
               
               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 29. mája 2015 na 5. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva,
uskutočnenom v Galérii Mestského úradu v Spišských Vlachoch.

Primátor  mesta  Ľubomír  Fifik  otvoril  a  viedol  5.  riadne  zasadnutie  Mestského
zastupiteľstva,  na  ktorom  privítal  poslancov  MsZ  a  ostatných  prítomných.  Konštatoval,  že  na
začiatku zasadnutia MsZ bolo prítomných 8 poslancov a že MsZ je uznášaniaschopné. MsZ bolo
nahrávané,  o  čom  boli  prítomní  informovaní  písomným  oznamom,  umiestneným  na  dverách
rokovacej miestnosti.

Prítomní:
Primátor: Ľubomír Fifik 
Prednosta:                   Ing. JUDr. Stanislav Kandrik
Poslanci: PaeDr.  Marcela  Satmáryová,  Mgr.  Vladimír  Baloga,  Mgr.  Branislav Legát,

Peter  Klocek,  Ing.  Rastislav  Bečker,  Ing.  Juraj  Jánošík,  ThLic.  Ľubomír
Baloga, PhD., Ing. Ivan Suchý, Ing. Radoslav Leščáni prišiel o 16,10 hod a
odišiel o 21,10 hod.

Hlavný kontrolór: Ing. František Stanislav
Zapisovateľka: Mgr. Mária Dzurillová 

Neprítomní:              Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Monika Koperdáková - ospravedlnení
Ďalší prítomní:        podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15,40 hod.
Ukončenie rokovania: 22,00 hod.

Priebeh rokovania:   

K     bodu 1: Otvorenie - voľba návrhovej komisie
Pán primátor uviedol, že dnešné MsZ je zvolané mimo harmonogramu, pretože na plánované MsZ
sa nezvládli pripraviť podklady v stanovenej lehote a predniesol návrh zloženia návrhovej komisie.
                                                                                                                          Hlasovanie za uz. č. 67:

Za Proti Zdržal sa

5 0 3

Za: PaeDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ivan Suchý, Peter Klocek, 
Ing. Juraj Jánošík, 
Zdržal sa:  Mgr. Branislav Legát, ThLic. Ľubomír Baloga, PhD,  Ing. Rastislav Bečker

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 67/VII/2015 volí  návrhovú komisiu v
zložení:
predseda:  PaeDr. Satmáryová  Marcela
členovia:  ThLic. Baloga Ľubomír, PhD., Ing. Bečker  Rastislav
určuje za overovateľov zápisnice:  Ing. Juraja Jánošíka,  Mgr. Vladimíra Balogu
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určuje za skrutátorov: Mgr. Branislava Legáta, Ing. Ivana Suchého
určuje za zapisovateľku Mgr. Máriu Dzurillovú. 

K     bodu 2: Schválenie programu rokovania
Ing. Rastislav Bečker -  mal pripomienku k bodu 8, keďže sa nič nezmenilo a nie sú žiadne nové
informácie navrhol bod č. 8 z rokovania vypustiť. Poslanci tento pozmeňujúci návrh jednohlasne
podporili.
                                                                                                     Hlasovanie za pozmeňujúci návrh:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Schválenie programu rokovania MsZ
                                                                                                      Hlasovanie za uz. č. 68:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č.  68/VII/2015  schvaľuje pozmenený
program 5.zasadnutia MsZ.

Schválený program rokovania:
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. Správa z vykonaných kontrol č. 02/2015/MsZ.    
6. Činnosť a hospodárenie Mestských lesov a majetkov v Spišských Vlachoch.
7. Návrh riaditeľky MŠ na zvýšenie kapacity v MŠ Spišské Vlachy.
8. Činnosť komisií – výstupy.
9. Rôzne
10. Interpelácie.
11. Záver 

                                   
K     bodu 3: Kontrola plnenia uznesení MsZ
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik  - predniesol správu o stave plnenia prijatých uznesení:
uznesenia  č.  6/VII/2015;  21/VII/2015;  25/VII/2015;  31/VII/2015;  32/VII/2015;  38/VII/2015;
41/VII/2015 – sú v plnení,
uznesenia  č.  22/VII/2015;  23/VII/2015;  26/VII/2015,  27/VII/2015;  39/VII/2015;  47/VII/2015;
49/VII/2015; 55/VII/2015; 56/VII/2015 – sú splnené
Mgr. Branislav Legát – informoval sa o tom, kto vykonáva a zabezpečuje činnosti,  ktoré mal v
pracovnej náplni p. Lörinc. 
Pán  primátor –  uviedol,  že  úlohy,  ktoré  vyplývajú  z  uznesení  naďalej  pretrvávajú  a  úlohy  p.
Lörinca z časti prebral pán prednosta. Momentálne za p.  Lörinca nemáme náhradu.

                                                                                                     Hlasovanie za uz. č. 69:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 69/VII/2015 berie na vedomie správu
o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ 
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K     bodu 4: Pripomienky občanov
Písomne do 15:15 hod. neboli doručené žiadne pripomienky občanov. 
                                  

K     bodu 5: Správa z vykonaných kontrol č. 02/2015/MsZ
HKM Ing. František Stanislav – oboznámil MsZ so správou z vykonaných kontrol č. 02/2015/MsZ,
ktorú mali predloženú v materiáloch. Poukázal na nedostatky, ktoré kontrolou zistil a konštatoval,
že kontrola uvedená v závere správy: Kontrola plnenia uznesení MsZ v Spišských Vlachoch za rok
2014 je už ukončená.
Zhrnutie výsledkov kontroly č.02/2015/MsZ
Nesúlad so všeobecne záväznými predpismi:

a) Zákon č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 § 12 ods.2,

 § 13 ods. 2.
b) Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 § 9.
Nesúlad s vnútornými predpismi mesta:

a) Smernica č. 1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta
Spišské Vlachy:

 čl. 5 a 6.
b) Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy:

 § 6, § 12 ods. 2, § 14 ods. 3, § 16, § 17, § 22 ods. 2.

Mgr. Branislav Legát – zaujímal sa či zistené nedostatky boli odstránené alebo či pretrvávajú, ako
sa tieto skutočnosti riešia. V súvislosti s e-mailovou žiadosťou o vykonanie kontroly nakladania s
nehnuteľným majetkom mesta chcel vedieť komu je postúpená a kto sa ňou zaoberá.
HKM Ing. František Stanislav – odpovedal, že podpísal zápisnicu, kde boli prijaté opatrenia, boli
stanovené termíny a ako boli splnené úlohy. Zatiaľ posledný termín nevypršal. Niektoré nedostatky
pretrvávajú. Rozpočtové hospodárenie – harmonogram, čo sa bude robiť ďalší polrok.
Pán primátor – uviedol, že bol vykonaný pohovor, sú isté veci, ktorým sa treba vyvarovať, budeme
sa snažiť nedostatky ponížiť. Bolo to len v rámci pohovoru, čo sa týka mzdy tak nie.
HKM  Ing.  František  Stanislav –  upozornil  ešte  na  jeden  nedostatok  a  to,  že  je  nespracovaná
monitorovacia  správa,  ktorú  mal  spracovať  zástupca  primátora  mesta,  nebolo  to  urobené  v
termínoch. Ďalej zmenil sa zákon, je potrebné aktualizovať smernicu o finančnej kontrole, zatiaľ sa
tieto zmeny nepremietli.
Mgr. Branislav Legát – 18.05.2015 v nadväznosti s udalosťami, ktoré nastali  požiadal o kontrolu za
obdobie 10 kalendárnych rokov, lebo zmluvy, ktoré sa našli neboli zverejnené.
Obsah žiadosti:

1. úplný a celistvý zoznam všetkých nehnuteľnosti, ktoré mesto Spišské Vlachy kúpilo, alebo
akokoľvek inak nadobudlo,

2. úplný a celistvý zoznam  nehnuteľnosti, ktoré mesto Spišské Vlachy predalo, darovalo alebo
akokoľvek inak postúpilo alebo previedlo vlastnícke právo na tretie osoby,

3. kontrolu či mestu boli uhradené všetky plnenia spojené s predajom nehnuteľnosti mestom,
4. či  mesto  uhradilo  všetky  svoje  záväzky,  ak  bolo  kupujúcim  alebo  nadobúdateľom

nehnuteľnosti,
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5. či sa všetky vyššie uvedené úhrady uskutočnili v hotovosti alebo na účet – na ktorý,
6. kontrolu toho, či nejaký majetok mesta bol scudzený bez titulu alebo súhlasu MsZ alebo

formou darovania,
7. kontrolu, či všetky predaje alebo kúpy nehnuteľnosti schválené MsZ boli realizované ak nie

prečo, 
8. informáciu, či bolo nejaké pochybenie zistené pri nakladaní s nehnuteľným majetkom Mesta

a ako boli uvedené pochybenia riešené, resp. či bola vyvodená zodpovednosť.
Pýtal sa ako v tejto žiadosti mesto postúpilo a navrhol z toho prijať uznesenie.
HKM Ing. František Stanislav – uviedol, že na základe tohto podnetu a po osobnej konzultácii,
oznámil, že začína kontrolu za obdobie 2005-2015, požiadal o predloženie zmlúv, úhrad cez bežné
účty, pokladničné operácie. Týka sa to zberu údajov za značné obdobie, navrhol postup porovnania
údajov a až potom požiadať o pomoc kataster.
Mgr.  Branislav  Legát –  faktická  poznámka:  predmetná  zmluva,  ktorá  sa  tu  riešila,  že  nebola
zverejnená, schválená, kataster by mal byť odrazovým mostíkom.
HKM Ing. František Stanislav – povedal,  aby sa kontrola rozpočtovej  organizácie presunula na
druhý polrok, ďalej, že bol zverejnený záverečný účet mesta a má len dva týždne na spracovanie
stanoviska HKM, aby to bolo zohľadnené v termínoch.
Mgr.  Branislav  Legát  – predniesol  návrh  na  uznesenie  a  Ing.  Rastislav  Bečker  – navrhol
pozastavenie akéhokoľvek nakladania s nehnuteľným majetkom mesta.

Prestávka 16:20 hod

Po ukončení prestávky sa hlasovalo za Uznesenie č. 70; 71  a 72.

                                                                                                      Hlasovanie za uz. č. 70:

Za Proti Zdržal sa

9 0 0

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 70/VII/2015 berie na vedomie správu
HKM z vykonaných kontrol č. 02/2015/MsZ ukladá:
I. Vypracovať  a  predložiť  rozpočtový  harmonogram  v  termíne  na  zasadnutie  MsZ,  ktoré  sa
uskutoční 10.07.2015.                 
Zodpovedný: Mgr. Hanigovská Viera
II.  Vypracovať a predložiť na zasadnutie MsZ dňa 10.07.2015 aktualizáciu Zásad rozpočtového
hospodárenia  mesta  Spišské  Vlachy  v  súlade  s  platným  znením  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zodpovedný: Mgr. Hanigovská Viera
III. Vypracovať a predložiť na zasadnutie MsZ dňa 10.07.2015 aktualizované znenie Smernice č.
1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti mesta Spišské Vlachy.
Zodpovedný: Mgr. Hanigovská Viera

                                                                                                      Hlasovanie za uz. č.71:

Za Proti Zdržal sa

9 0 0

Mestské  zastupiteľstvo  v  Spišských  Vlachoch  uznesením  č.  71/VII/2015  berie  na  vedomie
informáciu a návrh p. poslanca Branislava Legáta na vykonanie kontroly nakladania s nehnuteľným
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majetkom  mesta  Spišské  Vlachy  ukladá  HKM  vykonať  kontrolu  nakladania  s  nehnuteľným
majetkom mesta a v rámci nej:
Vypracovať a predložiť

1. úplný a celistvý zoznam všetkých nehnuteľnosti, ktoré mesto Spišské Vlachy kúpilo, alebo
akokoľvek inak nadobudlo,

2. úplný a celistvý zoznam  nehnuteľnosti, ktoré mesto Spišské Vlachy predalo, darovalo alebo
akokoľvek inak postúpilo alebo previedlo vlastnícke právo na tretie osoby.

3. Predložiť  výsledky kontroly,  či  mestu  boli  uhradené všetky plnenia  spojené  s  predajom
nehnuteľnosti mestom.

4. Predložiť výsledky kontroly,  či  mesto uhradilo všetky svoje záväzky, ak bolo kupujúcim
alebo nadobúdateľom nehnuteľnosti.

5. Predložiť  výsledky kontroly,  či  sa všetky vyššie  uvedené úhrady uskutočnili  v hotovosti
alebo na účet – na ktorý.

6. Predložiť výsledky kontroly, či nejaký majetok mesta bol scudzený bez titulu alebo súhlasu
MsZ alebo formou darovania, 

7. Predložiť výsledky kontroly, či všetky predaje alebo kúpy nehnuteľnosti schválené MsZ boli
realizované ak nie, prečo.

8. Predložiť výsledky kontroly, či bolo zistené nejaké pochybenie pri nakladaní s nehnuteľným
majetkom  Mesta  a  ako  boli  uvedené  pochybenia  riešené,  resp.  či  bola  vyvodená
zodpovednosť.

A to všetko za obdobie posledných desiatich kalendárnych rokov.
Zodpovedný: HKM
Termín: koniec júna 2015

                                                                                                      Hlasovanie za uz. č.72:

Za Proti Zdržal sa

9 0 0

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 72/VII/2015 berie na vedomie návrh p.
poslanca  Rastislava  Bečkera  pozastaviť  akékoľvek  nakladanie  s  nehnuteľným majetkom mesta
Spišské Vlachy do schválenia a účinnosti nových Zásad hospodárenia s majetkom mesta Spišské
Vlachy, MsZ v Spišských Vlachoch  poveruje  zástupcu primátora mesta vypracovať a predložiť
nové znenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta do 10.07.2015.
Zodpovedný: zástupca primátora mesta
Termín: do 10.07.2015

K     bodu 6: Činnosť a hospodárenie Mestských lesov a majetkov v Spišských Vlachoch
Pán Sajdák Vladimír -  konateľ spoločnosti MsL a majetky spol. s r.o. od roku 2004 oboznámil MsZ
s  činnosťou  a  hospodárením  spoločnosti  podľa  predloženého  materiálu,  uviedol,  že  strata  z
minulého roka je širší problém, výška ťažieb je určená na 10 rokov. Predložil porovnanie výmerov a
výšok ročných ťažieb u porovnateľných subjektov. Oboznámil MsZ s vekom porastu MsL. Les je
pomerne  mladý,  v  roku  2028  pôjde  ťažba  vyššie,  bude  to  zaujímavejšie  na  prežitie  firmy  a
priemyselný rozvoj. Je ťažké udržať vývoj a nesiahať na mladé porasty. Uviedol, že gro príjmov
spoločnosti je z ťažby dreva, potom sú drobné činnosti: predaj čečiny a stromčekov. Náklady sú na
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zalesňovanie.  Spoločnosť  má  slušné  speňaženie  dreva,  najviac  sa  predáva  smrek,  s  cenami  sa
pohybuje v priemere až nad priemer.  Po prednesení  materiálu sa do rozpravy zapojil  Ing.  Ivan
Suchý  - ktorého zaujímalo, čo obsahuje položka osobných nákladov, zdôraznil, že mzdové náklady
sú  zvlášť,  ďalej  počet  zamestnancov,  či  sú  dostatočne  vyťažení,  možnosť  poníženia  počtu
zamestnancov, či poľovníctvo je zdrojom príjmov, kedy naposledy bol vykázaný zisk. 
Pán Sajdák Vladimír – sú to ľudia na všetko, od zalesňovania až po ťažbu, v minulosti sa skúšalo
cez dodávateľov, neosvedčilo sa to. Čo sa týka zamestnancov ich poníženie – prirodzený úbytok –
odchod do dôchodku, zisk mala spoločnosť v r. 2013.  Pán primátor – uviedol, že poľovníctvo je iná
oblasť.
Mgr.  Branislav  Legát –  odprezentoval  pripravený  graf  za  obdobie  2008-2014,  ktorý  hovorí  o
prehľade  hospodárenia  MsL a  majetky  spol.  s  r.o.,  s  vynechaním roku  2011,  nakoľko  nebola
nájdená ročná uzávierka. Zdôraznil, že spoločnosť sa prepadáva do väčšej straty, napriek zníženým
príjmom  zvyšovala  personálne  náklady,  nie  sú  zverejňované  informácie  a  chýba  verejné
obstarávanie.  Pán primátor – ohľadom zverejňovania skonštatoval, že z platného zákona vyplývajú
povinnosti všetkým organizáciám, ktoré sú financované z verejných zdrojov a v rámci možnosti  sa
bude táto záležistosť naprávať, zverejnenie na mestskej web stránke. 
Pán Sajdák Vladimír – zvýšené mzdové náklady – stúpa minimálna mzda. V najbližších dvoch
týždňoch budú sprístupnené zmluvy, faktúry s dodávateľmi, už sa na tom pracuje.
Mgr. Branislav Legát – sa zaujímal prečo až na jednu výnimku sú faktúry vystavované na palivové
drevo, čo potvrdila aj PaeDr. Satmáryová  Marcela s tým, že 2-3 faktúry boli na guľatinu, ostatné na
palivové.
Pán Sajdák Vladimír – neexistuje, v materiáloch je uvedené percentuálne koľko išlo paliva. Ľudia
kupujú vlákninu ako palivo. Našou snahou je maximálne speňaženie v rámci možnosti. Hlavným
zdrojom príjmu je ťažba a predaj dreva. Je to začarovaný kruh, 20 rokov, kým porast dorastie. 
Mgr. Branislav Legát – sa zaujímal ako fungujú dodávatelia, odvoz dreva z lesa, kto je najväčší
odberateľ guľatiny, prečo sa poľské kamióny nakladajú v noci a čo chcú robiť s finančnou situáciou.
Pán Sajdák Vladimír – odpovedal, že pilčíci sú živnostníci  a vystavuje sa faktúra, zaplatí sa lístok a
vozia si ľudia sami, spoločnosť nemá zazmluvneného odberateľa, poliaci nakladajú popoludní kvôli
cestám a legislatíve. Kvalita je v malých porastoch, možno personálne zmeny.
 Ing. Rastislav Bečker – sa opýtal p. primátora, že je zrejmé, že tieto výsledky vidí prvýkrát, keď to
ako  štatutár  dopustí.  Navrhol  p.  Sajdákovi  všetky  náležitosti  riešiť  so  zamestnancami,  alebo
zamestnancov prepustiť a riešiť to živnostníkmi. Pán Sajdák Vladimír – je to jedno z riešení.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD.- mal dve otázky: ohľadom vývozných dní  a mestskej chaty.
Pán Sajdák Vladimír – informoval, že vývozné dni sú podľa potreby, spravidla štvrtok a utorok. K
mestskej chate uviedol, že je stratová. Na tému mestskej chaty reagoval pán primátor – mestská
chata  bola  čiastočne  zrekonštruovaná,  je  schopná  ubytovať  10-11  ľudí,  minulé  roky sme  mali
chatára, ktorý kosil okolo chaty a aj pri jazere, bolo to v réžii MsL. Zvýšil sa záujem. Júl-august sa
dáva v rámci možnosti zamestnancom MsÚ. Posteľné prádlo a hygienické potreby si zabezpečujú
zamestnanci  sami.  Ing.  Juraj  Jánošík  – zaujímalo  ho,  či  aj  chatárka  kosí,  aké  sú  podmienky
prenájmu chaty v prípade, že na jeden termín sa hlásia dvaja záujemcovia, ďalej,  že občania si
chceli nahlásiť termín, ale všetky lukratívne termíny sú obsadené. Zdôraznil, že chata nezarába a
MsL vyrába stratu, ľudia by zaplatili, ale uprednostnení sú zamestnanci majú ju zadarmo.  ThLic.
Ľubomír Baloga, PhD – sa opýtal či miesto chatárky je na plný úväzok a či sa neuvažuje nad tým
aby len jeden mesiac bol pre zamestnancov a druhý pre verejnosť?
Pán primátor – informoval, že v areáli chaty kosí chatárka, nad jazerom p. Koperdan a spolupráca je
v tomto smere aj s p. Matúšom z chaty Sabinka, podmienky prenájmu chaty sú zverejnené na web
stránke mesta, kto sa prvý nahlási má prednostné právo. Z praxe aj tie dva mesiace nepostačujú aby
bolo vyhovené všetkým zamestnancom.
V ďalej v rozprave pokračovali p. Sajdák, Ing. Jánošík Juraj, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga
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ohľadom lepšieho využitia a spracovania drevnej hmoty, čistenia a zalesňovania Hejbarku a čistenia
potokov od konárov. Po prednesení procedurálneho návrhu  Mgr. Branislavom  Legátom, boli zo
strany p.  Petra Kloceka,  p.  Vladimíra Sajdáka,   Mgr.  Vladimíra Balogu ohľadom zákazu ťažby
dreva do vypracovania ozdravného plánu spoločnosti pripomienky s tým, že z čoho budú mať ľudia
na výplaty a ešte viac sa zvýši strata.  To podporil  aj   Ing. Radoslav Leščáni a k ich názoru sa
priklonil aj  pán primátor, ktorý poznamenal či je to legislatívne v poriadku, kým nie je schválená
Dozorná rada, či môžu poslanci takto zasahovať.  Mgr. Branislav Legát – uviedol, že vzhľadom k
tomu kde sa spoločnosť nachádza je schválenie DR potrebné,  spoločnosť je  dlhodobo v strate,
nemáme veľmi na výber, aby spoločnosť bola zachránená.

                                                                                                     Hlasovanie za uz. č. 73:

Za Proti Zdržal sa

6 1 2

Za: PaeDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ivan Suchý, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Branislav Legát, ThLic.
Ľubomír Baloga, PhD,  Ing. Rastislav Bečker
Proti: Ing. Radoslav Leščáni
Zdržal sa:  Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 73/VII/2015 

I. berie  na  vedomie  predložené  materiály  pánom  Vladimírom  Sajdákom  o  činnosti  a
hospodárení mestských lesov a majetkov v Spišských Vlachoch.

II. Ukladá konateľovi spoločnosti p. Sajdákovi:
1. s okamžitou platnosťou zastaviť ťažbu do schválenia ozdravného plánu spoločnosti MsLaM s r.o.
2. Vylúčiť akýkoľvek prevoz drevenej hmoty cez lesy vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy.
3. Zaviesť jediný bod pre vývoz dreva, a to Okolie Spišské Vlachy.
4. Zaviesť vývoz dreva iba v utorok a vo štvrtok bez ohľadu a bez výnimky.
5.  Vypracovať návrh na zmenu stanov spoločnosti,  zriadenie dozornej  rady,  ktorej  členmi budú
všetci poslanci MsZ v Spišských Vlachoch.
6.  Predložiť  ozdravný  plán  do  konca  júna  2015  s  vypracovaným  podrobným  ekonomicko  -
hospodárskym plánom spoločnosti.
Začať okamžite plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona.

Prestávka: 18:30 hod

K     bodu 7: Návrh riaditeľky MŠ na zvýšenie kapacity v MŠ Spišské Vlachy
PaeDr. Marcela Satmáryová – prečítala vyjadrenie  Mgr. Moniky Koperdákovej k problematike MŠ,
ktoré je súčasťou zápisnice. 
Mgr.  Jana Fabryová riaditeľka MŠ – reagovala na vyjadrenia p.  Koperdákovej  k predloženému
materiálu, čo sa týka pravidiel prijímania deti do MŠ a počtu deti. Uviedla, že mnohé z deti, ktoré
neboli  prijaté  z  nedostatku  priestorov  MŠ navštevujú  MŠ v  okolitých  obciach.  Uviedla,  že  jej
úlohou nie je vytvárať priestory, má učiť v priestoroch, ktoré vytvorí mesto. Predniesla dva varianty
riešenia  kapacity  MŠ.  Prvý  variant  zamietla  RÚVZ  v  Spišskej  Novej  Vsi  a  druhý  variant
predstavuje zriadenie triedy vo voľných priestoroch ZŠ, Komenského 6.  Súhlasila, že web stránka
MŠ je zastaralá, chce to napraviť v spolupráci s p. Jurčišinom. Školský poriadok sa bude meniť a
bude  zverejnený  v  elektronickej  podobe.  Čo  sa  týka  ostatných  povinností,  MŠ  má  povinnosť
zverejňovať faktúry. Ekonomicky MŠ do mája 2015 spravovalo mesto, takže to bolo splnené. Od
septembra 2014 je v MŠ vzdelávané jedno dieťa so ZP, od budúceho školského roka bude mať
individuálny vzdelávací plán. Rozhodujúce je slovo rodiča, kde si dieťa umiestní.
V triede na ZŠ, Komenského 6 – umiestnenie 20 detí, okolo 82 m². Na zriadení novej triedy sa
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ušetrí na mzdových nákladoch, nebudú sa prijímať noví nepedagogickí zamestnanci.
ThLic.  Ľubomír  Baloga,  PhD. –  reagoval  na  vyjadrenie  p.  Koperdákovej  a  potvrdil,  že  dňa
27.05.2015 zasadala KŠV komisia,  hlavným bodom bolo rozšírenie  kapacity MŠ, zaujímala ho
priemerná dochádzka detí MŠ, či sa dajú okolnosti okolo dochádzky nejako ovplyvniť, pri prijatí
dieťaťa so ZP – zníženie počtu deti v triede.
Mgr. Jana Fabryová – uviedla, že u deti predškolského veku je vysoká chorobnosť, rozpočet je
naplánovaný  na  každé  prijaté  dieťa  do  15.  septembra.  Po  troch  dňoch  žiadajú  rodičov
ospravedlnenie a nevie či by sa dieťa dalo vylúčiť z MŠ, či vôbec existuje nejaká právna norma. Čo
sa týka prijatia dieťaťa so ZP, je to 1 dieťa a ponižuje sa o 2 deti, ponížený stav nie je, je tam 18
detí.  Pre  dieťa  so ZP má MŠ osobného asistenta,  bude to  pokračovať  ďalej  a  nehradí  sa  to  z
nákladov MŠ.
Mgr. Branislav Legát – sa informoval o rekonštrukcii, projekte a ďalších personálnych nákladoch.
Mgr. Jana Fabryová – ak by sa rekonštruovala povala, takisto by dve školníčky postačovali, projekt
objednávala ZŠ.
ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. - Návrh na zvýšenie kapacity MŠ, navrhované uznesenie, ktoré bolo
predložené MsZ v hodnote 44 509,26 €, suma by nezahrňovala len rekonštrukciu MŠ, ale aj ZŠ.
Mali byť predložené dva návrhy: 1. MŠ
                                                      2. ZŠ
a chýba mi zo strany MŠ, ako by bol upravený nájomný vzťah, ekonomické: energie, vyčíslenie
nákladov a náklady na zariadenie priestorov a potom samotný návrh zo strany ZŠ o rekonštrukcii
priestorov o tom, že tieto priestory by chceli využiť pre MŠ. Chcel by som poukázať, že v rozpočte
nebola poukázaná táto suma a ZŠ nedeklarovala zdroj odkiaľ by čerpala na túto rekonštrukciu.
Mgr. Jana Fabryová – MŠ nebude žiadať o navýšenie rozpočtu. Ak bude umiestnených o 20 detí
viac, tak sa rozpočet zvýši v roku 2016, podľa toho aký je koeficient v danom roku.
Pán primátor – pán riaditeľ Ing. Pavol Gubka bol prizvaný na zasadnutie  KŠV komisie a k danej
problematike poslal svoje vyjadrenie. 
Ing. arch. Čurilla Martin – podrobne vysvetlil predložený projekt rekonštrukcie pavilónu ZŠ.
PaeDr. Marcela Satmáryová – prečítala vyjadrenie pána riaditeľa Ing. Pavla Gubku k problematike
MŠ, ktoré je súčasťou zápisnice. 
K danému listu sa vyjadrili Mgr. Branislav Legát a ThLic. Ľubomír Baloga, PhD, ktorý v rozprave
na tému MŠ viackrát spomenul, že žiadal jasne deklarovať zdroje na rekonštrukciu ZŠ. 
Mgr. Vladimír Baloga – opísal havarijný stav ZŠ, ktorý trvá od čias p. Pendráka. Neprešli projekty,
z prevádzkových peňazí sa zrobili strechy.
Ing. Rastislav Bečker – či riešime kapacitu MŠ alebo prestavbu ZŠ? Táto rekonštrukcia rieši 20
miest, ak  som správne pochopil máme 27 žiadostí. Aký kľúč sa použije? 
Mgr. Jana Fabryová – nie je nutné použiť žiadny kľúč, na každú triedu sa dá prijať ešte 3 deti. Boli
by umiestnené všetky deti.
Mgr. Vladimír Baloga – riešime tu MŠ na tri roky. Reálne by bolo SNP 13. Nie je kritická situácia,
že máme družinu v telocvični? Keď sa po troch rokoch nájdu priestory pre MŠ, môžeme využiť
priestory  pre družinu. A bude to za peniaze, ktoré mali byť na havarijný stav.
PaeDr.  Čurillová  Emília –  reagovala na fakty,  ktoré vyplynuli  z  poslaneckej  diskusie.  Problém
nastal za p. Šterbinského, zrušením MŠ v meste na ul. SNP. September sa blíži, 2-3 mesiace nie je
dlhá  doba,  škola  chce  podať  pomocnú  ruku.  1.  alternatíva:  trieda  v  jedálni  neprešla.  Vyzvala
poslancov, aby riešili situáciu, rodičia detí na to čakajú.
Peter Klocek – nadviazal na p. Vladimíra Balogu, súhlasil, že priestory sa môžu využiť. Zariadenie
poslúži  a nikto ho z mesta neodnesie. Z jeho hľadiska by bolo choré, aby to poslanci nepustili
ďalej.  Ing.  Radoslav Leščáni – rodičom by bolo jedno, kde ta škôlka je.  Treba to spraviť.  Pán
primátor – prijatie detí donesie peniaze.
Mgr.  Jana  Fabryová –  oboznámila  MsZ,  že  zariadenie  MŠ  bude  riešiť  z  iných  zdrojov  ako
rozpočtových financií. Stoly, stoličky má sľúbené z firmy Panasonic. Od marca šetrí na mzdách, z
dôvodu PN bývalej riaditeľky. Náklad – 3 mesiace na jednu pedagogickú silu.
Mgr. Vladimír Baloga – konštatoval, že pani riaditeľka na svoje triko prijala 20 detí.  Ak je iné
riešenie dajte. Ak toto dnes neprijmeme, budete musieť rodičom vysvetliť to. Ak sa stihne prerobiť
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podkrovie.
Pán primátor – iné alternatívy neboli, na základe konzultácii s hygienou, vrátane jedálne. Šli sme za
kompetentnými a tu je riešenie. Na niektorých prácach sa dá šetriť alebo zrobiť svojpomocne. Toto
je návrh, ktorý sa môže doplniť resp. pozmeniť.
ThLic.  Ľubomír  Baloga  -  doplnil,  že  neboli  spomínané  nevýhody tohto  riešenia.  MŠ by bola
prevádzkovaná v troch budovách. Ukrojíme 44 509,26 € z havarijného stavu  ZŠ.  KŠV komisia
neodporúča  schváliť  tento  návrh  a  po  druhé  KŠV  komisia  žiadala,  aby  pán  riaditeľ  Gubka
prehodnotil výšku nákladov.
Ing. Juraj Jánošík – povedal, že na zasadnutí mu chýbajú ľudia: p. Koperdáková a p. Gubka, ktorí
sú riaditelia škôl, ktorých sa veci priamo dotýkajú a mali by sa danej téme vyjadriť ako prví. Veci sú
nadhodnotené. Na komisii bolo povedané, že treba oddeliť čo bude stáť MŠ a čo bude stáť ZŠ,
prípadne, že sa dajú práce v projekte oceniť prerobiť o niečo reálnejšie.

1. alternatíva – povala MŠ.
2. alternatíva – ZŠ1-4, SNP 13, o 4 roky
3. alternatíva – na SŠI – priestory vraj nevyhovujú.

Ak sa nevieme dohodnúť, pripravme iné nejaké alternatívy, ak ich nemáme hlasujme o tejto.
Ing. Rastislav Bečker – upozornil, že má byť schválené variantné riešenie, nijaké iné nebolo MsZ
ponúknuté a myslí si, že aj sú. Komisia odporučila neschváliť návrh tohto uznesenia.
Pán primátor  - zase, že neboli alternatívy, hovorím, že sme komunikovali s hygienou.  

                                                                                                     Hlasovanie za uz. č. 74:

Za Proti Zdržal sa

9 0 0

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 74/VII/2015 
I.  berie  na  vedomie  predložený  návrh  variantného  riešenia  prevádzky  MŠ  v  priestoroch  ZŠ,
Komenského 6
ukladá riaditeľke MŠ v spolupráci s riaditeľmi ďalších škôl umiestnených v meste Spišské Vlachy
predložiť variantné riešenia MŠ vrátane prestavby MŠ v meste, prestavby povaly v MŠ na SNP 1,
potencionálneho  využitia  budovy SŠI,  riešenia  v  podobe  kontajnerovej  školy  a  predložiť  tieto
riešenia na posúdenie Rade MŠ a Rade ZŠ, Komenského 6.
Zodpovedný: p. riaditeľka MŠ
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ 12.06.2015.

K     bodu 8: Činnosť komisií MsZ
Ing.  Rastislav  Bečker  -  predseda  stavebnej  komisie  prečítal  zápisnicu  zo zasadnutia  stavebnej
komisie, konaného dňa 24.04.2015 a predniesol odporúčania stavebnej komisie k prejednávaným
žiadostiam.  Boli prednesené uznesenia na schválenie.                         

                                                                                                     Hlasovanie za uz. č. 75:

Za Proti Zdržal sa

9 0 0

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 75/VII/2015 berie na vedomie žiadosť
firmy Demax o umiestnenie prijímača a vysielača a stanoviská vlastníkov dotknutých pozemkov a
túto žiadosť neschvaľuje.

Pán primátor – ohľadom parkovania p. Filipa na miestnej komunikácii,  20-30 m je vybudované
parkovisko. Pán Filip sa obáva o poškodenie svojho auta, keď ho nebude mať na očiach. 
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K otázke  Ing. Rastislava Bečkera, že sa vypína verejné osvetlenie, pán primátor uviedol, že to bolo
v rámci skúšky asi  dva mesiace,  nebolo prerátané či  bolo niečo ušetrené,  ale nerieši  to čo má.
Možnosť výmeny za led svietidlá. 
Ing. Rastislav Bečker  sa ďalej informoval ohľadom dopravného značenia v meste, obchádzania
rampy a chcel vysvetlenie prečo pán Zábojník za pomoci požiarnikov  vyváža odpad  (kal) práve za
rampu a pozemky sa s tým kalom znehodnocujú, zaujímalo by ho ako má pán Zábojník riešené
odpadové hospodárstvo, kto znáša náklady na vodu, keď to ide z mestského hydrantu. Kto dáva
DHZ objednávky a či je za to zaplatené.                                                                                         
Pán  primátor –  konštatoval,  že  ľudia  sypú  aj  pred  rampu.  Treba  robiť  osvetu.  Čo  sa  týka  p.
Zábojníka, hasiči mu boli pomôcť vystriekať nádrž na odpadový kameň vodou. Nevedel, že to ide
vyliať, trápi ho to a urobí opatrenia, aby tieto veci boli riešené legálne. K otázke kto dáva DHZ
objednávku: ide oficiálna objednávka, naposledy požiarnici boli Kolinovciach, v rámci mesta, čo sa
týka čistenia kanálov na základe upozornenia občanov a  príkazu primátora. Keď je havarijný stav –
rieši sa to dodatočne. K vode – voda z hydrantu slúži aj pre okolité mestá – rieši sa to ako úbytok. 
ThLic. Ľubomír Baloga – podotkol, že sa jednalo o podnikateľskú činnosť.
Ing. Rastislav Bečker – navrhol vypracovať smernicu o využívaní hasičskej techniky.

                                                                                                    Hlasovanie za uz. 76:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 76/VII/2015   ukladá prednostovi mesta
Spišské Vlachy v spolupráci s DHZ vypracovať smernicu o využívaní hasičskej techniky.
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: koniec júla

Hlasovania za uznesenia, ktoré vyplynuli z odporúčaní stavebnej komisie:

                                                                                                      Hlasovanie za uz. č. 77:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 77/VII/2015   berie na vedomie   
1. Žiadosť  Motocross  Clubu  o  odkúpenie  pozemku  v  katastri  mesta  Spišské  Vlachy  časť

Turliky na parcele č. 5577 o výmere 500m² za symbolickú cenu 1 €.
2. Žiadosť pána Celeca  Tomáša o prenájme pozemkov v oblasti Zahura.
3. Žiadosť pána Zapalu Mareka o odkúpenie časti pozemku č. KNC 247/2 o výmere 40m² na

ul. 9.mája Spišské Vlachy.
Z dôvodu pozastavenia nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta presúva MsZ v
Spišských Vlachoch vyššie uvedené na vedomie vzaté žiadosti na najbližšie zasadnutie MsZ po
schválení nových Zásad s nakladaním s majetkom mesta Spišské Vlachy.

                                                                                                      Hlasovanie za uz. č. 78:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 78/VII/2015   berie na vedomie   
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žiadosť vlastníkov bytov na ul. 9.mája 29 vo veci prechodu zásobovacích vozidiel spoločnosti Fresh
a spôsobeného poškodzovania príjazdovej cesty. Ukladá zamestnancovi stavebného úradu preveriť
jestvujúce stavebné povolenie na predajňu Fresh a spôsob zásobovania tovarom.

                                                                                                  
                                                                                                     Hlasovanie za uz. č. 79:

Za Proti Zdržal sa

8 0 0

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch uznesením č. 79/VII/2015   berie na vedomie žiadosť
pána  Miloša   Olejníka  o  opravu  zjazdu  z  hlavnej  cesty  na  ulici  Vajanského  a  taktiež  žiadosť
obyvateľov bytového domu na ulici Včelná 13 o doriešenie prístupovej cesty k bytovému domu a 
ukladá  zamestnancovi MsÚ vypracovať v danej veci základnú cenovú kalkuláciu požadovaného
riešenia a posúdiť jednotlivé riešenia z hľadiska uskutočniteľnosti.

Za KŠV komisiu ThLic. Ľubomír Baloga doplnil, že okrem vyššie uvedeného bodu, týkajúceho sa
MŠ, komisia prerokovala predbežný program na Dni mesta.

K     bodu 9: Rôzne
Ing. Ivan Suchý – opýtal sa ohľadom lavičiek, ktoré chýbajú na ul. Kostolná aj Zahurou. Ďalej
starší ľudia nevedia, kto je ich poslancom, aby to bolo aj na úradnej tabuli a či by sa tabule nedali
využiť aj z druhej strany.
Pán primátor – pán Matúš Proks, začal realizovať projekt v spolupráci s Nadáciou Jozefa Salaja a
začal opravovať spomínané lavičky. Čo sa týka oboznámenia občanov s tým, kto je ich poslancom,
bude sa na tom pracovať. Je možnosť urobiť fotografie poslancov a aj s ulicami ich zverejniť.

Mgr.  Branislav Legát –   opýtal  sa ako sa vyvinuli  otázky s Ekoverom s.r.o.  Nevidím skutočný
dôvod prečo by mali obyvatelia Spišských Vlách platiť viac ako v Bystranoch a v  Krompachoch.
Pán primátor – na budúce zasadnutie MsZ pôjde pozvánka aj pánovi Perháčovi. Čo sa týka zvozu,
je tam zabezpečená kontrola zo strany mesta.
Ing. Rastislav Bečker–  aby sme sa zamysleli nad zriadením zberného dvora, možno na bývalej STS
Pán primátor – čo sa týka
       -  odpadu – povinnosť oddeľovať elektro odpad je zabezpečená na linke pri železničnej stanici,

 zberný dvor, mám predstavu na STS,

 Ekover  s.r.o.  uvažuje  nad  zriadením  centrálneho  kompostoviska  medzi  Oľšavkou  a
Slatvinou,

 zelený odpad z parkov tiež musíme niekde uložiť.
Mgr. Branislav Legát – mali by sme dať ľuďom príležitosť, kde ten odpad môžu dať. 
HKM Ing. František Stanislav – je nový zákon o odpadoch.
Pán primátor -   uviedol, že zber konárov sa robí svojpomocne s mestskou vlečkou. Neplatí sa za
vývoz, sú náklady len na traktor. O situácii s STS poinformoval pán prednosta, ktorý uviedol, že je
v  kontakte  so  správcom  p.  Boháčom,  ale  on  už  to  vykonávať  nemôže  a  preberá  to  ďalšia
správcovská firma, verí, že sa to dá do poriadku.
Mgr. Vladimír Baloga – chýba tabuľa, kde by si občania dávali oznamy, diskotéka, futbal a pod.
Pán primátor – pri COOP JEDNOTE sú tabule pre kandidátov – to sú jediné priestory. Terajšie
úradné tabule na počet dokumentov nepostačujú.
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Predložené  návrhy  uznesení  z  rokovania  MsZ  prešli  schvaľovacím  procesom  pri  prerokovaní
jednotlivých bodoch programu.

V závere primátor mesta poďakoval všetkým prítomným poslancom a ostatným prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil o 22:00 hod.

Zapísala: Mgr. Mária Dzurillová                                               
V Spišských Vlachoch, dňa 29.05.2015

Za správnosť:
PaeDr. Marcela Satmáryová
zástupkyňa primátora 

         ….....................................                                                  ….….........................................
              Ľubomír F i f i k                                                          Ing. JUDr. Stanislav Kandrik   
                   primátor                                                                               prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

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

Mgr. Vladimír Baloga                                            ..........................................

Prílohy:
       1.    Správa o plnení uznesení.

2. Správa z vykonaných kontrol č. 02/2015/MsZ.
3. Materiál  k bodu č. 6 , MsL a M, spol. s r.o. 
4. Materiál  k bodu č. 7,  MŠ.
5. Vyjadrenie sa k bodu rokovania Mgr. Moniky Koperdákovej, riaditeľky SŠI.
6. List Ing. Pavla Gubku, riaditeľa ZŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy.
7. Materiál k bodu č.8: Zápisnica zo zasadnutia stavebnej komisie.
8. Materiál k bodu č.8: Zápisnica zo zasadnutia KŠV komisie.
9. Zoznam prijatých uznesení na 5. riadnom zasadnutí MsZ.
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