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Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, konaného dňa 05.12.2018

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

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE

________________________________________________________________________________________

Z Á P I S N I C A

napísaná dňa 05. decembra 2018 na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom
v priestoroch tanečnej sály Kultúrneho domu v Spišských Vlachoch. Zástupkyňa primátora mesta
Spišské Vlachy PaedDr. Marcela Satmáryová privítala poslancov MsZ a ostatných prítomných.

Prítomní:

Primátor mesta: Ľubomír Fifik
Prednosta MsÚ: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM
Poslanci MsZ: Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla,

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Mgr. Monika Koperdáková,  Štefan Labanc,
Jozef Lazor, PaedDr. Marcela Satmáryová

Neprítomní: Ing. Rastislav Bečker - ospravedlnený
Hlavný kontrolór: Mgr. Margita Šefčíková
Zapisovateľ: Mgr. Valéria Bašistová
Mestská volebná komisia: Ing. Michal Kiššák – predseda MVK

Pozvaní hostia: Mgr. Helena Šofranková, Mgr. Janka Korfantová, Mgr. Janka
Fábryová, Mgr. Mária Suchá, p. Vladimír Sajdák

Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 17,00 hod.
Ukončenie rokovania: 19,00 hod

Priebeh rokovania:

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
4.Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným primátorom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
6. Vystúpenie primátora
7. Záver
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K bodu č. 1. Otvorenie zasadnutia

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch v novom volebnom období
2018-2022 v zákonom stanovenej lehote zvolal doterajší primátor mesta Ľubomír Fifik. Z poverenia
doterajšieho primátora mesta otvorila ustanovujúce rokovanie zasadnutia mestského zastupiteľstva
v Spišských Vlachoch vo volebnom období 2018 – 2022 zástupkyňa primátora PaedDr. Marcela
Satmáryová, ktorá vo svojom príhovore privítala novozvoleného primátora, novozvolených poslancov
i bývalých poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku mesta Mgr. Margitu Šefčíkovú, predsedu Mestskej
volebnej komisie p. Ing. Michala Kiššáka, prednostu Mestského úradu JUDr. Ing. Stanislava Kandrika,
členov volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy mesta, riaditeľov mestských organizácií,
pracovníkov mesta, ako i všetkých prítomných.
Novozvolení zástupcovia v orgánoch samosprávy mesta sa svojich zákonných právomoci a funkcií
ujímajú až zložením sľubu a to na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva na ktorom sa zúčastňujú.

K bodu č. 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

PaedDr. Marcela Satmáryová - cieľom dnešného zasadnutia MsZ je ustanoviť novozvolené orgány
samosprávy mesta do funkcií. V zmysle zákona o obecnom zriadení ako i Rokovacieho poriadku MsZ
sa aj z dnešného zasadnutia vyhotovuje zápisnica. Za zapisovateľku preto určujem p. Mgr. Valériu
Bašistovú a za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia novozvolených poslancov Ing. Svetlanu
Kočišovú a Ing. arch. Martina Čurillu.

K bodu č. 3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva

PaedDr. Marcela Satmáryová - v novembrových voľbách si voliči nášho mesta zvolili pre volebné
obdobie 2018 – 2022 primátora mesta a 9 poslancov mestského zastupiteľstva. V súlade s Rokovacím
poriadkom Mestského zastupiteľstva oficiálnu Správu o výsledkov volieb do orgánov mesta musí
prerokovať dnešné zasadnutie. Poprosím predsedu MVK p. Ing. Michala Kiššáka o prednesenie Správy
o výsledku volieb do orgánov mesta Spišské Vlachy.

Ing. Michal Kiššák – predseda MVK - Mestská volebná komisia na základe sčítania hlasov
z jednotlivých volebných okrskov vo voľbách do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 10.11.2018
konštatuje, že pre tieto voľby:
– bolo do zoznamu voličov zapísaných celkom 2 758 voličov,
– celkom vydaných obálok s hlasovacími lístkami pre voľbu primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva bolo 1550 ks,
– volebná účasť na voľbách do orgánov mesta bola 56,2 % - ná,
– vo voľbách bolo odovzdaných celkom 1 550 obálok, z toho 1523 platných hlasovacích lístkov bolo
odovzdaných pre voľby do MsZ a 1529 platných hlasovacích lístkov bolo odovzdaných pre voľby
primátora mesta.
Mestská volebná komisia na základe sčítania odovzdaných platných hlasov pre jednotlivých kandidátov
na primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v našom meste vyhlásila výsledky
jednotlivých volieb, kde konštatovala, že:
– vo voľbách primátora mesta získali jednotliví kandidáti tento počet platných hlasov:

1. Ľubomír Fifik,  NEKA   805 hlasov,
2. Slavomír Kandra,  NEKA  79 hlasov,
3. Mgr. Monika Koperdáková,  NEKA   474 hlasov,
4. Bc. Daniel Pacovský,  NEKA  160 hlasov.
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Kandidátke PaedDr. Marcele Satmaryovej, ktorá sa vzdala kandidatúry na primátora mesta bolo
odovzdaných celkom 11 hlasov, ktoré sa však v zmysle volebného zákona nezohľadňujú a berú sa ako
neplatné.
Na základe týchto výsledkov komisia konštatuje, že za primátora mesta Spišské Vlachy na nasledujúce
volebné obdobie bol zvolený pán Ľubomír Fifik.
Vo voľbách na poslancov mestského zastupiteľstva boli za poslancov pre nasledujúce  volebné obdobie
z celového počtu 21 kandidátov zvolených 9 kandidátov, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov a
to:

1. Ing. Juraj Jánošík, NEKA - s počtom 682 hlasov,
2. Mgr. Monika Koperdáková, NEKA - s počtom 653 hlasov,
3. Milan Biroščák, KDH - s počtom 629 hlasov,
4. Ing. arch. Martin Čurilla, SaS, OĽANO - s počtom 551 hlasov,
5. PaedDr. Marcela Satmáryová, SME RODINA – Boris Kollár -s počtom 507 hlasov
6. Jozef Lazor, KDH - s počtom 503 hlasov
7. Štefan Labanc, NEKA - s počtom 497 hlasov
8. Ing. Svetlana Kočišová, NEKA - s počtom 489 hlasov
9. Ing. Rastislav Bečker, KDH - s počtom 487 hlasov.

Mestská volebná komisia zvoleným kandidátom na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva pre
nasledujúce volebné obdobie k zvoleniu srdečne blahoželá. Za náhradníkov na poslanca mestského
zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie na základe získaného počtu platných hlasov sa
umiestnili jednotliví kandidáti v tomto poradí:

1. Peter Klocek, NEKA s počtom 480 hlasov,
2. Pavol Kičin, NEKA s počtom 445 hlasov,
3. Tomáš Celec,  SaS, OĽANO s počtom 441 hlasov,
4. Slavomír Kandra, NEKA s počtom 428 hlasov,
5. Arnold Hozza,  KDH s počtom 394 hlasov,
6. Bc. Daniel Pacovský, NEKA s počtom 362 hlasov,
7. PhDr. Markéta Klapáčová, NEKA s počtom 343 hlasov,
8. Mgr. Ľubomír Pikla, NEKA s počtom 335 hlasov,
9. Ing. Ivan Suchý, NEKA s počtom 335 hlasov,

10. Kamil Maliček, NEKA s počtom 235 hlasov,
11. Ondrej Matz, NEKA s počtom 227 hlasov a
12. Marta Poradová, NEKA s počtom 156 hlasov.

Komisia aj napriek nezvoleniu za poslancov blahoželá aj zvoleným náhradníkom na poslanca mestského
zastupiteľstva v nasledujúcom volebnom období. Ako doklad o zvolení za primátora a za poslanca
zastupiteľstva volebná komisia vydáva úspešným kandidátom Osvedčenie o zvolení do týchto funkcií.
Poprosím preto menovaných o prevzatie týchto osvedčení.
V zmysle volebného zákona zvolený kandidát sa ujíma funkcie až zložením sľubu primátora a poslanca
mestského zastupiteľstva, ktorý bude nasledovať v ďalšom bode dnešného zasadnutia. Na záver mi
dovoľte v mene mestskej volebnej komisie popriať úspešným kandidátom veľa úspechov pri výkone
týchto funkcií, vzájomného porozumenia a tolerancie pri plnení úloh, ktoré si vytýčite pre toto volebné
obdobie.

K bodu č. 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom

PaedDr. Marcela Satmáryová - prosím novozvoleného primátora mesta p. Ľubomíra Fifika, aby pristúpil
k zloženiu sľubu primátora. Zároveň prosím najstaršieho tu prítomného novozvoleného poslanca
zastupiteľstva p. Milana Biroščáka, aby prečítal znenie sľubu primátora mesta a p. Ing. Michala
Kiššáka, aby novozvoleného primátorovi mesta odovzdal osvedčenie o zvolení do tejto funkcie.
Novozvolený primátor mesta pán Ľubomír Fifik po prečítaní sľubu v zmysle § 13 odst. 2 zákona SNR
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č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta do rúk zástupkyni
primátora mesta PaedDr. Marcele Satmáryovej. Predseda Mestskej volebnej komisie p. Ing. Michal
Kiššák mu odovzdal Osvedčenie o zvolení do funkcie primátora. Konštatujem zloženie zákonom
predpísaného sľubu pána Ľubomíra Fifika v súlade so zákonom o obecnom zriadení a vyhlasujem
funkčné obdobie doterajšieho primátora mesta za skončené.

K bodu č. 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

Primátor mesta Ľubomír Fifik prevzal od zástupkyne primátora mesta PaedDr. Marcely Satmáryovej
insígnie mesta.
PaedDr. Marcela Satmáryová – požiadala novozvolených poslancov, aby postupne po prečítaní sľubu
poslanca mestského zastupiteľstva primátorom mesta pristúpili k aktu zloženia sľubu poslanca
mestského zastupiteľstva a p. Ing. Michala Kiššáka požiadala, aby novozvoleným poslancom mestského
zastupiteľstva odovzdal osvedčenie o zvolení do tejto funkcie v abecednom poradí:

- 1. Ing. Rastislav Bečker - neprítomný (ospravedlnený)
- 2. Milan Biroščák
- 3. Ing. arch. Martin Čurilla
- 4. Ing. Juraj Jánošík
- 5. Ing. Svetlana Kočišová
- 6. Mgr. Monika Koperdáková
- 7. Štefan Labanc
- 8. Jozef Lazor
- 9. PaedDr. Marcela Satmáryová

PaedDr. Marcela Satmáryová - konštatujem, že novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili
predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva v súlade s § 25 ods. 1 a § 26 zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení. Neprítomný novozvolený poslanec p. Ing. Rastislav Bečker je ospravedlnený, zloží
sľub poslanca na najbližšom zasadnutí, ktorého sa zúčastní. Na dnešnom zasadnutí sľub zložilo z 9
novozvolených poslancov do mestského zastupiteľstva celkom 8 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina
všetkých poslancov zastupiteľstva, a preto dnešné zasadnutie zastupiteľstva vyhlasujem za
uznášaniaschopné. Zároveň v zmysle zákona o obecnom zriadení vyhlasujem funkčné obdobie
doterajšieho mestského zastupiteľstva  za skončené. Všetkým novozvoleným zástupcom nášho mesta
ešte raz v mene Vás všetkých srdečne blahoželám a prajem im veľa úspechov a pracovného elánu počas
celého volebného obdobia.
Týmto sme ukončili úvodnú časť dnešného ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ďalšie
rokovanie bude pokračovať podľa programu a vedenie zasadnutia odovzdávam staronovému
primátorovi p. Ľubomírovi Fifikovi.
Primátor mesta – predkladám návrh na zloženie mandátovej komisie. Za predsedu mandátovej komisie
navrhujem PaedDr. Marcelu Satmáryovú. Za členov komisie poslancov Ing. Svetlanu Kočišovú a Ing.
arch. Martina Čurillu. O predloženom návrhu dávam hlasovať.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák,
Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla, Jozef Lazor
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker – neprítomný

Primátor mesta konštatoval, že návrh na zloženie mandátovej komisie bol prijatý.
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Primátor mesta - teraz poprosím predsedníčku mandátovej komisie, aby predniesla Správu mandátovej
komisie z dnešného zasadnutia zastupiteľstva.

PaedDr. Marcela Satmáryová – prečítala výsledky správy mandátovej komisie.

Primátor mesta – dal hlasovať o správe mandátovej komisie.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák,
Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla, Jozef Lazor
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker – neprítomný

Primátor mesta skonštatoval, že uznesenie č. 1/VIII/2018 bolo prijaté.
Mgr. Margita Šefčíková – HKM – upozornila novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
a primátora mesta o povinnosti podať v lehote do 30 dní odo dňa kedy sa ujali výkonu verejnej funkcie
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov na základe ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

K bodu č. 6 Vystúpenie primátora
Ľubomír Fifik – vo svojom príhovore v krátkosti spomenul, že posledné 4 roky boli obdobím ťažkých
skúšok. Pripomenul, že nastáva posledné programovacie obdobie, počas ktorého môže mesto získať
prostredníctvom projektov čo najviac finančných prostriedkov. Preto v tomto volebnom období sa bude
aj naďalej snažiť o vybudovanie čističky odpadových vôd a kanalizácie, ktorá je veľmi dôležitá, a
v meste Spišské Vlachy stále chýba. Ďalej zapojiť sa do výziev v rámci obnovy kultúrnych pamiatok
ako je napr. mestská veža (Turňa), budova Mestského úradu, kostoly atď. Chcem, aby sa mesto aj
naďalej mohlo rozvíjať, čo je možné iba na základe vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi
primátorom a poslancami. V závere sa poďakoval predošlým poslancom, zamestnancom mestského
úradu, hlavnej kontrolórke mesta a všetkým prítomným za ich doterajšiu prácu v prospech mesta.

K bodu č. 7 Záver
Týmto sme dnešný program vyčerpali. Ďakujem Vám všetkým za účasť a pozývam Vás na čašu vína.

V Spišských Vlachoch, dňa 12. decembra 2018

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

Ing. Svetlana Kočišová ....................................................

Ing. arch. Martin Čurilla ....................................................
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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________

UZNESENIE
z ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch,

konaného dňa 5. 12. 2018

Uznesenie č. 1/VIII/2018
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

A. berie na vedomie
1. Správu Mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov mesta,
2. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

B. konštatuje, že
1. Novozvolený primátor pán Ľubomír Fifik zložil zákonom predpísaný sľub primátora,
2. Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva: Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková, Štefan Labanc, Jozef Lazor, PaedDr.
Marcela Satmáryová, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva.

V Spišských Vlachoch, dňa 5. decembra 2018

Podpísané dňa 12.12.2018

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová

Ľubomír Fifik
primátor mesta


