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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. októbra 2018 na 48. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v priestoroch
Galérie Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik otvoril
a viedol 48. 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 – odišiel o 19:40
hod., Štefan Labanc, Milan Biroščák, Tomáš Celec, Mgr. Monika Koperdáková –
odišla o 19:45 hod.

Zapisovateľka: Mgr. Valéria Bašistová
Neprítomní: Poslanci: Ing. Rastislav Bečker - ospravedlnený, Ing. Ivan Suchý – ospravedlnený,

František Pikla – ospravedlnený, Ing. Radoslav Leščáni - ospravedlnený

Ďalší  prítomní : podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15 : 45 hod.
Ukončenie rokovania: 19 : 50 hod.

Priebeh rokovania:

K bodu 1: Otvorenie

Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie - voľba návrhovej komisie
Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Uznesením 392/VII/2018 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík
určuje za overovateľa zápisnice: Milan Biroščák, Štefan Labanc
určuje za skrutátora: Peter Klocek
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach)
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 392/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 2: Nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Prednosta MsÚ – informoval prítomných o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva p.
Tomáša Celeca. Po prečítaní sľubu náhradník p. Tomáš Celec zložil do rúk primátora mesta zákonom
predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 2 Nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch konštatuje (celé znenie
uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: Tomáš Celec
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 393/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 3: Schválenie programu rokovania

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

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 394/VII/2018 bolo prijaté.

Prednosta MsÚ – podal návrh na doplnenie programu rokovania o Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na
priestory v požiarnej zbrojnici, navrhuje ho zaradiť ako bod č. 12. Tieto priestory sú toho času voľné,
požiadal ma pán Valigura, ktorý by tam chcel urobiť prevádzku pohostinstva. Materiál Vám bol zaslaný.
Vzhľadom k tomu, že tieto priestory nie sú využité, príjem z prenájmu nebytového priestoru do rozpočtu je
cca 2.700 eur.
p. Klocek - jedná sa o tie isté priestory, ktoré boli predtým využívané na pohostinstvo?
Prednosta MsÚ - áno, bývalý KM-Bar.
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Primátor mesta – dal hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia MsZ doplnením bodu č. 12 Vyhlásenie
obchodno-verejnej súťaže na priestory v požiarnej zbrojnici.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 395/VII/2018 bolo prijaté.

Schválený program:
1. Otvorenie  zasadnutia

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
– voľba návrhovej komisie MsZ

2. Nastúpenie náhradníka do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení
5. Pripomienky občanov
6. Návrh na Zmenu a doplnok č. 3 územného plánu mesta Spišské Vlachy
7. Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte – Miestne občianske poriadkové služby
8. Návrh na udelenie odmien
9. Schválenie poplatkov za činnosť integrovaného obslužného miesta
10.Všeobecne záväzne nariadenie mesta Spišské Vlachy č.1/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a

ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
11.Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory kotolne
12.Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v požiarnej zbrojnici.
13.Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľke p. Mgr. Milade

Maťašovskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
14.Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran

Spišské Vlachy
15.Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran

Spišské Vlachy
16.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
17.Monitorovacia správa za rok 2018
18.Konsolidovaná závierka za rok 2017
19.Činnosť komisií – výstupy
20.Rôzne
21.Interpelácie
22.Záver

K bodu 4: Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová - prečítala správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia MsZ dňa 10.07.2018.
Informovala o prijatých uzneseniach a uzneseniach, ktoré sú v plnení.
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- splnené uznesenia - 14,
- v plnení - 2 (uznesenie č. 380/VII/2018, uznesenie č. 391/VII/2018),
- nesplnené uznesenie – 1, je to uznesenie č. 382/VII/2018 - konanie vo veci podnetu, ktoré sme postúpili

komisii na ochranu verejného záujmu). Poprosila by som pani predsedníčku Komisie na ochranu
verejného záujmu, aby sa k tomu vyjadrila.

Mgr. Koperdáková – predseda komisie na ochranu verejného záujmu – môžem sa k tomu vyjadriť. Za prvé,
to nesplnené uznesenie je už bezpredmetné a za druhé, ide o konanie, ktoré malo riešiť mestské
zastupiteľstvo, nie komisia. Alibisticky ste si to uznesením presunuli na komisiu. Pán prednosta, dokedy
malo byť zasadnutie ohľadom podnetu? Do 40 dní?
Prednosta MsÚ – do 60 dní
Mgr. Koperdáková – áno, ktoré sa malo venovať len podnetu. Takže bod rokovania to nemal čo byť
a nemala to vôbec riešiť komisia, bolo to na všetkých členoch MsZ. Toto je bezpredmetné, to sa ani splniť
nedá, lebo je to po termíne.
PaedDr. Satmáryová –podľa môjho názoru sa to môže riešiť.
Mgr. Šefčíková HKM – nejde tu o klasické uznesenie zastupiteľstva, čiže tam nevidím dôvod vyhodnocovať
jeho splnenie či nesplnenie. Ani nevidím dôvod na to, aby sa zvolávalo zasadnutie. Vy ste sa ako poslanci
mali stretnúť a rozhodnúť, nie je potrebné, aby sa zvolávalo zastupiteľstvo, pretože to konanie sa neriadi
zákonom o obecnom zriadení, ale ústavným zákonom. Lehota je stanovená na 60 dní, ale nič nebráni tomu,
aby ste sa aj po uplynutí tejto lehoty k tomu vrátili a doriešili to, aby bol nejaký výstup. Jedine Vy môžete
prijať rozhodnutie.
PaedDr. Satmáryová - zo zasadnutia zo dňa 10.05.2018 máme v plnení 4 uznesenia:

- Uznesenie č. 366/VII/2018 – rekonštrukcia prebieha,
- Uznesenie č. 367/VII/2018 – revitalizácia verejnej zelene (časť detských ihrísk, športovísk) – projekt

úspešný, žiadosť bola schválená, spoluúčasť vo výške 14 845,90 € (v Rudoľovej záhrade, na ul. 9.
mája, skrášlenie zelene v parku pri Evanjelickom kostole a v strede kruháča),

- Uznesenie č. 369/VII/2018 – chov ošípaných.
Primátor mesta – k chovu ošípaných - proces posudzovania môže prebiehať až do 3 rokov, my sme dali
záporné stanovisko, z našej strany sa nám nevidí, že sa jedná o zefektívnenie, je to teraz na ministerstve.

Primátor mesta – dal hlasovať za návrh uznesenia k bodu č. 4 Správa o plnení uznesení: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uznesenia v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 396/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 5 Pripomienky občanov

Slavomír Kandra – sa opýtal ohľadom druhej výzvy ministerstva vnútra, v súvislosti s požiarnou ochranou,
bola zverejnená výzva, 600 obcí a miest  dostalo dotáciu a my tam nie sme, prečo?
Primátor mesta – lebo nebol schválený projekt mesta, skrz toho, že bol schválený prvý projekt bolo málo
peňazí elokovaných na tento zámer, takže bude ešte 3. kolo kde mesto opätovne požiada o dotáciu. Financie
sú určené na každú výzvu zvlášť.
Primátor mesta – my sme požiadali, v prvej žiadosti sme boli úspešní, dostali sme 30.000 eur na
rekonštrukciu sociálnych zariadení v dome hasičov, čo už aj prebehlo, je to pred dokončením. Tú druhú
žiadosť sme taktiež podali, z dôvodu, že bolo veľa žiadateľov požiadavka z miest a obcí sa posúva
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a ministerstvo dobre o tom vie, takže bude v treťom kole sa  budeme opätovne uchádzať o túto dotáciu na
zateplenie garáže a na bránu.
Prednosta MsÚ – v prvom kole sme boli úspešní v rámci rekonštrukcie sociálnych zariadení, v druhom kole
požiarnici povedali, že sami si vypracujú projekt. Vzhľadom k tomu, že nič nespravili, týždeň pred
uzávierkou kola som musel s pánom Dzurilom do týždňa urobiť projekt a žiadosť poslať, aby sme vôbec
stihli termín na podanie žiadosti na rekonštrukciu garáží. Jednalo sa o zateplenie garáží, výmeny brán –
elektrické brány a riešilo sa aj vykurovanie.  To že sme neboli úspešní, funguje to tak, že keď sme boli
v prvom kole, v druhom kole Vám nedajú. Všetky obce, ktoré boli úspešné v prvom kole, dostali ten istý
paragraf, podľa ktorého neschválili žiadosť. Možno dostaneme v treťom kole ak sa zvýšia finančné
prostriedky. Keď si takto predstavujú požiarnici spoluprácu, odmietam s nimi spolupracovať s týmto
prístupom.
Primátor mesta - budeme ďalej pokračovať, aby sa majetok vo vlastníctve mesta zveľaďoval. Týka sa to aj
ďalších budov ako je rekonštrukcia mestského úradu, kultúrny dom, zvažuje sa dom smútku.
Prednosta MsÚ – momentálne sme úspešní uchádzači o dotáciu na rekonštrukciu pamätníka SNP vo výške
7.500 eur, Dostali sme dotáciu 14.000 eur na kamerový systém , ktorý sa v meste inštaluje (1x pri mestskom
úrade, 1x pri autobusovej zastávke, na ul. 9. mája, ďalšia kamera na dome smútku, bude snímať priestory
cintorína aj parkoviska, a taktiež pri prvom jazere Zahurou).
Primátor mesta – dňa 9.10.2018 bola doručená obálka od občanov pre poslancov mestského zastupiteľstva,
prosím o jej otvorenie a prečítanie.
Ing. Jánošík – prečítal doručený list od občanov mesta Spišské Vlachy, ktorého obsahom boli pripomienky:

- Problém č. 1 – Motocrossový areál – žiadosť občanov o zverejnenie uznesenia o schválení prenájmu
mestských pozemkov v časti  Turliky pre Motokrosový klub, zverejnenie nájomnej zmluvy na tieto
pozemky, na evidenciu platieb za tieto pozemky, karneval na lyžiach, žiadosť občanov o prešetrenie
financovania akcie karnevalu na lyžiach v súvislosti s vrátením dotácie,

- Problém č. 2 - Predaj hospodárskeho dvora Dobrá Voľa, rok 1997 a pohľadávka mesta voči
kupujúcemu vo výške viac ako 800.000 SK – žiadosť občanov o podanie informácie ohľadom
vymáhania tejto pohľadávky advokátom mesta JUDr. Ivanom Čurillom, MsZ by malo požiadať pána
Čurillu o podanie správy,

- Problém č. 3 - Herňa Jack – žiadosť občanov o to, aby sa poslanci zaoberali zákazom
prevádzkovania hazardných hier  v meste,

- Problém č. 4 - Hlinikáreň
Primátor mesta - chce sa niekto k tomu vyjadriť?
p. Klocek – sa vyjadril ku karnevalu na lyžiach – organizuje to MŠK Tatran LTO, dotáciu sme dostali, máme
trať, chatu ktorú môžeme využívať, máme technológiu. Akciu sme robili, a prečo by sme mali vrátiť dotáciu.
Mgr. Koperdáková - Vy ste kedy robili túto akciu? Robil to Jožko Šiška.
p. Klocek - áno urobil to ako člen LTO, to že si pozháňal sponzorské je pre dobro veci.
Ing. Dzurila – žiadosť o dotáciu podalo MŠK Tatran, dohoda bola s pánom Šiškom, že to urobí ako člen
LTO. To ako dopadli plagáty je jedna vec, to kto to požiadal a organizoval je druhá vec. Bolo to pod
hlavičkou MŠK, všetky doklady dalo MŠK.
Mgr. Koperdáková – to už bolo, prečo sa teraz o tom bavíme?
PaedDr. Satmáryová – ja by som sa chcela opýtať na pohľadávku Dobrá Voľa.
Primátor mesta – je to záležitosť spred 15-18 rokov, kedy bol poslancami schválený predaj budovy, bývalý
majer, to bolo predmetom predaja. Peniaze od kupujúcich mesto nedostalo, skončilo to na súde a v tomto
procese nás zastupuje JUDr. Ivan Čurilla. Je to dosť ťažký prípad.
p. Biroščák - tí páni dostali dotáciu, ručili tým, ale neviem či je možné ešte to od nich vymáhať.
PaedDr. Satmáryová - nikdy sme sa o tom za 4 roky nerozprávali, mohli by sme požiadať p. právnika, aby
nás o tom bližšie informoval.
p. Biroščák - vyzvať p. Čurillu, aby prišiel vysvetliť túto záležitosť, v akom je to stave. Čo sa týka
Motocrossového areálu, Motocross klub si zajednal s p. Koperdanom tieto pozemky, ktoré tam sú aby ich
použil na výstavbu motocrossovej trate. Zmluvu má s p. Koperdanom, neviem ako to je so
súkromnými majiteľmi pozemkov. Teraz už je iná spoločnosť, neviem či je už zmluva s tou novou
spoločnosťou.
p. Celec - nie sú pána Koperdana, on ich má v prenájme od ľudí aj od mesta.
Primátor mesta – jedná sa o pozemky vo vlastníctve mesta, mesto má zmluvu na aký účel sa majú využívať
tieto pozemky, tu je asi ten problém.
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Prednosta MsÚ - v zmysle nášho VZN o nakladaní s majetkom mesta nemôže prenajímateľ prenajímať
pozemky tretím osobám. Na schválenie motocrossovej trate je potrebné posudzovanie EIA, tieto veci
neschvaľuje stavebný úrad, ale ministerstvo životného prostredia. Vzhľadom k tomu, že sme v chránenej
oblasti Natura 2000 potrebujete súhlas ochranárov, aký má vplyv daná trať v danej chránenej oblasti. Vieme,
že je to prospešné pre mesto, propaguje to mesto. Ďalej je to poľnohospodárska pôda, je zákon na ochranu
poľnohospodárskej pôdy, čo môžete robiť na poľnohospodárskej pôde, či je tam dočasné vyňatie, alebo nie
je. Sú tam predpisy, ktoré musí motocrossová trať spĺňať. Je to na poslancoch, či to chcete riešiť. Keď si
máme ctiť zákon, pristupujme rovnako ku všetkým.
Mgr. Koperdáková - nie sú tam pastviny?
Prednosta MsÚ - to je poľnohospodárska pôda, orná pôda. Je to mimo intravilánu.
Primátor mesta - tieto veci sú vhodné predrokovania na komisiách a bolo by dobré, ak by sme k tomu zaujali
nejaké stanovisko, nikto z nás nemá nič voči športu, ktorý v meste je. Bol by som rád keby sa aj traktorová
stanica dala do poriadku. Navrhujem predrokovať na komisiách, príp. stretnutie zo zástupcami združení,
klubov.
p. Biroščák – mesto môže pripraviť zmluvu na prenájom priestorov na uskladnenie napr. za 1 euro, aj pre iné
organizácie, aby sa vedelo.
Primátor mesta - musí ísť výzva z mesta ak to nejde od samotných nájomcoch združení, ktoré to využívajú.
p. Biroščák – k hlinikárni, my ako včelári sme tiež napísali podnet na ministerstvo, že nesúhlasíme
s prevádzkou. Hlinikáreň funguje, ale žiadna odpoveď neprišla. Dve organizácie zo Spišských  Vlách
napísali a žiadna odpoveď.
Primátor mesta - bola prezentácia tej spoločnosti, ktorá prevádzala kontrolu filtračných zariadení na
zastupiteľstve asi pred rokom. Bolo im umožnené svoju činnosť vykonávať v rámci skúšobnej prevádzky
kde by sa mali preukázať výsledky, ktoré by mali spĺňať to čo im ukladal zákon a stavebné povolenie.
Prednosta MsÚ – zo začiatku viem aký som mal tiež postoj ku hlinikárni, tiež som bol nedôverčivý k tejto
stavbe, ale s odstupom času keďže som komunikoval aj s riaditeľom spoločnosti používajú už nové
technológie. Prebrala to nová spoločnosť Heneken Melts. Každý podnikateľ svojim spôsobom vytvára určitý
druh znečistenia. Ku dnešnému dňu hlinikáreň zamestnáva okolo 40 ľudí a bude prijímať ďalších 10-tich.
Ďalej bude prebiehať výstavba pivovaru, ktorú bude realizovať firma Agroštít, to tiež zvýši zamestnanosť
v meste. Do volieb by sme chceli pripraviť prezentáciu pre poslancov aj pre kandidátov, aby sa oboznámili
s tým ako to tam funguje, kto tam pracuje, nemajú s tým problém. Treba sa dohodnúť na termíne. Doteraz
tavili hliník na plyn a teraz idú formou čistejšieho spaľovania – elektrikou, postavili novú trafostanicu. Aj
v Krompachoch sú napr. Kovohuty. A čo sa týka ošíparni, sme pri podávaní žiadosti na projekt zelenej obce
– výsadbou stromčekov kde sme prechádzali okolie ošíparne, chceli sme vytvoriť alej na zachytávanie
vetrov. Nakoľko sme tam taký mestský pozemok nenašli, dohodli sme sa s nimi, aby takúto alej vytvorili oni
na svojom pozemku za plotom.
p. Klocek - niekedy tam bol potok a okolo potoka boli topole, ktoré tiež zachytávali a zbrzdili to prúdenie,
ale potom sa všetko vyrezalo v rámci nejakého projektu.
PaedDr. Satmáryová – ohľadom herne boli sťažnosti, občania boli aj na úrade ešte minulý rok.
Prednosta MsÚ - viem že v Levoči zakázali hazardné hry, v SNV prebieha petícia.
Mgr. Koperdáková - nemôžete porovnávať Spišské Vlachy a Levoču. Nie je to na mieste, aby sme to teraz
riešili, ak bude písomná sťažnosť riešme to.
PaedDr. Satmáryová - bolo 5 sťažností.
Prednosta MsÚ – s herňou sú spojené aj nepriame následky a to, že sa tu zgrupujú určití ľudia, za určitým
účelom, ktorí popíjajú, pretekajú sa a potom sú aj určité následky.
Mgr. Koperdáková - nie je to teraz v programe. Dajte to do bodu rokovania a my môžeme prijať uznesenia.
Primátor mesta – tie návštevy ohľadom herne sú dosť časté v meste, treba si sadnúť a napr. aj v komisii dať
nejaký návrh.

K bodu č. 6. Návrh na Zmenu a doplnok č. 3 územného plánu mesta Spišské Vlachy

Ing. Mnichová – momentálne prebieha zmena č. 2, mali sme tam 12 zmien. Chceli sme to uzatvoriť, ale sme
nemali stanovisko ECAV. Jednalo sa s nimi, máme prijaté uznesenie, čakali sme na súhlas na ukončenie
týchto zmien č. 2. Nakoniec sme zastali na súdnoznaleckom posudku, súdna znalkyňa mala oceniť pozemky,



Zápisnica zo 48. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, konaného dňa 10.10.2018 7

ktoré mali ísť na zámenu, na tom to stroskotalo, pretože pozemky ktoré sú okolo čističky sú v extraviláne
a súdna znalkyňa žiadala potvrdenie o územnom pláne, že pozemky budú využívané na iné ako
poľnohospodárske účely, čo v momentálnej situácii nemôžeme dať, pretože územný plán nie je takto
schválený. Nakoniec sme sa dohodli, ale musíme uzavrieť zmenu č. 2 s tým, že ten jeden bod – posun
čističky odpadových vôd nebude schválený vzhľadom na to, že nemáme súhlasné stanovisko od ECAV, čiže
bude schválených 11 bodov. Musíme ukončiť túto zmenu, pretože uznesením sme schválili, že musí byť do
troch rokov ukončená ináč by sme museli vrátiť dotáciu. Z rokovania s ECAV vyvstáva problém, že musíme
schváliť zmenu č. 3, aby sme začali s posunom ČOV. Máme to prekonzultované s krajským úradom, mohli
by sme tam dať aj umiestnenie zberného dvora, v tomto prípade by to bolo veľmi výhodné. Potrebujeme
ukončiť zmenu č. 2 ale zároveň potrebujeme uznesenie na zmenu č. 3, aby sme mohli pokračovať
v rokovaniach s ECAV, aby súdna znalkyňa mohla pozemky ohodnotiť ako pozemky na iné ako
poľnohospodárske účely.
p. Klocek – bude aj zmena v cene pozemku?
Ing. Mnichová – áno, dohodli sme sa s ECAV, že pozemky pod ČOV odkúpime, zvyšok sa zamení za
pozemky Medvedzovca, ktorý je v intraviláne a ináč sa oceňujú. Teraz nás nútia, aby sme to dostali do inej
kategórie – do budúceho zastavania, aby to mohli oceniť. Bude iná cena. Je to jediná schodná cesta. Ak by to
ocenili ako poľnohospodársky pozemok v extraviláne tak ako to je teraz cca. 0,70 – 1,00 eur/m². Ak sa to
dostane do zastavania môže to byť cca. 4-5-7 eur/m², to záleží na súdnoznaleckom posudku. Jedná sa
približne o 2700 m². Súdneho znalca vyberá ECAV, my to len zaplatíme.
Návrh na Zmenu a doplnok č. 3 nasledovné:
1. posun umiestnenia ČOV v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie z roku 2011 – bližšie ku miestnej
komunikácii ul. Železničná,
2. návrh lokality na umiestnenie zberného dvora na pozemkoch pri navrhovanej čističke odpadových vôd.
Prednosta MsÚ – ak by mali niečo poslanci na doplnenie do zmeny č. 3, tak by sme to tam mohli dať.
Ing. Mnichová – aj na zmenu č. 3 po schválení uznesenia môžeme požiadať ministerstvo o dotáciu.
p. Klocek – zostáva, že peniaze z predaja budú použité v Spišských Vlachoch?
Ing. Mnichová – áno, je to v uznesení.
Ing. Mnichová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 6 Návrh na Zmenu a doplnok č. 3 územného plánu
mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie
uznesenia v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek, Tomáš Celec, Milan Biroščák, Štefan
Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing.
Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 397/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 7 Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte – Miestne občianske poriadkové služby

Prednosta MsÚ - Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 novú výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu komplexného poskytovania miestnej
občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Cieľom realizácie projektu "Miestne
občianske poriadkové služby v meste Spišské Vlachy" je vytvorenie 4 pracovných miest pre členov miestnej
občianskej poriadkovej služby. Vytvorením MOPS reálne možno očakávať zníženie negatívnych
spoločenských javov, ako je páchanie majetkovej trestnej činnosti, drobné priestupky, fetovanie detí a
mladistvých, záškoláctvo, narúšanie verejného poriadku a zlepšenie spolunažívania príslušníkov MRK s
ostatnými obyvateľmi mesta. Možnosťou vytvorenia pracovných miest a materiálnym vybavením, MOPS
projekt prispieva okrem zníženia kriminality aj k zníženiu nezamestnanosti, čo bude motivovať ďalších
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príslušníkov MRK zapojiť sa do výkonu služby miestnej občianskej poriadkovej služby. Súčasťou projektu
sú: Mzdové výdavky pre 4 členov MOPS v sume 70 104,96 € - hrubá mzda zamestnanca na výkon činnosti
MOPS vrátane povinných odvodov zamestnávateľa počas 24 mesiacov realizácie výkonu 4 zamestnancov
MOPS na pracovnú zmluvu - plný pracovný úväzok. Ostatné výdavky projektu, hradené z paušálu v sume:
28 041,98 € - ide o výdavky bezprostredne súvisiace s realizáciou projektu (napr. stravné, školenia, nákup
ošatenia a pracovných pomôcok, cestovné náhrady, príplatky, telekomunikačné poplatky, riadenie projektu a
iné). Táto položka predstavuje 40 % z priamych mzdových nákladov zamestnancov počas 24 mesiacov
realizácie výkonu 4 zamestnancov. Celkové oprávnené výdavky projektu: 98.146,94 € Výška nenávratného
finančného príspevku: 93 239,59 € Povinná 5% finančná spoluúčasť mesta: 4 907,35 €.
Mgr. Koperdáková - akú právomoc bude mať tá hliadka? Či bude mať právomoc ukladať pokuty?
Prednosta MsÚ – nie, nemôžu, nie sú správnym orgánom, môžu iba upozorňovať a informovať mestský
úrad. Právomoc nebudú mať žiadnu, iba upozorňovať, dohliadať pri mestských podujatiach a pri udžiavaní
poriadku v meste.
Mgr. Koperdáková - mestský úrad môže konať ako?
Prednosta MsÚ - mestský úrad, odd. výstavby a životného prostredia môže ukladať pokuty za takéto
priestupky.
Primátor mesta - to je ten článok, ktorý nám tu chýba. Budú zaškolení, budú nápomocní pri udržiavaní
poriadku v meste.
Mgr. Koperdáková – zberné nádoby v Rudoľovej záhrade sú v hroznom stave, je tam neporiadok, mohli by
aj na to dozerať. Sú to obyvatelia z rodinných domov, ktorý majú na to vrecia. Chcem sa opýtať na zbernú
nádobu na bioodpad pre ul. Záhradnú.
Primátor mesta – ešte veľa ulíc nemá, je to postupne podľa plánu rozvozu. Včera prišla ďalšia várka
kontajnerov.

PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia k bodu č. 7 Schválenie finančnej spoluúčasti na projekte –
Miestne občianske poriadkové služby: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie
uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 398/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 8 Návrh na udelenie odmien

Prednosta MsÚ – systém odmeňovania hlavného kontrolóra je špeciálne upravený zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p., a to tak, že priznáva hlavnému kontrolórovi právo na odmenu (podľa § 18c
ods. 5 zákona o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú
odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra), ktorej uplatnenie závisí od osobitného
rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ktorým sa schváli mesačná odmena hlavného kontrolóra. Plat hlavného
kontrolóra je nároková zložka jeho odmeňovacieho systému, odmena je nenároková zložka, podmienená
osobitným rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Z tohto rozlíšenia je možné bezpečne vyvodiť, že odmena
nie je súčasťou platu hlavného kontrolóra. Zákon o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu neurčuje
žiadne obmedzenia pri rozhodovaní o priznaní odmeny hlavného kontrolóra. Odmena môže byť priznaná
rovnako za kvalitne odvedenú prácu alebo za dôsledné a včasné splnenie úloh z plánu kontrolnej činnosti
alebo za iné parametre práce hlavného kontrolóra, ktoré zastupiteľstvo uzná ako hodné odmeny. Dopad na
rozpočet a hospodárenie mesta: 1444,-EUR. Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
I. berie na vedomie: Návrh prednostu mestského úradu na udelenie koncoročnej odmeny hlavnému
kontrolórovi mesta vo výške 15 % z jeho ročnej odmeny za prácu počas roka 2018.
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II. schvaľuje: Udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 15% z jeho ročnej
odmeny za vykonanú prácu a iniciatívny prístup k riešeniu problémov nad rámec funkcie počas roka 2018.

PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu č. 8 Návrh na udelenie odmien: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 399/VII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta – poďakoval pani kontrolórke za jej činnosť za uplynulé obdobie.

Prednosta MsÚ - v zmysle § 4 ods. 8 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisii Mestského
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch: poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. O poskytnutí tejto odmeny a
jej výške rozhoduje MsZ uznesením. Vzhľadom na náročne obdobie a náročne témy si poslanci MsZ
zaslúžia za vykonanú prácu mimoriadnu odmenu. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 1100,-EUR/100
eur pre každého poslanca.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu č. 8 Návrh na udelenie odmien: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 400/VII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta – sa poďakoval všetkým poslancom za ich prácu a poprial im všetko dobré do ďalších rokov.

K bodu č. 9 Schválenie poplatkov za činnosť integrovaného obslužného miesta

Prednosta MsÚ - integrované obslužné miesto – IOM. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu
na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Takéto pracovisko sa
nachádza aj u nás pri matrike. Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte - výpis z listu
vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov. Všetky dokumenty sú platnými verejnými
listinami použiteľnými na právne úkony.
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA

Správny/súdny poplatok Asistenčný poplatok Cena za službu

Výpis z reg. trestov na právne účely 2,00€ 1,90€ 3,90€
Výpis z listu vlastníctva na právne účely 4,00€ 3,90€ 7,90€
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Výpis z obchodného registra na právne účely 0,00€ 4,50€ 4,50€

PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia k bodu č. 9 Schválenie poplatkov za činnosť integrovaného
obslužného miesta: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých
uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 401/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Všeobecne záväzne nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2018 ktorým sa vyhradzujú
miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy má platné VZN, ktoré upravuje túto predmetnú oblasť týkajúcu sa
podmienok umiestňovania volebných plagátov počas volebnej kampane, ale sme tam mali článok, ktorý bol
v rozpore zo zákonom čo nám prokuratúra vytkla, týkalo sa to bodu kontroly, ktorú podľa VZN mali
vykonávať zamestnanci MsÚ. Avšak zákon takéto zmocnenie neupravuje, preto sme museli z tohto platného
VZN dané články upraviť. Kvôli prehľadnosti rušíme predchádzajúce VZN a nové schvaľujeme. Jedná sa iba
o články, ktoré hovoria o kontrole zamestnancov, nič iné sa nemenilo. Miesto na vylepovanie volebných
plagátov je na informačných panelov na parkovisku pri obchodnom stredisku oproti Kultúrnemu domu na
Hviezdoslavovej ulici.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu č. 10 Všeobecne záväzne nariadenie mesta Spišské
Vlachy č. 1/2018 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie
uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 402/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory kotolne

Prednosta MsÚ – mesto je vlastníkom budovy Kotolni, súp. č. 2446, nachádzajúci sa na par. č. 2095/11, par.
r. „C”- zastavané plochy na nádvoria a pozemok par. č. 2095/11, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 167 m². Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 20 500,-€. Teraz schvaľujeme zámer na odpredaj.
Tento materiál bol už na predchádzajúcom zastupiteľstve kde sa riešilo, aby ak bude cez verejno-obchodnú
súťaž predaná kotolňa, aby sa  tam neurobil bar, alebo pohostinstvo, alebo iný prvok, ktorý by rušil občanov
na ul. 9. mája. Dali sme návrh na zápis poznámky, aby tieto priestory čo sa týka účelu boli iba na športové
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alebo kultúrne vyžitie. Žiadatelia, ktorí dali žiadosť na odkúpenie tejto budovy tam chcú vytvoriť
športovisko, centrum športu, fitnes, aerobic atď. ako športovú budovu, solárne štúdium, viac menej športová
budova pre ženy. My to v zmluve ešte ošetríme ak verejno-obchodná súťaž prebehne úspešne. Stavebný úrad
pri zmene užívaní stavby vie v týchto veciach zakročiť, keďže to ide cez náš stavebný úrad.
p. Klocek - to bude predaj? Keď to kúpim a predám to niekomu inému nemení to vlastnosti?
Prednosta MsÚ - na katastri bude zápis, tak ako to bolo v prípade predaja zdravotného strediska, v liste
vlastníctva sa tieto priestory môžu využívať iba na zdravotný účel.
p. Klocek - ale zmeniť sa to dá?
Prednosta MsÚ - keď tam dalo záznam zastupiteľstvo, tak aj zmenu by muselo vykonať zastupiteľstvo.
Primátor mesta – v minulosti táto kotolňa slúžila ako centrála pre vykurovanie bytoviek na ul. 9 mája. Keďže
postupom času sa ľudia odpojili lebo chceli mať vlastné vykurovanie, ostala táto mestská budova prázdna.

PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu č. 11 Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na
priestory kotolne: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých
uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 403/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 12 Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory požiarnej zbrojnice

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy chce vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na podávanie
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej vyhlasovateľ prenajme priestory v Požiarnej
zbrojnici na prízemí /bývalá prevádzka KM bar/ v Spišských Vlachoch. Príjem z prenájmu nebytového
priestoru 2700,- €
p. Klocek – nemajú o tie priestory záujem hasiči?
Primátor mesta – majú, keďže je to verejno-obchodná súťaž hocikto sa môže do nej zapojiť.
Prednosta MsÚ - prenájom týchto priestorov skončil ku 31.8. teraz je to voľné, škoda by to bolo nevyužité.
Prednosta MsÚ - prečítal návrh uznesenia K bodu č. 12 Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory
požiarnej zbrojnice: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých
uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 404/VII/2018 bolo prijaté.
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Primátor mesta – ohľadom ďalších nevyužitých priestorov vo vlastníctve mesta by som chcel na najbližšom
zasadnutí komisie keby sme sa šli pozrieť do nevyužitých priestorov, ktoré sa dajú využiť nejakým nájmom
napr. v kultúrnom dome, na STS-ke, priestory hasičskej zbrojnice.

K bodu č. 13 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľke p. Mgr.
Milade Maťašovskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Ing. Mnichová - mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Mgr. Milady Maťašovskej, ul. 9. mája 22, 053 61
Spišské Vlachy o odkúpenie pozemkov: parcela KN/C/5693/15 o výmere 146 m² a parcela KN/C/5693/16 o
výmere 179 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, LV 1, k. ú. Spišské Vlachy, v zmysle Geometrického
plánu č. 21/2018, zo dňa 16.06.2018, vypracovaného Rastislavom Špitzom, Helcmanovce 314. Po
prerokovaní v príslušných komisiách, znaleckého posudku č. 58/2018 zo dňa 08.10.2018, predkladá spôsob
predaja majetku formou priameho predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckým posudkom, za cenu 8,13,- €/m². Predpokladaný príjem
10.247,25,-€, predpokladaný príjem v zmysle znaleckého posudku 2.640,- €.
Mgr. Koperdáková – chcela by som vysvetliť, prečo by mala p. Maťašovská kupovať pozemok Zahurou
v zmysle osobitného zreteľa, keď platné VZN hovorí o cene pozemku za jednotnú cenu. Ďalej znalecký
posudok – dnes som pozerala tie parcely, ktoré uviedol, parcela v našom LV č. 596 neexistuje.
Ing. Mnichová - je to v zmysle GP, je to parcela, ktorá je odštiepená od parcely 5693/12.
Prednosta MsÚ – ide o priamy predaj, Vy teraz schvaľujete zámer a do 15 dní podaná ponuka.
Mgr. Koperdáková - máme uznesenie kde sme tieto pozemky predávali za 31,53 m². Chceme mať rovnosť
pred zákonom, alebo mať výnimky?
Prednosta MsÚ - je to na Vás na poslancoch, Vy schvaľujete najnižšiu sumu, ktorá nesmie byť nižšia ako je
znalecký posudok, v tej lehote 15 dní podá ponuku, ktorá príde do zastupiteľstva a potom sa schvaľuje či
s tým súhlasíte alebo nie. Vy to budete ešte raz schvaľovať, tú ponuku, ktorú žiadateľka dá, nesmie ísť pod
cenu 8, 13 eur/m².
Mgr. Koperdáková - držme cenu aká je vo VZN, prečo by sme mali ísť pod cenu? A to nehovorím
o čiernych stavbách, prístreškoch atď.
Primátor mesta – treba sa zamerať čo sa týka Zahury aj možno formou komisie, prehodnotiť celkový stav
všetkých chát, ktoré sú lebo je veľa pozemkov, ktoré sú využívané súkromnými osobami. Pripraviť mapu
chát, ktoré sú nevysporiadané. Boli odpredávané plochy okolo chát, ktoré boli ako manipulačné za inú cenu
ako je vo VZN-ku.
Mgr. Koperdáková - áno pred dvoma rokmi p. Krigovský, ktorý tam mal mať terasu a on to celé posunul.
Nesúhlasím, každý rovnako.

PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu č. 13 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy žiadateľke p. Mgr. Milade Maťašovskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 405/VII/2018 bolo prijaté.
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K bodu č. 14 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK
Tatran Spišské Vlachy

Prednosta MsÚ - mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti MŠK Tatran Spišské Vlachy, ktorý žiada o
prenájom chaty so súpisným číslom 1535 ako budovu pre šport a rekreačný účel. Odporúča schváliť zámer
prenájmu formou osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obci a
zmysle VZN č. 2/2010 § 15 ako prípad osobitného zreteľa a to nájom pozemku, budovy, stavby alebo
miestnosti prípadne ich častí, na/v ktorých by sa konali: kultúrne akcie, spoločenské podujatia, športové
zápolenia, aktivity telesnej kultúry a pod. Ide o zosúladenie stavu skutočného a právneho a to, ktorý MŠK
Tatran – LTO využíva je prevádzka lyžiarskeho vleku a v tejto oblasti si skladujú svoje technológie.
Využívajú túto chatu, preto sme sa rozhodli dať to do poriadku a ošetriť to zmluvou. Teraz sa schváli zámer
prenajať nehnuteľnosť, potom sa bude schvaľovať konkrétny prenájom.
Mgr. Koperdáková - je to LTO?
Prednosta MsÚ – MŠK Tatran LTO.
Ing. Dzurila - pozemok okolo chaty je prenajatý, ale chata nie.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu č. 14 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 406/VII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta - ja by som sa im chcel poďakovať za ich činnosť, ktorú vyvíjajú pre deti aj keď to bolo bez
zmluvného stavu, chcem im popriať veľa úspechov do ďalších rokov.

K bodu č. 15 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK
Tatran Spišské Vlachy

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti MŠK Tatran Spišské Vlachy, ktorý žiada o
prenájom budovy MŠK so súpisným a orientačným číslom 968/49 a tribún so súpisnými číslami 2442a 2443
v k. ú. Spišské Vlachy. Účelom je dať do súladu skutočný stav s právnym. Tribúny sme konečne tohto roku
zapísali lebo neboli na katastri zapísané, ocenili sme ich a dali do účtovníctva vzhľadom k tomu, že nám boli
dané do majetku mesta a využíva ich MŠK Tatran - FO či už budovy alebo tribúny. Snažili sme sa riešiť aj
pozemky pod ihriskom, ale zistili sme, že 2-3 pozemky vieme riešiť, ale ostatné vzhľadom k tomu, že sú
nevysporiadané pozemky, resp. neprebehli dedičské konania nemôžeme riešiť nájomný vzťah. Najprv je
potrebné ich dedičsky vysporiadať a potom riešiť nájomný vzťah. Do budúcna naša vízia je vysporiadať tieto
pozemky. Druhá vec je, že to ihrisko už existuje cca 100 rokov a našli sme dokumenty, o tom, že to bolo
dané do majetku mesta, ale vtedy sa ako stavba nezapisovala. Celá oblasť je charakterizovaná ako
športovisko. Momentálne je budova Tatranu zvnútra kompletne zrekonštruovaná, v rámci mladších a starších
žiakov sme už nespĺňali normy, o tento šport sa strácal v meste záujem. Čo sa týka vynovenia, veľa vecí sme
dostali aj do daru, dostali sme dotáciu z úradu vlády 4.000 eur. Je tam pre deti urobená klubovňa z dotácie
futbalového zväzu. Je tam pre deti pripojenie na wifi, internet. Záujem o tento šport sa zvýšil. Kedykoľvek sa
môžete prísť na tieto priestory pozrieť.
Mgr. Koperdáková – je tam už správca?
Prednosta MsÚ – pán Dzurila má viac funkcií naraz.
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Ing. Jánošík - prečítal návrh uznesenia K bodu č. 15 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 407/VII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta - sa poďakoval p. Dzurilovi za vytváranie lepších podmienok pre športovcov. Verím tomu,
že za krátky čas nastúpi „A“ mužstvo a bude reprezentovať mesto Spišské Vlachy.

15 minútová prestávka.

K bodu č 16 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

Ing. Dzurila – z dôvodu skutočností ktoré nastali, alebo majú ešte nastať, mesto potrebuje urobiť zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2. Rozpočtové opatrenie je zostavené ako vyrovnané, príjmy sa rovnajú
výdavkom, sú tu spoluúčasti a projekty ako na strane príjmov, tak aj na strane výdavkov, takisto aj upravené
dane a výdavky, ktoré súvisia s bežnou údržbou alebo réžiou a chodom mesta. Včera zasadala finančná
komisia na ktorej sa táto zmena preberala, komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu. V krátkosti bližšie
informoval poslancoch o jednotlivých položkách:

- Bežné príjmy: 52 338,00 €
- Kapitálové príjmy: 365 578,00 €
- Spolu príjmy: 421 759,00 €
- Bežné výdavky sa navýšili o 12 931,00 €
- Kapitálové výdavky o 407 630,00 €
- spolu výdavky: 421 759,00 €

Celkové výdavky sa rovnajú celkovým príjmom.
Mali sme dve kosačky, jedna nám odišla a máme iba jednu. Chceli by sme požiadať o čerpanie rezervného
fondu na kúpu ďalšej traktorovej kosačky. Išlo by o príjmovú časť, a to navýšenie z rezervného fondu
o 5.000 eur a vo výdavkovej časti program 3.2 stroje, zariadenia obhospodarujúce mesto. Išlo by to na
správu a údržbu mesta a bolo by to vo výdavkoch na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,
navýšenie o 5.000 eur. Toľko by sa použilo koľko by to stálo, najviac by išlo o max. 5.000 eur.
Ing. Jánošík – včera sme mali zasadnutie komisie, tam sme to preberali, rozpočet je vyrovnaný, komisia
odporúča zastupiteľstvu schváliť rozpočet a takisto aj nákup kosačky.

PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu č. 16: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2:Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 408/VII/2018 bolo prijaté.

PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu č. 16: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 409/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č 17 Monitorovacia správa za rok 2018

Ing. Dzurila – máte pred sebou monitorovaciu správu za rok 2018, podľa zásad rozpočtového hospodárenia
k 30.6., a vypracováva sa vždy do 3 mesiacov od skončenia polroka. Je to hodnotenie čerpania príjmov
a výdavkov v meste k 30.6. Bližšie informoval prítomných o jednotlivých položkách monitorovacej správy.
Ing. Jánošík – za finančnú komisiu, prešli sme si monitorovaciu správu a komisia ju odporúča schváliť.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu č. 17 Monitorovacia správa za rok 2018: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 410/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 18 Konsolidovaná závierka za rok 2017

Ing. Dzurila – tie údaje čo sú v konsolidovanej závierke sú tie isté údaje, čo sú v záverečnom účte vrátane
škôl a mestských lesov. Je to odsúhlasenie medzi jednotlivými subjektmi štátnej správy, ministerstvom,
obcami, školami.
Ing. Jánošík – za komisiu je to ku koncu roka, komisia odporúča schváliť.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu č. 18: Konsolidovaná závierka za rok 2017: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Tomáš
Celec, Milan Biroščák, Štefan Labanc
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla, Ing. Radoslav Leščáni – neprítomní
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 411/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 19 Činnosť komisií

Ing. Jánošík- predseda finančno-hospodárskej komisie - komisia zasadala 09.10.2018, prešli sme si zmenu
rozpočtu, monitorovaciu správu, konsolidovanú závierku a nejaké plány do budúcna.
PaedDr. Satmáryová – mali sme mať komisiu k projektu pána Pallesitza, Mestské filmové štúdio, pán
Pallesitz požiadal o preloženie termínu, nemohol sa zúčastniť. Mala byť spoločná komisia kultúrno-
športovo-vzdelávacia a finančná komisia.
Primátor mesta – informovať ho o najbližšom zasadnutí komisie, aby sa ho mohol zúčastniť.
Mgr. Koperdáková – pán primátor kto je teraz predsedom kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie?
Primátor mesta – predsedom kultúrno-športovo-vzdelávacej komisie nie je momentálne nikto. Členovia sú
riadne zvolení.
Mgr. Koperdáková – tak členovia by mali potom medzi sebou zvoliť predsedu.

K bodu č. 20 Rôzne

Primátor mesta – informoval o projekte rekonštrukcie cesty Zahurou v rámci toho, že pozemky pod cestným
telesom sú už vysporiadané.
Prednosta MsÚ – dostali sme financie na pamiatkový výskum na radnicu, ktorý bol úspešne vykonaný.
Momentálne žiadame na projekt na radnicu, keď budú na to schválené finančné prostriedky, potom môžeme
následne žiadať od ministerstva kultúry dotáciu na rekonštrukciu radnice. Teraz sme boli úspešní žiadatelia
na dotáciu projektu mestského úradu, resp. strechy, ktorá je v dosť dezolátnom stave, dostali sme 6.000-
6.500 eur na projektovú časť, následne budeme žiadať z ministerstva kultúry na opravu tej strechy. Dnes
vyšla výzva na rekonštrukciu MŠ, avšak podmienkou je, že musí ísť o rozšírenie kapacít min. o 30 %,
neviem či to bude možné. Zisťujeme ešte či nebude potrebná prítomnosť MRK. Teší nás kamerový systém
Zahurou pri prvom jazere, hlavne kvôli odpadu a vandalizmu.
p. Klocek – dajú sa použiť záznamy?
Prednosta MsÚ – áno môžu byť použité ako dôkazný materiál pri spáchaní priestupku, alebo trestného činu
v súčinnosti s políciou, archivácia 14 dní podľa zákona.
Projekt revitalizácie – dostali sme 296.918 eur na vytvorenie oddychovej zóny v parku pri evanjelickom
kostole, kde chceme obnoviť studňu s prepojením na chodník.
Ing. Jánošík – chcem sa spýtať či mesto má nejaké dlhy v súvislosti s listom od pána Salaja, ktorý pýta
dotáciu vo výške 23.000 eur späť, ktorú dal. Bolo povedané, že MŠK Tatran nie je mestský, ale niektorí to
chápu, že mesto je nejako zadlžené. To by bolo potrebné vysvetliť, či má mesto nejaký dlh, lebo to bolo
adresované aj mestu.
Primátor mesta – v liste sa píše, že je to opätovné žiadanie, neviem o tom, aby pán Salaj žiadal mesto. Mesto
je to, ktoré dáva MŠK Tatranu na základe žiadosti. Mesto s tým nič nemá, keďže dotácia, ktorá tam išla bola
na športový klub, nie do mesta. Ako bývalý podpredseda môžem povedať, že všetky dotácie, ktoré išli
z nadácie alebo mesta, alebo od iných sponzorov boli vyúčtované a riadne zdokladované aj prekontrolované
na základe podnetu, ktorý bol daný na MŠK TATRAN anonymne.
Ing. Jánošík – takže mesto nemá žiadne dlhy? Pýtam sa aj za finančnú komisiu.
Primátor mesta – mesto nemá žiadne dlhy, lebo to má súvis s mestským športovým klubom. Keďže to bolo
dané ako dar na činnosť športového klubu, príde mi zvláštne a nevysvetliteľné čo, za čo.
Prednosta MsÚ – odkedy je pán Dzurila vo vedení Tatranu, resp. na mestskom úrade, tak sme od pána Salaja
neprijali žiadne finančné prostriedky, nevieme za čo, za aké porušenie chce peniaze. Treba sa pýtať bývalého
vedenia MŠK Tatranu.
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Ing. Jánošík – ani MŠK Tatran nevie?
Primátor mesta – ja môžem za bývalého vedenia ako podpredseda povedať, že netuším o aké peniaze sa
jedná, ani pán Baloga predseda futbalového oddielu nevie, korešpondencia prebiehala medzi nimi na základe
emailovej komunikácie kde si všetko navzájom odsúhlasili. Ja som bol viac menej čestným predsedom, ktorý
nezasahoval do činnosti športového klubu.
Prednosta MsÚ – MŠK Tatran nemá nič spoločné s mestom iba dotácie, tak ako k iným organizáciám.
Primátor mesta - sú na rovnakej úrovni ako ostatné organizácie. My sa snažíme každému pomôcť a vytvoriť
podmienky, keď sa dá aj prispieť dotáciou keďže zákonná podmienka vyplýva v tom, že mesto je povinné
vytvárať podmienky. My sa snažíme maximálne vytvoriť podmienky pre každého a nerobiť rozdiely medzi
nikým.
PaedDr. Satmáryová – sa vyjadrila k emailu, ktorý bol dnes zaslaný pánom Jozefom Salajom. Vyjadrila sa
k dotácii, ktorá mu bola schválená poslancami vo výške 13.250 eur. Zmluvy mu boli na podpis zaslané, on
odfotil iba prvé dve riadky  (bod a, b) – predmet zmluvy na čo má byť dotácia použitá:
a) nákup režijného (neadministratívneho) materiálu súvisiaceho s prevádzkou a činnosťou nadácie,
b) úhrada administratívnych nákladov súvisiacich s činnosťou nadácie (telefón, internet, kolky, známky,
poštovné, cestovné, registračné a účastnícke poplatky a ostatné poplatky a služby),
c) náklady na prenájom, ubytovanie, dopravy a cestovné súvisiace s činnosťou nadácie v rámci podujatí,
d) náklady na nákup občerstvenia a zabezpečenia pitného režimu v rámci podujatí,
e) na vzdelávanie, metodické školenie, inštruktáže organizované  nadáciou,
f) nákup reklamných a vecných cien spojených s podujatím organizovanou nadáciou.
Neviem, žeby toto bolo diskriminačné voči nadácii oproti iným žiadateľom o dotácie, a pýtam sa pána
rozpočtára, či žiadatelia o dotáciu vždy dostali celú sumu, ktorú si žiadali?
Ing. Dzurila – nikto nikdy, percentuálne asi všetci rovnako.
PaedDr. Satmáryová – z môjho pohľadu pán Salaj a nadácia túto dotáciu odmietol.
Prednosta MsÚ – čo sa týka toho času, ktorý uviedol – my sme ju poslali na adresu, ktorú v žiadosti uviedol.
V tom čase zmenil adresu nadácie, obálka sa nám vrátila ako nedoručená, znovu sme ju poslali na novú
adresu. Vôbec sa nevyjadril či súhlasí či nie, mlčal.
PaedDr. Satmáryová - mlčal dovtedy, kým sme tú sumu neprerozdelili iným organizáciám.
Prednosta MsÚ - aj keby sme zobrali všetkým klubom aj tak by sme nemali 66.000 eur, to je dosť veľa.
Hovorím ako to je z pohľadu mesta.
PaedDr. Satmáryová – mňa nahnevalo to, že povedal že som si dovolila poradiť sa s poslancami ohľadom
verejnej zbierky kaplnky na cintoríne. Aj v minulosti sa ľudia zberali na kultúrny dom, robili spoločne
Žehricu, robilo sa spoločne. Teraz sa ľudia zberali na kostolný múr, na dvere atď. Prečo by sme sa nemohli
poskladať na opravu kaplnky na cintoríne. Pokiaľ som tým ublížila sťahujem svoj návrh, ak chcete Vy v tom
pokračovať, robte si to sami. Čo sa týka arény, tak ako mu pán Jánošík napísal a požiadal ho o predloženie
listu vlastníctva na čo odpísal, že či mi vieme predložiť doklad o vlastníctve arény, že to niekedy mesto
vlastnilo? Ak je vlastník pán Salaj, je to stavba na mestských pozemkoch?
Prednosta MsÚ – áno
PaedDr. Satmáryová – platí nájom?
Prednosta MsÚ - nie
PaedDr. Satmáryová - spätne sa dá vyrubiť?
Prednosta - áno
PaedDr. Satmáryová - koľko rokov?
Prednosta MsÚ - 3 roky
PaedDr. Satmáryová - keď je jeho stavba na našich pozemkoch dajme to na súd určovacou žalobou, nech súd
určí vlastníka, ale nemôže sa to ťahať do nekonečna. Alebo keď je to jeho, uznajme mu vlastníctvo
z nájmom, lebo sú to naše pozemky. To je môj návrh.
Primátor mesta – na začiatku išlo o to, aby to bolo mestské, aby to slúžilo na aký účel malo. Predtým tiež
bolo klzisko, ktoré bolo roky využívané deťmi, roky sa tam polievalo, umožňovalo občanom mesta aj iným
sa korčuľovať. Zrekonštruované to bolo s tým že sa zvýši úroveň korčuľovania, hokeja a hokejbalu.
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Myšlienka bola super, ale stroskotalo to na tom vlastníctve, že sme nedodržali zmluvu ako mesto. V zmluve
stálo to, že po ukončení stavby sa do katastra napíše návrh na vklad a vecné bremeno sponzorov inštitútu
hokejových štúdií a nadácie poštovej banky. Keďže po návrhu na vklad to kataster vrátil, mali sme splniť
niečo čo bolo v zmluve, a bolo nesplniteľné.
PaedDr. Satmáryová – kto pripravil zmluvu?
Primátor mesta – predkladateľom bol pán Legát, pravdepodobne právnik inštitútu hokejových štúdií a bývalý
poslanec, on robil zmluvu. Informáciu od katastra sme nedostali iba my, ale aj Inštitút hokejových štúdií.
Dobre vedel spracovateľ zmluvy, že tú zmluvu urobil zle, oni začali iným spôsobom, že je tam reklama
a porušenie zmluvy, chceli pokutu atď. Myšlienka bola, mať lepšie podmienky pre hokej a pre vyžitie
v zime. Chceme to spoločne vyriešiť, ja by som bol veľmi rád, aby sa celá zmluva nejakým spôsobom
naplnila. Tam nie sú podmienky splnené čo sa týka prevádzky. Keď chce byť zapísaný tento štadión
a poštová banka aréna za týmto účelom v katastri, musí spĺňať podmienky – šatne, WC, sprchy, ktoré
podliehajú tiež nejakému konaniu, hygiene. Nemôže byť zapísaná v katastri iba hracia plocha, lebo sa to už
berie ako celok.
Prednosta MsÚ - ihrisko ako také sa neskolauduje, je potrebná protipožiarna ochrana, sociálne zariadenia.
Primátor mesta – ja som sa snažil to vyriešiť, nebol to boj medzi mnou a pánom Žifčákom, tu boli isté
požiadavky na mesto. Pán Žifčák tvrdil, že do toho investoval 200.000 eur.  Dali sme si spracovať vlastný
znalecký posudok na celú túto stavbu, ktorý nám ukazuje hodnotu štadiónu. Vzhľadom na to, aby sa
upokojila situácia tak sa v nejakej dražbe neviem v akej dostal ku majetku ihriska pán Salaj. O dražbe sme
nevedeli my ako mesto, ako vlastník pozemku. Prešiel tam nejaký obchod a teraz pán Salaj tvrdí, že je to
jeho. Bolo by dobré dať to majetko-právne na súd. Ďalšia vec, že na základe tej zmluvy, na základe ktorej to
kataster neprijal, nezapísal, my sme tento majetok od inštitútu hokejových štúdií kúpili, prešiel obchodný
vzťah za 1 euro. Mesto keď kúpilo štadión, automaticky to zaradilo do majetku mesta. Táto stavba nebola
pre Fifika a nemala by byť ani pre Salaja, ale pre všetkých. Treba hľadať spoločne cestu ako to vrátiť mestu,
keďže za tým účelom to bolo realizované.

O 19:40 odišiel poslanec Ing. Juraj Jánošík

PaedDr. Satmáryová – ako sa vyrovnáš s tým, že máš stalinisticko-hitlerovsko-fašisticko-vodcovské
maniere? Keď vzdelaný človek, právnik používa takéto vyjadrenie, tak to je hanba.
Primátor mesta – dosť ma to uráža, nedovolil by som si nikoho prirovnávať k vrahom.

O 19:45 hod. odišla poslankyňa Mgr. Monika Koperdáková

M. Biroščák – tu treba spoločné stretnutie, je to najlepší spôsob povedať si to do očí, emailom je to o ničom,
máme tu dosť iných problémov, ktoré chceme riešiť napr. aj na našej Mlynskej ulici čo treba urobiť, a nie sa
zaoberať takýmito vecami.
PaedDr. Satmáryová - máte pravdu, ale tieto veci vidí ťažko niekto, kto tu nie je.
M. Biroščák – na našej ulici sa prepadáva chodník, ďalej pri škôlke, panely smerom ku elektrárni, bol tam
úraz detí, stĺpy to sú veci, ktoré treba robiť.
Prednosta MsÚ - keď nás budú zamestnávať anonymami, vypočúvaniami, trestnými oznámeniami,
podaniami, kde musíme skenovať, nebudeme môcť sa zaoberať ani ihriskami, ani stĺpmi, ničím.
Š. Labanc – aj cesta na Spišskej ulici je v dezolátnom stave.

K bodu č. 21 Interpelácie

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov.
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K bodu č. 22 Záver

V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik sa poďakoval všetkým prítomným poslancom a
ostatným prítomným za účasť a 48. zasadnutie MsZ o 19:50 hod. ukončil.

Zapísala:        Mgr. Valéria Bašistová

V Spišských Vlachoch, dňa: 19.10.2018

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová

predseda návrhovej komisie

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

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

Štefan Labanc .....................................................


