadom financovania združenia, taktiež aj pán poslanec Legát.
Keď sme vstupovali do MAS-ky hovorili ste, že bude možnosť rekonštruovať športoviská, kultúrne
pamiatky atď. Pýtam sa kedy to dostanú obyvatelia mesta, aby mali možnosť predkladať projekty? Aké bolo
stanovisko mesta? Môžem vidieť zápisnice a takisto aj občania keďže sú to verejné peniaze, verejné zdroje.
Ďalej sa opýtal na stanovisko k futbalistom Tatrana „A“ mužstvo, že budú hrať ako zmiešané družstvo
s Bystranmi, je to pravda? Ideme si kupovať licenciu, aby sme hrali futbal?
Primátor mesta - nie je to otázka na mňa.
Mgr. Salaj - pýtam sa Vás, ste podpredseda klubu a primátor mesta, pýtam sa ako predstaviteľa Tatranu.
Primátor mesta – je to v štádiu rokovania, hľadá sa cesta ako oživiť vlašský futbal, jedna z možností je začať
od začiatku a tie ďalšie sú, ktoré sa ponúkajú.
Mgr. Salaj - vzhľadom na to, že na poslednom zastupiteľstve na moje otázky, či eviduje mesto príjmy za
budovy na štadióne Tatran, budova je riadne evidovaná, ale podľa mojich informácií žiadna nájomná zmluva
nie je. Pýtam sa preto v mene detí, občanov, ktorí by nemuseli chodiť po rozkopanej Hornádskej ulici a po
Záhradnej, kto to zamkol a zabránil tým právo prechodu cez štadión. Navrhujem zriadiť vecné bremeno na
prechod od 06:00 – 22:00 hod., vždy to takto bolo, ale posledných 4-5 rokov to tak nie je. Ihrisko je
ohradené plotom, dávam to ako pripomienku občana. Ohľadom prijatého rozpočtu - dostal som nejaké
odpovede na moje otázky, ktoré som zaslal písomne. Chcem sa opýtať či MŠK Tatran vrátil minulý rok
nevyčerpanú dotáciu, keďže „A“ mužstvo nenastúpilo, cestovné, štartovné, náklady na občerstvenie, na
rozhodcu čo tvorí najpodstatnejšiu a najzákladnejšiu položku nákladov. Áčko nenastúpilo, pán Dzurila mi
povedal, že sa vyčerpáva na rekonštrukciu. Na otázku či sú v rozpočte vyčlenené prostriedky pre súkromné
osoby a podnikateľov odpoveď bola nie, t. z., že MŠK Tatran si platí elektriku, vodu? Aj LTO si platí alebo
bude platiť elektriku, vodu? Ste podpredseda klubu, kto hradí elektriku?
Primátor mesta – odnepamäti to hradí mesto, je to plus k dotácii.
Mgr. Salaj - ja ich považujem za podnikateľov.
Primátor mesta – ja za občianske združenie. Roky sa o tie pozemky stará mesto, nestarajú sa občania. Viem,
že vysporiadať pozemky nebude ľahké.
Mgr. Salaj - stačí otočiť štadión, zameniť pozemky, a tak to vysporiadať. Urobiť zámenu pozemkov
s danými osobami, veľmi jednoduché riešenie.
Mgr. Koperdáková - na komisii sme sa o tom bavili, dá sa otočiť, tribúna by bola otočená oproti
hojekovému. Tribúna by oddeľovala tie dve časti ihrísk. Nie je to zlý nápad.
Primátor mesta – bude tak ihrisko menšie, tá myšlienka otočiť ihrisko už bola v minulosti, nikto nebol na to
pripravený, na to treba aj financie.
Mgr. Koperdáková - teraz sa nehrá, to je taká vízia.
Bc. Pacovský – bolo to na spojenej komisii stavebnej a športovej, na ktorej bol aj pán Čurilla, ktorému sme
zadali, aby zistil cenu návrhu, náčrtu toho premerania otočenia ihriska.
Ing. Jánošík - či občania o tom vedia, vie pán Čamaj o tom, že bude mať bránu v záhrade? Ak máte nejaký
materiál, tak nám ho poskytnite.
Mgr. Salaj – konštatoval, že tá oblasť je ideálnou lokalitou pre individuálnu bytovú výstavbu.
Bc. Pacovský – hovoríte, že nie sú finančné prostriedky. Kto to schválil, že budova Tatranu prešla do
majetku mesta v roku 2017? Nadobúdanie nehnuteľného majetku do majetku mesta musí schváliť mestské
zastupiteľstvo. My sme takúto zmluvu neschválili, v majetku mesta sa tak objavila budova MŠK Tatran.
Primátor mesta – tá budova je tu už 40 rokov.
Bc. Pacovský – túto budovu v roku 2016 mali vo vlastníctve dve fyzické osoby s trvalým pobytom Košice.
Pýtam sa, ako prišlo mesto k tomuto majetku bez schválenia uznesenia? Zmluvu musel niekto podpísať, vieš
o tom niečo pán primátor? Primátor mesta - tá budova tu už bola roky.
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Bc. Pacovský - ona tam bola roky, ale v majetku mesta je od roku 2017.
Primátor mesta - to bolo len zapísané.
p. Klocek - ak máte nejaké plány ako by to malo vyzerať, poskytnite to stavebnej komisii, prejdeme si to.
Mgr. Legát - opakovane sme žiadali o vyhlásenie architektonickej súťaže na realizáciu Rudoľovej záhrady.
Žiadali sme presne zadefinovať ako budú vyzerať tie priestory, na čo, nech sa vyjadrí verejnosť, nech dá
svoje pripomienky.
Mgr. Salaj - s tým súhlasím, to očakávam už 5 rokov, stanovme si to dlhodobo, nie etapovito, nemám
problém to podporiť. Chcem sa ďalej opýtať pána primátora či ten primátorsky majáles, ktorý bol
organizovaný v Spišských Vlachoch bola súkromná akcia?
Primátor mesta - Nie, prečo?
Mgr. Salaj - ak bola súkromná chýba tam nájomná zmluva, keď bola mestská, prečo tam nie je logo mesta?
Primátor mesta – nebola to súkromná akcia.
Mgr. Salaj – ohľadom koncertu skupiny Fragile 7.2.2018, mesto uzatvorilo zmluvu so súkromnou agentúrou,
zmluvné strany sa dohodli, že cenu za prevedenie umeleckého spôsobu si podelia nasledovným spôsobom:
výnos zo všetkých vstupeniek 10 % pre mesto, zvyšok pre dodávateľa. Mesto potrebuje bohatnúť na
organizovaní koncertov? Obrať návštevníkov o 10% zo vstupenky? Ohľadom VZN z roku 2010 je
z hľadiska prenájmu majetku mesta potrebné dodržiavať nejaký štandard. Z právnej analýzy vyšlo, že to
musí schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Ak chce základná škola realizovať športovú akciu na priestoroch
Rudoľovej záhrady a zároveň aj Poštovej banky arény, ja by som im to ako vlastník rád umožnil, a preto
žiadam poslancov, aby odsúhlasili nejaký 6 hodinový prenájom s osobitným zreteľom pre účely nadácie ako
vlastníka stavby. Vy ako vlastník nehnuteľnosti dáte súhlas, že tam môže ZŠ organizovať deň detí.
Primátor mesta - je to prístupné, je to otvorené.
p. Kičin – či tam mesto tiež niečo plánuje.
Primátor mesta – nie, je to vec, ktorá je k dispozícii, mesto nikdy nerobilo problém v tejto oblasti, mesto je
vždy partnerom pre naše školy.
Mgr. Salaj - zatiaľ nemáme žiadnu zmluvu o spolupráci, brzdí nás VZN č. 2/2010, ak je nejaká akcia ja
nemám problém, len to musí byť v súlade zo zákonom.
p. Kičin – dávam návrh za Motocross club, že čo sa týka Dňa detí vieme cca 200 špekačiek pripraviť aj
zasponzorovať pokiaľ by ste chceli.
Mgr. Salaj – akcia karneval na lyžiach dávam spätnú väzbu poslancom a mestu, akcia sa uskutočnila aj
napriek problémom, ktoré boli minulý rok. Žiadal som o dodanie súhlasu, že tam LTO môže byť, vy ste to
ako primátor s osobitným zreteľom schválili, potom sa objavilo, že LTO má nájomnú zmluvu.
Ďalej navrhol doplniť na web mesta významných občanov mesta: p. Augustín Szász, lekár, zakladateľ
nemocnice v Spišskej Sobote, rodák zo Spišských Vlách, Ján Weinhart, Peter Labanc, biskup Jakub.
Primátor mesta – ďakujeme za návrh na doplnenie, tieto informácie o našich občanov Vás chcem poprosiť
poslať, my to preveríme a doplníme na webe.
p. Kičin – kosenie cintorína a Rudoľovej záhrady, je tam tráva veľká, chodia sa tam hrať deti. Čo sa týka
Rudoľovej záhrady a STS-ky, prosím Vás, aby sa tam už nič nenosilo a skúsme to komplexne vypratávať. Je
to už tam neúnosné. Hovorilo sa o zbernom dvore, treba to nejako zlikvidovať. Ďalej k Cintorínskej ulici
hlavne ten zjazd od Koleja, je to tam dosť nebezpečné, či by tam nemohli byť zrkadlá. Ďalej kde vozia hasiči
vodu?
Primátor mesta – umývali cestu, ulica bola prašná, na môj príkaz po výkopových prácach.
Mgr. Legát – predniesol návrh uznesenia na schválenie zverejňovania nahrávok, taktiež zverejnenie všetkých
nahrávok aj z minulých zasadnutí doposiaľ.
Primátor mesta – vieme dobre, že nahrávky sú k dispozícií komukoľvek, slúžia pre potreby vykonania
zápisu.
Mgr. Šefčíková HKM – navrhla poslancom, aby upravili rokovací poriadok a túto povinnosť si dali do
rokovacieho poriadku.
Mgr. Legát - nič nám nebráni prijať takéto uznesenie, neporušujeme zákon.
Bc. Pacovský - ja sa domnievam, že rokovací poriadok ukladá povinnosť, že sa budú zverejňovať nahrávky.
Primátor mesta - sú zápisnice a uznesenia, ktoré sú alfou a omegou zastupiteľstva.
Bc. Pacovský – na poslednom zasadnutí zastupiteľstva sa robila nahrávka?
Primátor mesta – na každom rokovaní sa robí nahrávka.
Bc. Pacovský - mám dôkaz, kedy bolo odpoveďou na žiadosť o informácie podľa zákona č. 211 odpovedané
žiadateľovi, že nahrávka zo 7.3.2018 neexistuje.
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Primátor mesta – vtedy tam nastala nejaká porucha na zariadení, nahrávanie sa vyplo. Nemáme riadne
zariadenie, to zariadenie je diktafón. Tu sa treba zamyslieť nad komplexnejším riešením rokovacej
miestnosti, ktorá je v pláne.
Bc. Pacovský – ešte k tomu technickému vybaveniu rokovania, sme v 21. storočí, niekoľkokrát som žiadal
o heslo na wifi sieť.
Mgr. Legát – predniesol návrh uznesenia k bodu č. 4 Pripomienky občanov: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch ukladá (celé znenie uzn. v prílohe).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 365/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 5 Schválenie spoluúčasti v rámci žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
telocvične na rok 2018

PaedDr. Satmáryová – predmetom predkladaného materiálu je odsúhlasenie spoluúčasti žiadateľa na
kapitálové výdavky najmenej 15 % z poskytnutých finančných prostriedkov MŠVVaŠ Mestským
zastupiteľstvom. Škola má záujem aj naďalej pokračovať v rekonštrukcii telocvične a chce požiadať aj v
tomto roku MŠVVaŠ o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu cvičebného priestoru telocvične vrátane
náraďovne. Rekonštrukcia cvičebného priestoru spočíva v odstránení pôvodnej palubovky, ktorá je uložená
na betónovom základe, je veľmi tvrdá, nevyhovuje ochrane zdravia a bezpečnosti žiakov a v odstránení
pôvodného poškodeného obkladu stien telocvične. Následne sa položí nová odpružená drevená dubová
podlaha a zrealizuje sa nový obklad stien tatranským profilom. Izolácia podlahy bude zabezpečená z
asfaltových hydroizolačných pásov – V60S35. z hľadiska nevyhovujúceho stavu pôvodného cvičebného
priestoru – podlahy a obkladu v telocvični ZŠ Komenského 6 je potrebné sa zapojiť do: Výzvy na
predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2018.
Mgr. Šofranková – už tretí rok sa uchádzame o dotáciu z ministerstva školstva, naša telocvičňa pomaličky
nadobúda nový šat, robila sa elektroinštalácia, tohto roku sa bude robiť kúrenie a zatepľovať strecha. Bola
vyhlásená výzva, posledný bod podprogramu a to rekonštrukcia cvičebného priestoru, čiže rekonštrukcia
podláh a stien. Telocvičňa je pôvodná z roku 1963 na betónovom základe, podlaha je zlá nevyhovujúca,
navrhujeme teraz odpruženú. Rozpočet na celý projekt je 59 506,98 eur, ja žiadam spoluúčasť 20 %, pretože
čím vyššia je spoluúčasť, tým je úspešnosť projektu vyššia.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Mgr. Koperdáková, Bc. Pacovský, Mgr. Legát.
Mgr. Koperdáková – ja som za to, aby sme do toho išli, všade sa teraz propaguje šport a telesná výchova,
keďže sa zistilo. že deti nešportujú, je to cca 11.000 eur spoluúčasť, získame tým kvalitnú cvičebnú
miestnosť.
Ing. Leščáni – priestory nevyužíva iba škola, ale aj Vlašania, chcelo by to podporiť tento projekt.
Bc. Pacovský - nie som proti tomu, aby sa rekonštruovala telocvičňa, ja som hlasoval aj za predošlú žiadosť.
V tejto súvislosti nebudem hlasovať za z toho dôvodu, že neviem, či to bolo prerokované na stavebnej
komisii. Dôvodom je to, že 29.9.2017 sme schválili uznesenie na prvú žiadosť, uznesenie podpísal pán
primátor. Platnosť uznesenia nadobúda vtedy keď to podpíše primátor až v tom momente keď je poňaté do
zápisnice. Zápisnica zo zastupiteľstva bola zverejnená až 5.10. 2017.
Mgr. Koperdáková - buďme radi, že sme dostali dotáciu, súčasťou žiadosti sú aj prílohy, ktoré sú v poriadku,
neanalyzujme to.
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Mgr. Šefčíková HKM – uznesenie je platné podpisom primátora.
Bc. Pacovský – v tom sa nezhodneme.
Ing. Jánošík – riešte to v bode rôzne, pre nás obyčajných ľudí je to dobrá vec.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 5: Schválenie spoluúčasti v rámci žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie telocvične na rok 2018: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prílohe).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 366/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 6 Schválenie žiadosti za účelom realizácie projektu: „Budovanie prvkov zelenej
infraštruktúry v Meste Spišské Vlachy“

Primátor mesta - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky cez Integrovaný
operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie
enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových
prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Mesto Spišské Vlachy podalo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na projekt : „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Meste Spišské Vlachy“. Celková
žiadaná dotácia 282 072,10 €, spoluúčasť mesta 14 845,90 € . Je to otvorená vec, ktorú budeme ešte dopĺňať.
Bola spomenutá Rudoľová záhrada, stred kruháča a park pri Evanjelickom kostole.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Legát, poslanec Bc. Pacovský.
Mgr. Legát – žiadosť bola podaná? Pokiaľ bola podaná, k čomu sme sa zaviazali v tej žiadosti? Čo vzniká,
aké práva a povinnosti? Prečo je problém spraviť verejnú architektonickú súťaž, aby sa tá Rudoľová záhrada
spravila pekne  a poriadne?
Primátor mesta – žiadosť bola podaná, k ničomu nás to nezaväzuje.
Mgr. Legát – už pred rokom sme žiadali, aby sa urobila tá architektonická súťaž, prečo sa to nemohlo urobiť
tak, aby to bolo poriadne?
Primátor mesta – teraz máme možnosť povedať čo tam chceme, a je možnosť získať dotáciu.
Bc. Pacovský – ten projekt možno je aj dobrý, len nebol konzultovaný v žiadnej komisii. Máme tu
spoluobčana pána Patrika Nováka, ktorý sa zasadzuje za životné prostredie, za skultúrnenie Rudoľovej
záhrady, bol aspoň on k tomu prizvaný?
Primátor mesta - kde je projekt, alebo nejaká štúdia, ktorú vypracovala komisia?
Bc. Pacovský - pána Čurillu sme poprosili, aby urobil nejaký náčrt, príp. skúsil osloviť niekoho na nacenenie
náčrtu toho, akoby to mohlo vyzerať.
Mgr. Koperdáková - správne tomu rozumiem, že sa podala žiadosť o dotáciu  na mestskú zeleň, nemáme ešte
štúdiu Rudoľky. My sme v tej prvej fáze.
p. Kičin - prečo sa neuvažovalo so začlenením lokalizácie ul. 9. mája priestoru medzi činžiakmi, prečo sa
nezaradilo toto?
Primátor mesta - tých lokalít je viac, vybrali sme lokality, ktorými by sme chceli začať.
p. Kičin - my máme posadenú zeleň, ale nikto ju neupravuje, nikto to nerieši. Na Požiarnickej ulici sme mali
projekt pred piatimi rokmi.
Mgr. Salaj – čo vlastne chceme v tej Rudoľke mať? Keď zeleň, tak tam už nič nedáme.
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Primátor mesta - nie zeleň, je potrebné stretnutie kde sa dohodneme čo tam chceme dať, bude to súčasť
ďalšieho rokovania s projektantom. Rudoľová záhrada je vysporiadaná, ju môžeme obohacovať o nové
prvky, ktoré obohatia život či už detí alebo mládeže.
Mgr. Legát – na základe akých kritérií bol vybraný architekt, ktorý to mal celé navrhnúť? Čiže aké boli
kritériá?
Primátor mesta – podľa zákonného postupu.
Mgr. Legát - aká forma bola na výber riešená? Na základe čoho ste vyberali?
Prednosta MsÚ - prieskum trhu.
Mgr. Legát - rozhodujúcim kritériom bolo čo?
Prednosta MsÚ - pán Dzurila to mal na starosti.
Primátor mesta - je to začiatok riešenia tejto veci.
Mgr. Legát - ide o prístup ako sa to robí. Mohlo to byť minulý rok, mohlo sa to rozložiť napr. na tri roky
a toto mohol byť prvý krok. Pán Čurilla mal urobiť návrh koľko by taký projekt stál. Nemal za úlohu
spraviť projekt ani nič konkrétne, mala to byť iba informácia, ktorá mala slúžiť na tú súťaž, aby sme vedeli
čo nám na to treba.
p. Kičin - táto výzva je na obnovu zelene, lavičiek,  vôbec nerieši budovy, športoviská, nič.
Bc. Pacovský – je uvažované nad okolitou kruhového objazdu, sme majiteľom? Došlo k zámene s KSK?
Primátor mesta – áno.
Prednosta MsÚ – štát nie je nastavený na naše zasadnutia, bola vyhlásená výzva, z toho dôvodu sa poslala
čiastková žiadosť. Boli vybrané lokality, následne bude stretnutie s projektantom kde si môžeme povedať čo
tam budeme chcieť napr. streetworkové ihrisko, plážové ihrisko, lavičky.. My sme len reagovali na
požiadavky zo štátu.
p. Kičin - zameňme tú lokalitu, za lokalitu na ul. 9 mája a urobme si tú štúdiu.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 6: Schválenie žiadosti za účelom realizácie
projektu: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Meste Spišské Vlachy“: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prílohe).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 367/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 7 Vysporiadanie duplicitného vlastníctva medzi Mestom Spišské Vlachy a obchodnou
spoločnosťou HOLDING, a. s.

Ing. Mnichová - v zmysle Uznesenia č. 310/VII/2017 zo dňa 29. septembra 2017 bola vypracovaná Právna
analýza o vysporiadaní duplicitného vlastníctva medzi Mestom Spišské Vlachy a obchodnou spoločnosťou
HOLDING, a. s..  Keďže je to obsiahly dokument bol Vám predložený úvod, odporúčania a záver. Ak máte
záujem je tu celý k nahliadnutiu. Návrh riešenia v zmysle právnej analýzy je riešenie mimosúdnym
spôsobom a to uzavretím inominátnej zmluvy podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, alebo dohodou o urovnaní podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov. Spoločnosť Holding, a.s. požiadala o vysporiadanie danej duplicity dohodou.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Bc. Pacovský.
Bc. Pacovský – navrhujem, aby tento bod bol vylúčený z rokovania, materiály neboli doručené v súlade
s rokovacím poriadkom, nemáme o čom hlasovať. Ani právna analýza nebola doručená poslancom v plnej
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verzii, len časť výsekovo a ja sa neviem podľa výsekovej časti rozhodnúť, nie som schopný to podporiť
v tejto verzii.
Primátor mesta – máš možnosť sa zdržať hlasovania.
Bc. Pacovský - ja budem hlasovať proti.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 7 Vysporiadanie duplicitného vlastníctva medzi
Mestom Spišské Vlachy a obchodnou spoločnosťou HOLDING, a. s.: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prílohe).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 368/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 8 Stanovisko mesta k zámeru „Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných
Spišské Vlachy“

Primátor mesta - z Ministerstva životného prostredia dňa 12.3.2018 ako dotknutej obci nám bol doručený
zámer týkajúci sa zefektívnenie prevádzky farmy ošípaných Spišské Vlachy. Oznámenie o zámere bolo
zverejnené na stránke mesta dňa 15.3.2018, k čomu są mohli po dobu 21 dní vyjadriť aj obyvatelia mesta
Spišské Vlachy. Keďže ide o výraznú zmenu čo do technológie, ale aj do zvýšenia počtu kapacity daného
zariadenia Mesto zvolalo pracovné stretnutie na deň 26.3.2018, kde boli pozvaní všetci poslanci MsZ,
starostovia susedných obcí a zástupcovia firmy Agrovýkrm Spiš, s.r.o. Na žiadosť zástupcu firmy
Agrovýkrm Spiš, s.r.o są stretnutie presunulo a uskutočnilo dňa 28.3.2018. Stretnutia sa zúčastnili primátor
mesta Ľubomír Fifik, prednosta MsÚ JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M., zástupca firmy Agrovýkrm Spiš,
s.r.o Marek Tóth, poslanci MsZ: Ing. Juraj Jánošík, Ing. Peter Klocek, PaedDr. Marcela Satmáryová, Pavol
Kičin, starosta obce Bystrany František Žiga a Ing. Michal Kiššák. Po prerokovaní zámeru a v zmysle
zápisnice Mesto pripravilo Stanovisko k zámeru nasledovne: Mesto Spišské Vlachy, zastúpené primátorom
Ľubomírom Fifikom, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie v znení neskorších predpisov a § 126 ods.4 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov:
- nesúhlasí s z navýšením počtu chovných ošípaných nad 30 kg zo súčasných 8285 ks na 19076 ks, z

dôvodu, že už v súčasnosti je neúmerné zaťaženie ovzdušia a pôdy pri likvidácii močovky, v celom
meste je neznesiteľný zápach, na čo sa vo veľkej miere sťažujú občania mesta,

- nesúhlasí so zriadením objektu SO 61 – Asanačné veterinárne zariadenie s kapacitou 1,2 t/deň, kde
je plánované spaľovanie uhynutých zvierat. Prevládajúce vetry na území mesta sú smerom na obytné
časti, v súčasnosti je v meste neznesiteľný zápach a pri zrealizovaní spaľovne by ovzdušie bolo
zaťažené aj emisiami zo spaľovne,

- zabezpečenie odberu hnojovice z prevádzky na ďalšie uskladnenie a spracovanie odberateľom spol.
Agro Spišské Vlachy, s.r.o. je v súčasnosti nevyhovujúce a nedostatočné (sťažnosti aj susedných
obcí, kde sa hnojovica vyváža – dotknuté obce – Bystrany a Olcnava j obec Hincovce nesúhlasí
a dala doplňujúce stanovisko. Z toho dôvodu žiadame o doplnenie dokumentácie a následne aj
realizáciu čističky odpadových vôd. Riešenie odporúčané spracovateľom. Prijať Uznesenie, že MsZ
uvedené stanovisko berie na vedomie. Bolo to stanovisko, ktoré vzišlo z rokovania, ktoré som zvolal
ja v rámci tej krátkej lehoty, ktorá bola.

Keďže okolité obce Olcnava a Bystrany neboli o tom informované, hneď som ich informoval a plánovali
sme stretnutie. Oslovil ma aj pán Kiššák, bývalý zástupca aj primátor mesta, ktorý taktiež nesúhlasil s touto
prevádzkou. Ako predseda komory poľnohospodárov nepodporí toto plánované navýšenie chovu ošípaných.
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Takže spoločne na základe lehoty, ktorá bola daná sme dali stanovisko, ktoré je nesúhlasné. Na základe
šírenia tejto správy bol zriadený petičný výbor a v meste Spišské Vlachy vďaka pánovi Salajovi a členov sa
začala dodatočne po lehote, ktorá bola daná spisovať petícia proti tomuto zámeru. Túto vec sme prerokovali
aj na ministerstve ŽP kde účastníkmi sú už aj členovia petičného výboru aj obce Olcnava, Bystrany,
Hincovce. V materiáloch máte aj vyjadrenie z ministerstva do ktorého bude možné zasahovať. Celý petičný
výbor má v tom termíne doložiť petíciu, obec Bystrany ju už predložili. Ďakujem za spracovanie materiálu
pánovi Salajovi, vidím to ako spojenie a ťahanie za jeden koniec, aby sme zabránili tomuto plánovanému
navýšeniu ošípaných.
Do rozpravy sa prihlásil poslanec Mgr. Legát, občan Mgr. Salaj.
Mgr. Legát – chcel by som sa opýtať pán primátor či považuješ stanovisko mesta, ktoré sme zaslali za
dostačujúce a dostatočné, lebo ak nám na tom záleží tak nerozumiem, prečo sme zaslali len také stanovisko.
Primátor mesta – pána Salaj vystúpi v rámci zvolaného verejného zhromaždenia k tomuto bodu.
Mgr. Salaj – ohľadom tohto bodu preštudoval som si materiály a zarazila ma jedna vec, prečo nebola zvolaná
komisia, mimoriadne mestské zastupiteľstvo, prečo nebola verejnosť prizvaná.
Primátor mesta – poprosím k veci, stručne.
Mgr. Salaj – nebola prizvaná odborná a laická verejnosť, jedná sa o záležitosť, ktorá ovplyvní občanov na
20-30 rokov, sú tam aj zdravotné problémy, ktoré uvádzam v materiáloch. Ste odborníkmi na EIA na
posudzovanie životného prostredia? Od roku 2014 máte ponuku na moju právnu službu. Ja som odborník,
posudzoval som štyri projekty. V zápisnici z pracovného rokovania, ktoré ste mali, je uvedené, že sú hnojové
týždne, kedy to smrdí, ale vo Vlachoch je hnojový týždeň celý rok. Pýtam sa, koľkokrát poslalo mesto
sťažnosť na inšpektorát životného prostredia do Košíc? Prečo nevedel o tom pán Koperdan, samostatne
hospodáriaci roľníci na území mesta, majitelia penziónov, chát, podnikatelia, verejnosť. Máme tu
agronómov, chemikov, odborníkov, právnikov, ktorí by nám možno vedeli pomôcť.
K danému bodu prebehla krátka diskusia medzi primátorom mesta a pánom Salajom.
Bc. Pacovský – faktická otázka, že prečo Vy ako primátor ste neinicioval takúto petíciu, keď starosta obce
Bystrany na deň rokovania doniesol petíciu s 360 podpismi, prečo sa pýtate predsedu petičného výboru prečo
on nie, alebo prečo my tak neskoro keď Vy ako štatutár mesta nič.
Primátor mesta – ja som dal stanovisko a privítal som tú petíciu, ktorá je spisovaná.
p. Kičin - poďakoval pánovi Salajovi za všetkých Vlašanov.
Bc. Pacovský - poďakoval všetkým, ktorí podali námietky a pripomienky do prvého kola, ktorí namietali
postup investora a to: Mgr. Salajovi, pani Pacovskej, pani Holotňákovej, p. Kičinovi, p. Kičinovej, keď nie
ich, tak prvé kolo nezastavíme bez námietok.
PaedDr. Satmáryová – ja by som poďakovala aj tým, ktorí sa mohli zúčastniť na stretnutí, takisto na stretnutí
dali svoje námietky. Argumentovali sme tým, že chcú navýšiť počty aj objem hnojovice, takisto kde to chcú
vyvážať. Takže aj tam boli vznesené pripomienky. Tri dni nato ako bol zaslaný zámer sme zvolali
zasadnutie, sme to zverejnili na stránke mesta, mohli sa ľudia zúčastniť, neprišli. Takisto aj ja vítam petíciu,
čítala som takisto stanovisko pána Salaja, ďakujeme za všetkých občanov.
Prednosta MsÚ - aby som vysvetliť ako to začalo: keď nám bolo zaslané upozornenie v zmysle životného
prostredia, následne po porade s primátorom mesta 20.3.2018 som oboznámil poslancov aj starostov obcí
Olcnava a Bystrany, ktoré neboli oslovené ako dotknutá obec. Keďže ide o výraznú zmenu čo do technológie
a zvýšenie počtu kapacitného zamerania všetky potrebné prílohy a informácie im boli zaslané v emaily. Bolo
zvolané pracovné stretnutie na deň 26.3.2018 o 15.30 hod. ohľadom diskusie k danej problematike. Požiadal
som ich, aby na stretnutie doniesli svoje písomné stanovisko k žiadosti. Na základe týchto udalostí
a preštudovaní materiálov sme na toto stretnutie pozvali aj pána Kiššáka, bývalého riaditeľa tejto prevádzky,
ktorý mal najlepšie vedomosti čo do budov aj do technológií, takže odborná verejnosť ako taká bola
pozvaná. Myslím si, že mesto Spišské Vlachy konalo nad rámec zákona. Pretože po preštudovaní materiálov
s pani Mnichovou a pánom primátorom sme usúdili, že musíme informovať aj ostatné obce. Preto bolo
zvolané aj to pracovné stretnutie, aby sme sa tu zišli, aj poslanci a spoločne riešili čo bude ďalej. Teraz bol
zaslaný ďalší dokument o rozsahu tej činnosti, poprosím Vás po zastupiteľstve, aby sme zostali a riešili to
ako ďalej.
Mgr. Legát – navrhujem, aby mesto požiadalo pána Salaja o pomoc pri riešení tejto situácie, stanoviska, aby
sa tieto sily spojili, aby sa využili možnosti a prostriedky, vôľa a chuť niečo spraviť. Neviem podporiť
pripravené uznesenie, pretože tak, ako stanovisko považujem za nedostatočné, tak aj to uznesenie.
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Primátor mesta – máš možnosť sa vyjadriť pri hlasovaní.
PaedDr. Satmáryová – môžeme doplniť uznesenie.

15 minútová prestávka.

Mgr. Legát – predniesol návrh pozmeňujúceho textu uznesenia o ktorom žiadal dať hlasovať.
PaedDr. Satmáryová – prečítala pozmeňujúci návrh uznesenia poslanca Mgr. Legáta.

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

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol prijatý.

Primátor mesta – dal hlasovať o uznesení v znení pozmeňujúceho návrhu k bodu č. 8: Stanovisko mesta
k zámeru „Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy“: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch žiada (celé znenie uzn. v prílohe).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 369/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 9 Návrh na prenájom bytového priestoru vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ul. SNP 19

Primátor mesta – na základe žiadosti Mariána Uhrína o pridelenie bytu na ul. SNP 19 týkajúcej sa
nehnuteľnosti, ktorého je výlučným vlastníkom prenajímateľ Mesto Spišské Vlachy. Nehnuteľnosť je
umiestnená na 3. N.P. bytového domu na ulici SNP 19/72 v Spišských Vlachoch, zapísaného Okresným
úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom na LV číslo 1, pre katastrálne územie Spišské Vlachy,
okres Spišská Nová Ves. Stavba sa nachádza v katastrálnom území Spišské Vlachy na parcele číslo
KN/C/242/1. Ide o trojizbový byt č. 9 vo výmere 80 m².
Mgr. Legát – pri dopade na rozpočet mesta je uvedený predpokladaný ročný príjem, nie je uvedený v akej
výške.
Primátor mesta – nepoviem povedať presnú výšku, tak ako je to nastavené, bolo to prerokované na sociálnej
komisii.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu č. 9: Návrh na prenájom bytového priestoru vo
výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP. 19: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje (celé znenie uzn. v prílohe).



Zápisnica zo 44. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, konaného dňa 10.05.2018 14

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 370/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová – predniesla zoznam kontroly prijatých uznesení na poslednom riadnom zasadnutí MsZ
v Spišských Vlachoch konanom dňa 07.03.2018:
-počet prijatých uznesení: 13,
-počet splnených uznesení: 12
-plnia sa: 1–uznesenie č. 357/VII/2018 K bodu č. 11: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi – pracuje sa na príprave zmluvy, ostatné uznesenia sú splnené.
-nesplnené: 0.
Kontrola plnenia uznesení z MsZ konaného dňa 28.12.2017:
-nesplnené uznesenia: 0
-uznesenia v plnení: 1- uznesenie č. 348/VII/2017 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2018,
kontroly podľa plánu ešte prebiehajú.
Mgr. Legát - výsledky súťaže sú aké?
Primátor mesta – víťazom súťaže ohľadom Požiarnej zbrojnice je pán Ľubomír Čurilla.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia k bodu č. 10: Správa o plnení uznesení: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prílohe).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 371/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Činnosť komisií

p. Klocek – stavebno-plánovacia komisia – prečítal zápisnicu zo zasadnutia dňa 20.04.2018, ktorá riešila
nasledovné žiadosti:
- Vysporiadanie duplicitného vlastníctva – Relax, a. s. a Mesto: Stanovisko komisie: komisia odporúča
riešenie duplicitného vlastníctva mimosúdnym spôsobom a to uzavretím inominátnej zmluvy v zmysle
Občianskeho zákonníka
- Žiadosť o zámenu /odpredaj pozemkov: Stanovisko komisie: komisia odporúča IBV v časti pod
Zdravotným strediskom riešiť ako celok, osloviť majiteľov pozemkov k vysporiadaniu (predaj, zámena), po
obdržaní predbežných súhlasov postupovať pri príprave IBV (geometrický plán, znalecký posudok).
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- Žiadosť o súhlas na výstavbu poľného kríža na pozemku mesta – Chlebovec Ľubomír: stanovisko
komisie: komisia nesúhlasí s umiestnením v lokalite Zahura z dôvodu, že materiál kríža nezapadá do
prostredia, vhodnejšie by bolo zhotovenie z dreva. Navrhuje žiadateľovi, aby umiestnenie prekonzultoval so
zástupcom cirkvi, prípadne či nie je možné niektorý jestvujúci kríž, ktorý je už schátralý zameniť za tento
nový.
- Žiadosť o zrezanie stromu na cintoríne – Mackoviaková Marta: Cintorín sa nachádza v Pamiatkovej
zóne mesta, s výrubom musí súhlasiť Pamiatkový úrad. Komisia navrhuje zatiaľ poškodené konáre len
orezať, výrub sa povoľuje len vo vegetačnom kľude od 1.10. do 31.3.iba so súhlasným stanoviskom
Pamiatkového úradu.
- Žiadosť o opravu komunikácie – Kľučár Jozef: stanovisko komisie : komunikácia ul. Hviezdoslavova
nie je miestnou komunikáciou, je to štátna cesta, ktorá je v správe Správy ciest Košického samosprávneho
kraja. Komisia odporúča žiadateľovi obrátiť sa na správcu komunikácie.
Mgr. Legát – navrhujem túto žiadosť postúpiť na vybavenie správe ciest KSK.
Primátor mesta – súhlasím.
- Žiadosť o prenájom pozemkov na poľnohospodársku výrobu – Duľa Mário: stanovisko komisie :
Oznámiť žiadateľovi, že na prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve mesta bude v najbližšej
dobe vyhlásená verejno – obchodná súťaž, ktorej sa žiadateľ môže v prípade záujmu zúčastniť.
- Žiadosť o opravu miestnej komunikácie ul. 1. mája – obyvatelia: stanovisko komisie : komisia berie na
vedomie požiadavku, nakoľko v súčasnej dobe mesto nemá vyčlenené finančné prostriedky na cesty a
chodníky, požiadavka bude zaradená do zoznamu opráv, plánovaných v meste.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Zavadský Peter: stanovisko komisie: komisia nesúhlasí s
odpredajom pozemku z dôvodu, že cez tento pozemok sú vedené mestské inžinierske siete.
V bode Rôzne:
-Riešenie účelovej komunikácie pozdĺž toku Žehrice – ul. Vajanského - na žiadosť obyvateľov ul.
Vajanského a v zmysle požiadavky pri prerokovávaní zmien územného plánu, komisia odporúča mestu
zvolať jednanie s občanmi Vajanského ulice a prejednať riešenie účelovej komunikácie, ktorá by mala byť
riešená pozdĺž toku v mieste záhrad obyvateľov.
-Žiadosť p. Polačeka o riešenie výjazdu z rodinného domu na ul. Slnečná - pri výjazde z dvora na ul.
Slnečnú vzniká nebezpečenstvo kolízie motorových vozidiel, nakoľko nie je dostatočný rozhľad na
prichádzajúce vozidlá, čomu zabraňuje vysoký „živý plot“ okolo plota rodinného domu p. Hrobárovej.
Komisia odporúča jednať s majiteľkou o odstránení, prípadne znížení porastu, aby sa predišlo k ohrozeniu
vodičov a chodcov na tejto ulici.
-Návrh na odvolanie člena Stavebno – plánovacej komisie - Komisia dáva návrh na odvolanie člena
komisie Mgr. Legáta Branislava z dôvodu, že sa nezúčastňuje na zasadaniach komisie v zmysle § 7 ods. 5)
„Ak člen komisie trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie alebo ak sa po dobu
dlhšiu ako 1 rok nezúčastňuje na činnosti komisie, predseda komisie navrhuje odvolanie člena komisie pre
pasivitu na najbližšom rokovaní MsZ“.
Mgr. Legát – chcel by som sa vyjadriť k poslednému bodu, neviem či niekomu viac záleží na rozvoji
a architektonickom vývoji nášho mesta. Keďže sú komisie zvolávané cielene na stredu, aby som sa nemohol
zúčastniť sa nemienim ani ospravedlňovať za neúčasť. Pokiaľ sú tie komisie zvolané s cieľom a zo zámerom
koncentrovať názory, vyjadrenie k predmetnej problematike veľmi rád sa zúčastním a veľmi rád podporím
tieto komisie.
Bc. Pacovský – návrh na odvolanie predkladá výhradne predseda komisie.
Primátor mesta – dal to predseda.
PaedDr. Satmáryová – bol za mnou pán Kandra, aby sa členovia stavebnej komisie išli pozrieť ku pánovi
Olejníkovi – malá vodná elektráreň na Mlynskej ulici.
Bc. Pacovský – naša komisia bola neuznášania schopná, asi aj na základe toho prišla žiadosť OZ Spišského
lukostreleckého klubu v Spišských Vlachoch či by ich člen mohol byť ďalším členom komisie. Žiadosť bola
doručená mne, z toho dôvodu na základe § 5 odstavec 2,  písmeno g ) Štatútu komisií navrhujem mestskému
zastupiteľstvu na schválenie nového člena pána Mgr. Ľubomíra Piklu. Ďalej podávam návrh na odvolanie
člena KVŠ pána Ing. Michala Dzurilu, tajomníka KVŠ komisie, ktorý sa ani raz nezúčastnil zasadnutie KVŠ
komisie. Na základe § 5 odstavec 2, písmeno g) a na základe § 7 odstavec 5 Štatútu komisií v Spišských
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Vlachoch navrhujem zastupiteľstvu odvolať člena KVŠ komisie pri MsZ v Spišských Vlachoch pána Ing.
Michala Dzurilu.
Primátor mesta – dal hlasovať o jednotlivých návrhoch.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia na odvolanie člena stavebno-plánovacej komisie pri MsZ
v Spišských Vlachoch Mgr. Branislava Legáta.

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

Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý.

PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia na odvolanie Ing. Michala Dzurilu z pozície tajomníka
kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie  pri MsZ v Spišských Vlachoch.

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 372/VII/2018 bolo prijaté.

PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia na menovanie za člena kultúrno-športovo-vzdelávacej
komisie  pri MsZ v Spišských Vlachoch Mgr. Ľubomíra Piklu.

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 373/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 12 Rôzne

Do rozpravy sa prihlásil poslanec Ing. Suchý.
Ing. Suchý – ohľadom hodín na Turni, či sa dá s tým niečo robiť?
Primátor mesta – ten kto je v meste tak vie, že nám vežové hodiny nefungujú. Oslovili sme odborníkov, aby
sa na to pozreli, je to v štádiu rokovania a príprav. Pravdepodobne tam bude väčší problém.
Mgr. Koperdáková – na poslednom zasadnutí som sa dotazovala o zberné nádoby, je máj a nádoby stále nie
sú všade, ľudia sa sťažujú.
Primátor mesta – situácia je taká, že mesto dostalo z projektu všetky nádoby, ale sa to rozmiestňuje po
daných obciach rovnomerne. My ideme postupne po uliciach.
Mgr. Legát - my tie nádoby máme, len nie sú roznesené?
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Primátor mesta – nemáme ich tu, postupne prichádzajú a skladajú sa.
p. Kičin – ohľadom dlžoby, ktorú pán Lorinc má?
Primátor mesta – je to stále v konaní, znovu je to presunuté.
Mgr. Legát – spomínalo sa, že náš DHZ čistil Hornádsku ulicu od výkopových prác, chcem sa opýtať nemá
to uložené v stavebnom povolení čistiť tú ulicu? Prečo my platíme teraz za čistenie tej ulice hasičmi ak to má
za povinnosť investor čiže Podtatranská vodárenská spoločnosť. Žiadam, aby mesto vyzvalo Podtatranskú
vodárenskú spoločnosť, aby to dala do pôvodného stavu a taktiež, aby mesto zvážilo refundáciu nákladov
vynaložených na naftu alebo vodu.
Ing. Suchý – ohľadom pána Sokolského a opravy fasády kultúrneho domu.
Primátor mesta – bude znovu vyzvaný, opätovne budeme žiadať.
p. Kičin – ohľadom ďalšej výzvy, či sa niečo pripravuje, aby sme boli dopredu pripravení.
Primátor mesta – momentálne to čo bolo dnes v programe rokovania.
Mgr. Salaj – verejne vyhlásil, že nechce kandidovať, nebude kandidovať, nechce byť primátorom,
poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, ani nepodporuje a nebude podporovať žiadneho
primátora. Ďalej informoval poslancov o opätovnom podaní podnetu o konflikte záujmov, z toho dôvodu, že
predošlé podanie podnetu o konflikte záujmov, ktorý bol zaslaný dňa 28.12.2018 emailom aj poštou
v obálkach nebolo v zmysle ústavného zákona prerokované mestským zastupiteľstvom ako kolektívnym
orgánom v lehote 60 dní. Preto bol nútený ho podať opätovne. Vzhľadom k tomu, že dnes zasadáte, začínam
konanie. Vzhľadom k tomu, že nastali nové skutočnosti, svoje podanie som trochu pozmenil. Celé znenie
textu uvedeného podania pána Mgr. Jozefa Salaja o konflikte záujmov je uvedený v prílohe zápisnice.
Mgr. Salaj – pán primátor poslal obyvateľom mesta list, na základe, ktorého som ho 17.7.2017
prostredníctvom právneho zástupcu požiadal o ospravedlnenie. Do dnešného dňa nebolo odpovedané. Na
základe toho sa rozhodol vrátiť cenu primátora mesta, ktorú v roku 2014 z rúk primátora mesta prevzali
rodičia. Celé znenie listu je uvedené v prílohe zápisnice.
Mgr. Legát – vzhľadom k tomu, nakoľko začalo konanie, bol podaný podnet o konflikte záujmov, navrhujem
10 minútovú prestávku, mali by sme k tomu prijať nejaké uznesenie.
Mgr. Šefčíková HKM – je pravda, že doručením podnetu začína konanie. V zmysle zákona príslušným
orgánom ste Vy mestské zastupiteľstvo. Keďže prejednanie podnetu nebolo zaradené do rokovania,
navrhujem, aby ste v tomto štádiu požiadali pána primátora, aby sa vyjadril a určili mu primeranú lehotu.
Mgr. Legát - z môjho pohľadu bol do zápisnice nadiktovaný podnet.
PaedDr. Satmáryová – ak sa konanie začína na podnet dňom začatia konania je deň doručenia podnetu
zastupiteľstvu, to je teraz.

10 minútová prestávka.
O 21:00 hod. odišiel z rokovania Mestského zastupiteľstva p. poslanec Ing. Radoslav Leščáni.

Bc. Pacovský – prečítal návrh uznesenia mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch: Uznesenie vecne
príslušného orgánu v zmysle čl. 9 odst.1 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v konaniach začatých na základe podnetu podaného dňa
10.5.2018 (celé znenie uzn. v prílohe).
p. Kičin – prečo som tam?
PaedDr. Satmáryová – si poverená osoba.
Bc. Pacovský – si poverená osoba, pretože si najflexibilnejší a máš rodinných príslušníkov právne
vzdelaných ak by bola potreba rýchlej porady, tak ti má kto poradiť. Nemá to otvárať, otvárať sa to bude až
na konaní.

Zástupkyňa primátora mesta – dala hlasovať o podanom návrhu uznesenia.

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

Zástupkyňa primátora mesta konštatovala, že uznesenie mestského zastupiteľstva bolo prijaté.

K bodu č. 13 Interpelácie

Mgr. Legát – neuzavreli sme tú vec ohľadom dňa detí, mali by sme dotiahnuť použitie tých priestorov ako
osobitný zreteľ. Predniesol návrh uznesenia na poskytnutie priestorov Rudoľovej záhrady: k bodu č. 13
Interpelácie: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje poskytnutie nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta v Rudoľovej záhrade z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je uskutočnenie Dňa
detí zo škôl v Spišských Vlachoch a s tým spojenou realizáciou športovo-výchovných aktivít žiakov škôl
v Spišských Vlachoch Základnej škole Komenského 6 dňa 01.06.2018.

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 374/VII/2018 bolo prijaté.

Prednosta MsÚ – upozornil poslancov, že schválené uznesenie je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.
Nikdy sme nebránili žiadnej akcii, mali ste to pomenovať ináč, nie osobitný zreteľ.

K bodu č.  14 Záver
V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik sa poďakoval všetkým prítomným poslancom a
ostatným prítomným za účasť a 44. zasadnutie MsZ o 22:00 hod. ukončil.

Zapísala:        Mgr. Valéria Bašistová
V Spišských Vlachoch, dňa: 17.05.2018

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová
predseda návrhovej komisie

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:
Mgr. Monika Koperdáková ....................................................

Ing. Radoslav Leščáni .....................................................
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Prílohy:

- Prijaté uznesenia zo 44. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch dňa
10.05.2018

- k bodu č. 3 Návrh na udelenie ocenení mesta

- k bodu č. 5 Schválenie spoluúčasti v rámci žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie
telocvične na rok 2018

- k bodu č. 6 Schválenie žiadosti za účelom realizácie projektu: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v
Meste Spišské Vlachy“

- k bodu č. 7 Vysporiadanie duplicitného vlastníctva medzi Mestom Spišské Vlachy a obchodnou
spoločnosťou HOLDING, a. s.

- k bodu č. 8. Stanovisko mesta k zámeru „Chov ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných
Spišské Vlachy - informácia

- k bodu č. 9 Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici
SNP. 19

- k bodu č. 10 Správa o plnení uznesení – kontrola plnenia uznesení

- k bodu č. 11 Činnosť komisií – výstupy

- k bodu č. 12 Rôzne:

1) podanie podnetu na posúdenie konfliktu záujmu – podávajúci pán Mgr. Jozef Salaj

2) vzdanie sa ocenenia – Ceny primátora mesta Spišské Vlachy – pán Mgr. Jozef Salaj

- k bodu č. 13 Interpelácie

- k bodu č. 14 Záver


