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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. júla 2018 na 47. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v priestoroch Galérie
Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik otvoril a viedol 47.
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, Štefan Labanc,

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

Mgr. Monika Koperdáková – ospravedlnená, Tomáš Celec – ospravedlnený, Ing.
Radoslav Leščáni - ospravedlnený

Ďalší  prítomní : podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 16 : 08 hod.
Ukončenie rokovania: 21 : 30 hod.

Priebeh rokovania:

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

V úvode zasadnutia zložili zákonom predpísaný sľub poslanca títo náhradníci: p. Milan Biroščák, Štefan
Labanc a František Pikla.

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 375/VII/2018 bolo prijaté.
Primátor mesta - navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice, skrutátora a
zapisovateľku.

Uznesením č. 376/VII/2018 mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Štefan Labanc, Milan Biroščák
určuje za overovateľa zápisnice: Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek
určuje za skrutátora: František Pikla
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určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú
(celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 376/VII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta – dal hlasovať za zverejnený program rokovania: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 377/VII/2018 bolo prijaté.

Primátor mesta – podal návrh na zmenu bodov programu, bod Návrh vysporiadania – kúpa/zámena
pozemkov pod navrhovanú čističku odpadových vôd (ČOV) medzi ECAV a Mestom Spišské Vlachy –
pôvodný bod č. 10 presunúť za bod č. 6 a vypustiť bod č. 17 na žiadosť predkladateľa. O navrhovaných
zmenách dal hlasovať.

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 378/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu: Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová - prečítala správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia MsZ.
Milan Biroščák – uznesenie ohľadom ocenení?
Primátor mesta – cena mesta je najvyšším ocenením mesta. Túto cenu by mali dostať významní ľudia, ktorí
sa zapríčinili o rozvoj mesta, nie za obdobie jedného roka, ale za dlhšie obdobie, alebo vo výnimočných
prípadoch ako napr. keď boli v roku 2010 povodne tak v rámci mesta dostali cenu hasiči. Ja som navrhol na
cenu mesta pána Ing. Ladislava Šterbinského za dlhoročnú prácu v rámci samosprávy a ďalší nominovaní
boli pán Forgáč, ocenení športovci, ktorí boli ocenení v rámci regiónu: Ing. Filip Koperdák, Nela Baluchová,
PaedDr. Ladislav Baluch. Týchto som navrhoval ja, na zastupiteľstve pán Pacovský navrhol ďalších,
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ktorých som nečakal. Nebolo to ani v rozpočte pripravené, je to 170 eur na jedného. Tak som urobil to, že
som ich ocenil cenou primátora počas Dní mesta. Cenu mesta môžeme kedykoľvek prehodnotiť, ale nie tak
narýchlo na zasadnutí, najprv je potrebné to prejednať na komisiách. Preto som sa rozhodol predmetné
uznesenie vetovať, nakoľko sme boli natesno s rozpočtom na Dni mesta čo sa týka kultúrneho programu. Nič
nebráni tomu, aby sme cenu mesta znovu otvorili a prejednali to.
Milan Biroščák - keď poslanci schvaľovali cenu, či bolo určené určité množstvo peňazí na to. Či v rámci
rozpočtu možno oceniť, aby sa rozpočet nenavyšoval. Či sa to predtým prejednalo, správne by sa malo
predtým prejednať, je určitá suma, dohodnúť sa, a nie potom doplniť.
PaedDr. Satmáryová - čudujem sa, že k tomu nezasadala komisia
Milan Biroščák – je to na poslancoch, je tu predseda finančnej komisie, ktorý vie koľko peňazí sa na to dá
a tak tento bod otvoriť.

K bodu: Pripomienky občanov

V tomto bode neboli podané žiadne pripomienky občanov.

K bodu: Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad v meste
Spišské Vlachy

Prednosta MsÚ – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Ľudské zdroje vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Predmetná výzva je zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu
komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých
vplyvov nelegálnej skládky.
B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Mesto Spišské Vlachy v zmysle vyššie uvedenej výzvy spracovalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok,
predmetom ktorého bude vybudovanie 7ks stojísk pre umiestnenie zberných nádob v lokalitách mesta
Spišské Vlachy podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie. Projekt podľa lokality umiestnenia stojiska
ráta s montovanou alebo murovanou alternatívou. V rámci štruktúry rozpočtu budú predmetom žiadosti
stavebné práce súvisiace s výstavbou stojísk + obstaranie zberných nádob (1100 l pozinkové kovové nádoby)
a veľkoobjemových kontajnerov.
Stojiska budú riešené na týchto lokalitách:
Mestská časť – zóna „A“ zahŕňa ulice:
Hornádska - montované stojisko pre 4 zberné nádoby
Cintorínska - montované stojisko pre 4 zberné nádoby
Hviezdoslavova - montované stojisko pre 4 zberné nádoby
Mlynská - montované stojisko pre 4 zberné nádoby
9. Mája - murované stojisko pre 8 zberných nádob
Časť Okolie – zóna „B“ – 2 ks montovaných stojísk pre 2 veľké kontajnery
C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
Celková výška oprávnených výdavkov: 26.914,98 €
Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 25.569,23 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov subjektu: 1.340,75 €
Schválenie žiadosti o NFP a následná implementácia projektu bude mať dopad na rozpočet – kapitálové
výdavky vo výške min. 1.340,75 €.
Primátor mesta – o výstavbe týchto hniezd už rozprávame dlhšie, je možné požiadať o dotáciu, chybou by
bolo sa o to nepokúsiť, dopad na rozpočet je minimálny.
František Pikla – nedá sa dať ešte jedno stojisko k Rudoľovej záhrade?
Primátor mesta – tam sa nerátalo, môžu sa dopracovať stojiská tam, kde by boli potrebné.
Prednosta MsÚ - budú zberné nádoby naviac, nie je problém dobudovať potom stojisko.
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PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu: Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných
nádob na zmesový komunálny odpad v meste Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 379/VII/2018 bolo prijaté.

Prednosta MsÚ - v bode rôzne Vás budem informovať o výzvach, ktoré sa pripravujú na mesiac júl – august,
aj v rámci výzvy Opatrovateľskej služby.

K bodu: Návrh vysporiadania – kúpa/zámena pozemkov pod navrhovanú čističku odpadových vôd
(ČOV) medzi ECAV a Mestom Spišské Vlachy

Ing. Mnichová – dňa 13. júna 2018 są uskutočnilo pracovne rokovanie medzi CZ ECAV a Mestom Spišské
Vlachy, ktorého predmetom bol návrh vysporiadania – kúpa/zámena pozemkov pod navrhovanú čističku
odpadových vôd ( ČOV ).
B) Zdôvodnenie novej úpravy:
Návrh vysporiadania pozemkov:
1. prevod pozemkov kúpou a to pod stavbou ČOV a to časti KNE 1211/1, 1212, 1213, ktoré majú výmeru
celkom 2 410 m2. Navrhovaná kúpna cena vzhľadom na stavebný pozemok je najmenej 20,- EUR /m2
2. ostatne dotknute pozemky o výmere 5 272 m2 riešiť formou zámeny s pozemkami rovnakej bonity a
kvality – navrhovane sú pozemky ( časť Medvedzovec ) KNC 275 – výmera 1207 m2, 276/1 – výmera 2872
m2, 286/1 – výmera 933 m2, spolu výmera 5 012 m2. V prípade, že u zamieňaných pozemkov by vznikol
podľa znaleckého posudku cenový rozdiel, dôjde k vzájomnému finančnému vysporiadaniu medzi
zmluvnými stranami.
C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: náklad 48.000,- €
GP dá vypracovať mesto, zaplatí to mesto. Bude ocenený pozemok na čističke, bude ocenený pozemok na
Medvedzovci. Zástupcovia ECAV vyberú znalca, ktorý to bude oceňovať, s tým že mesto bude znášať
náklady na súdno-znalecký posudok. Mesto malo jedinú požiadavku, aby finančné prostriedky získané za
pozemok od mesta boli použité na zveľadenie majetku ECAV, ktoré je v Spišských Vlachoch. V prípade, že
dôjde k zámene, tak aby mesto bolo nápomocné pri udržiavaní a pomohlo s kosením Medvedzovca, ECAV
nemá na to potrebné mechanizmy, je to aj v uznesení navrhnuté.
Mgr. Vdovjáková – ECAV – my zastupitelia cirkvi sme sa takto dohodli. Došli sme do vzájomného konca,
že takto by sme sa vedeli na týchto veciach dohodnúť. ECAV nechce robiť problémy s čističkou a táto
dohoda je pre nás prijateľná.
Primátor mesta – vyhlásil rozpravu. Do rozpravy sa prihlásil poslanec Peter Klocek.
p. Klocek – zasadala stavebná komisia kde sme túto problematiku prebrali a doporučujeme tento bod
schváliť.
Ing. Mnichová - pri súdnoznaleckom posudku budú ocenené obidva pozemky v prípade, že hodnota bude
rozdielna, tak potom to finančné vyrovnanie bude vzájomné.
p. Biroščák - čo uvažujete na tomto pozemku vystavať? Ako využiť ten pozemok do budúcna?
Mgr. Vdovjáková - ECAV – je tam zámer IBV čo je pre nás prijateľné, takže by sme to chceli potom týmto
smerom aj ďalej využiť.



Zápisnica zo 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, konaného dňa 10.07.2018 5

Primátor mesta - s tým súvisí aj dom pána Aštáryho, ktorý v dražbe odkúpila pani Kamenická. Tento dom
bude potrebné asanovať a vytvorí sa tam priestor, sprehľadní sa to tam.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia k bodu : Návrh vysporiadania – kúpa/zámena pozemkov pod
navrhovanú čističku odpadových vôd (ČOV) medzi ECAV a Mestom Spišské Vlachy: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 380/VII/2018 bolo prijaté.

Mgr. Vdovjáková ECAV – poďakovala prítomným poslancom a vyjadrila spokojnosť zo zámennou zmluvou
a predajom.

K bodu: Návrh aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb 2011-2018 (2020)

Mgr. Dzurillová – prvý komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy bol spracovaný v roku
2011, na roky 2011 – 2018, schválený MsZ uznesením č. 89 VI/2011 dňa 07.06.2011. Plnenie Komunitného
plánu sociálnych služieb je v zmysle toho Uznesenia 2x ročne hodnotené na zasadnutiach sociálnej komisie a
raz ročne ku 30.10. aktuálneho roka je predkladaná správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb
MsZ v Spišských Vlachoch. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení, ďalej Zákon
o sociálnych službách, od 1.1.2018 ukladá obciam a mestám zosúladiť KPSS, ktorý je strategickým
dokumentom na realizáciu cieľov v sociálnej oblasti so strategickými dokumentmi na lokálnej, na
regionálnej a na štátnej úrovni. Mesto je povinné uviesť komunitný plán sociálnych služieb do súladu s § 83
ods. 5 Zákona o sociálnych službách do 30. júna 2018 a v lehote 15 dní predložiť VÚC svoj chválený
komunitný plán. Materiál bol zverejnený 1.6.2018, pripomienkovať ho bolo možné do 16.6.2018. v tomto
období neprišla žiadna pripomienka zo strany obyvateľov alebo poslancov. Na komisii bolo všetko
prejednané.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu Návrh aktualizácie komunitného plánu sociálnych
služieb 2011-2018 (2020): Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn.
v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 381/VII/2018 bolo prijaté.
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K bodu: Konanie vo veci podnetu podaného na základe Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov v z.n.p.

PaedDr. Satmáryová - na základe podaného podnetu 10.5.2018 bolo začaté konanie. Pán Mgr. Salaj podal
podnet, v ktorom uviedol, že Ľubomír Fifik ako primátor mesta Spišské Vlachy svojim konaním porušil
ústavný zákon č. 357/2004 Z. z., keď ako primátor mesta navrhoval, zdôvodňoval a zasadzoval sa o výšku
dotácie a ich prideľovanie Mestskému športovému klubu tak,

- že ako primátor mesta podpísal zmluvu o poskytnutí dotácie za mesto Spišské Vlachy a zároveň i za
Mestský športový klub Tatran.

- že umožňuje športovému klubu užívanie ihriska bez platnej zmluvy,
- že skupine Q Plus Band požičiava aparatúru, ktorú malo mesto vo výpožičke od Nadácie Jozefa

Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš,
- že v rozpore z ústavným článkom odsek 1, písmeno c, osobne sprostredkoval a zabezpečil

vystúpenie hudobnej kapely The Colt a hudobnej kapely Q Plus Band na oslavách mesta v júni 2016,
- že objednal na náklady mesta a nechal mesto uhradiť kapele The Colt do nemeckého mesta APEN

náklady na dopravu vo výške 1.150 eur,
- mal prijímať dary pre organizáciu MŠK Tatran od Agrovýkrm a Agroštít Spišské Vlachy nie pre

mesto Spišské Vlachy.
V súvislosti s tým bolo prijaté uznesenie v ten istý deň ako bol deň začatia konania. V tomto uznesení bol
určený povereným poslancom pán poslanec Kičin, ktorému do určeného termínu 21.5.2018 p. primátor
doručil svoje vyjadrenie k danému podnetu. Odvtedy sme sa takto nestretli, aby sme rozhodli, až dnes. Dva
krát bolo zastupiteľstvo zvolané, obe  boli neuznášania schopné. Zákonná 60-dňová lehota na naše
vyjadrenie uplynula včerajším dňom. Máte k dispozícii aj vyjadrenie právnika pána primátora.
Pani PaedDr. Satmáryová vyzvala pána primátora, aby sa vyjadril k danému podnetu.
Primátor mesta – ohľadom toho Nemecka, v roku 2011 sme sa spolu s delegáciou a terajším poslancom
pánom Piklom zúčastnili spoločného stretnutia v nemeckom meste APEN na základe dlhoročnej spolupráce
s poľským mestom Gizalki, kde nás navrhli v rámci spolupráce krajín Nemecko-Poľsko-Belgicko-Slovensko
byť v projekte medzinárodnej spolupráce ,kde Nemecko sa chcelo zapojiť do výzvy kde mohlo dostať
dotáciu 100-250 tisíc eur na výmenné pobyty. K dispozícii je aj projekt z roku 2011 kde sa urobila aj
ekonomická kalkulácia, ktorú by sme ako mesto mali mať, zároveň sa podal tento projekt, ale v roku 2011
nebol úspešný. Tejto delegácie sa mali zúčastniť poslanci, zástupcovia školských zariadení, civilnej ochrany,
hasičov, poľnohospodárov. Tento projekt mal fungovať tri roky a v roku 2017 som sa zase zúčastnil na
stretnutí na ktorý podal pán Salaj podnet pre konflikt záujmov, že som sa tam  zúčastnil so svojou kapelou.
S tým nemôžem súhlasiť, išli sme tam ako skupina reprezentovať Slovensko v rámci pokračovania tohto
projektu, kde boli zastúpené aj iné krajiny a štáty, ktoré reprezentovali svojimi kultúrnymi telesami. My sme
tam išli zdarma, bez akéhokoľvek nároku na honorár. V prílohe ste mali aj poďakovanie starostu APEN,
ktorý sa poďakoval primátorovi mesta aj kapele The Colt, ktorú osobne pozval na základe rokov poznania sa
z Gizaliek. Za 12 rokov spolupráce odkedy som primátorom tie priateľstvá tak napredovali, že nás pozvali.
Nepovažujem to za konflikt záujmov, keďže nás tam niekto pozval. Čo sa týka cesty, cestu sme absolvovali
dvoma autami, t.z., že hudobná skupina išla súkromným autom, ja som išiel na dodávke, keďže som mal
hudobné nástroje, ktoré boli potrebné na vystúpenie. Oni išli na vlastnom aute. Považujem to za
vykonštruované, vymyslené za účelom poškodenia môjho mena.
-čo sa týka podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie pre MŠK Tatran – tam bola taká situácia, že v tom čase
nebol kompetentný nikto okrem mňa ako podpredsedu podpísať dotáciu na základe uznesenia, ktoré bolo
schválené mestským zastupiteľstvom. Keďže pán predseda, ktorý bol do schválenia dotácie pán Ing. Peter
Forgáč sa vzdal, potom nebol nikto predsedom, takže keď som chcel aby klub fungoval, aby fungovali žiaci,
dorast, mládež, Á-čko, tak som zmluvu podpísal ako podpredseda. Ja som to podpísal na základe uznesenia
mestského zastupiteľstva, nepodpísal som to ako píše pán Salaj ako konflikt záujmov, v tom čase nemal kto.
V rámci stanov MŠK som bol jediným členom, ktorý bol oprávnený podpísať. Následne ďalej pre oddiely
tam boli dva podpisy, dodatok podpisoval pán Baloga za futbalový oddiel, môj podpis ako podpredsedu za
MŠK, lebo nemal kto prevziať funkciu predsedu. Nechcel som zastaviť činnosť klubu tým, že by som to
nepodpísal, nemal som dôvod, keďže to schválilo mestské zastupiteľstvo. Ja som konal to, čo bolo odobrené
poslancami. Považujem to za scestné, vymyslené, vykonštruované proti mojej osobe.
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PaedDr. Satmáryová – prečítala prítomným vyjadrenie primátora mesta doručené pánovi Kičinovi.
Bolo predložené aj stanovisko od advokáta pána Mariána Orosa, aj vyjadrenie z Nemeckého mesta APEN.
Ďalej poslancov informovala o emaily pána Salaja, ktorý bol doručený dnes, v ktorom konštatoval, že bola
prekročená 60-dňová lehota na vyjadrenie zastupiteľstva a v ktorom vyzval ostatných poslancov, aby sa
vyjadrili či má podať odznova tento podnet. Ja som mu volala, že by som tento podnet podala ja, aby sme
rozhodli, že nič nechceme zakrývať alebo vyhnúť sa zodpovednosti. Všetci chceme, aby sa tieto veci
prešetrili, chcela som to podať ja. Alebo aby to znova podal pán Salaj.
My môžeme dnes zobrať na vedomie vyjadrenie pána primátora k týmto veciam, vyjadrenie jeho právneho
zástupcu, ale keďže nám chýba tretia strana – podávateľ podnetu, podľa mňa nemôžeme nič viac. Ja by som
navrhla, keďže máme komisiu na ochranu verejného záujmu, posunúť jej všetky materiály týkajúce danej
veci nech sa komisia vyjadrí. To je môj názor.
Milan Biroščák – navrhujem to presunúť na prerokovanie do komisie na ochranu verejného záujmu, ktorá
má k tomu materiály s prizvaním právnika a jeho stanovisko k danej veci. Následne výstup z komisie sa
predloží mestskému zastupiteľstvu.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia k bodu: Konanie vo veci podnetu podaného na základe
Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
v z.n.p.: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých
uzneseniach).

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 382/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu: Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Spišské Vlachy na funkčné
obdobie 2018-2022

Primátor mesta – prečítal dôvodovú správu. Právne postavenie starostov/primátorov legislatívne upravujú
hlavne dva zákony. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. V ustanovení § 11 odsek 4 písm. i/
zákona č. 369/1990 Zb. sa uvádza: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce,
najmä je mu vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na
celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu
rozsah výkonu jeho funkcie“. Pojem „určenie rozsahu výkonu funkcie starostu“ treba právne vykladať v
súvislosti aj so zákonom č. 253/1994 Z. z. Jednoznačne sa ustanovuje, že určovanie úväzku starostu obce
patrí do pôsobnosti obecného zastupiteľstva. V záujme právnej istoty starostu obce obecné zastupiteľstvo
musí v dostatočnom predstihu pred komunálnymi voľbami určiť jeho úväzok na celé volebné obdobie. Počas
volebného obdobia možno zmeniť (predĺžiť alebo skrátiť) úväzok starostu len na jeho návrh. Z vyššie
uvedeného vyplýva, že toto ustanovenie zakladá právomoc obecného zastupiteľstva určovať pracovný
úväzok starostu, a teda rozsahom výkonu funkcie starostu sa myslí rozsah pracovného úväzku. Oprávnenia
a kompetencie starostu nie je potrebné určovať, nakoľko sú upravené zákonmi a všeobecne záväznými
nariadeniami. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 24 842,-€.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie
primátora mesta Spišské Vlachy na funkčné obdobie 2018-2022:Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek, Milan Biroščák, Štefan Labanc,
František Pikla
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková, Tomáš Celec, Ing.
Radoslav Leščáni– neprítomní

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 383/2018 bolo prijaté.

K bodu: Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v meste Spišské Vlachy pre voľby poslancov vo
voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018

PaedDr. Satmáryová – návrh aby sa zo súčasných poslancov znížil počet na 9, podľa počtu obyvateľov
a naše mesto spadá pod rozmedzie medzi 9-11, tu je návrh na 9 poslancov. My sme mali doteraz najvyšší
počet poslancov, teraz je návrh na 9 poslancov. Prečítala dôvodovú správu. V zmysle § 166 ods. 3 zákona
NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
je uvedené, že volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a uverejní. V § 166 ods.
1 zákona je uvedené, že v jednom volebnom obvode môže byť najviac 12 poslancov. Podľa §11 ods. 3
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov obecného
zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. V
§11 ods. 3 písm. e) je uvedené: „od 3 001 do 5000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov.“ Mesto Spišské
Vlachy k 21.06.2018 má 3445 obyvateľov. Na základe počtu obyvateľov naše mesto môže mať 9 až 11
poslancov v mestskom zastupiteľstve.
Volebný obvod č. 1 budú tvoriť:
1) Okrsok č. 1 – Galéria MsÚ
2) Okrsok č. 2 – Jedáleň ZŠ
3) Okrsok č. 3 – Pavilón C – ZŠ Komenského 6
V stálom zozname voličov v meste Spišské Vlachy je zapísaných 2793 oprávnených osôb. Volebné obvody
musia byť vytvárané tak, aby počet poslancov bol primeraný počtu obyvateľov vo volebnom obvode.
Obecné zastupiteľstvo, ktoré určuje volebné obvody je povinné vytvoriť volebné obvody s takým počtom
obyvateľov, aby každý občan mal približne rovnakú príležitosť ovplyvniť výsledok volieb. Dopad na
rozpočet a hospodárenie mesta: 8 092 ,-€.

K danému bodu prebehla krátka diskusia poslancov.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu :Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v
meste Spišské Vlachy pre voľby poslancov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 384/2018 bolo prijaté.
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K bodu: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory kotolne

Primátor mesta – dôvodová správa - 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,-€. Jedná sa
o priestory bývalej kotolne, ktorá už dlhšie neslúži ako kotolňa je majetkom mesta, chátra. Predstava mesta
je taká, aby tam nebola žiadna výroba, ale športové vyžitie, napr. fitness, na tento účel. Dali sme vypracovať
znalecký posudok kde je tá cena 20.500 eur, musí byť vyhlásená verejno-obchodná súťaž, nastavia sa
podmienky, na aké využitie by mala táto budova slúžiť. Zariadenie ktoré tam bolo demontované, je to
prázdna budova.
p. Klocek – ak by sa budova predala, treba určiť na aký účel sa bude používať, aby sa to nedalo zmeniť.
Primátor mesta – dá sa tam zriadiť aj vecné bremeno. Návrh na uznesenie je predaj budovy. Predáva sa
budova a pozemok pod budovou.
p. Biroščák – či by nebolo lepšie to zbúrať a získať pozemok na výstavbu.
Primátor mesta - skôr by som sa priklonil k nejakému športovému vyžitiu, vychádza to zo záujmu
obyvateľov mesta.
Primátor mesta - môžeme to presunúť do komisie na prerokovanie, potom sa to z komisie dostane do
zastupiteľstva.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory
kotolne : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch presúva (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 385/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu: Podanie správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach

Primátor mesta – dôvodová správa - dňa 13.06.2018 cca. o 19.00 hod. prietrž mračien zapríčinila zaplavenie
ulíc a celého námestia, vybreženie potoka Patria a zosuvy pôdy – svahu na ulici Mlynskej o 19:20 hod.,
hladina potoka Žehrica bola zvýšená. V nočných hodinách došlo k čiastočnému vyliatiu 1 a 2. rybníka na
cestu Zahurou a znečistenie cestného telesa bahnom a nánosom (tzv. Konrádka). V časti Dobrá Voľa došlo v
nočných hodinách k zaplaveniu domov s číslami: Za mestom č. 2, č. 3, č. 15, č. 11, č. 6, č. 4, č. 22. Najviac
bol postihnutý dom č. 4, v ktorom boli zaplavené obytné priestory nánosmi bahna pri zosuve svahu na parc.
č. KNE 2765, LV 2503. počas celého dňa boli zaznamenané hlásenia od občanov mesta s popisom
spôsobených škôd, jedná sa celkovo o 30 domov, v ktorých boli zaplavené suterénne a pivničné priestory s
príslušenstvom, záhrady, dvory a obytné priestory, o Základnú školu Komenského 6, MŠ SNP 38, priestory
Kultúrneho domu, Mestského úradu, Spišskej Katolíckej charity. Celková nahlásená škoda je vo výške
50.300 eur. V súčinnosti s Okresný úradom SNV, odbor CO a KR a odbor SoŽP pracujeme na refundácii
týchto škôd. V budove  mestského úradu bolo 20 cm vody, krytina strechy kultúrneho domu je v dezolátnom
stave. Bude potrebné v najbližšej dobe pomocou projektov opraviť strechu. Dňa 25.06.2018 o 18.00 hod.
prietrž mračien zapríčinila zaplavenie ulíc a časti námestia, vybreženie Dreľušského potoka Patria a vyliatie
naplavením na komunikáciu a do potoka Žehrica. Podmytie cestnej komunikácie - smer Oľšavka
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- zvýšená hladina potoka Žehrica a Hornád,
- čiastočné vyliatia 2. rybníka na cestu Zahurou,
- čiastočné zaplavenie rodinných domov v mestskej časti Dobrá Vôľa, ul. Jarná, ul. Slobody, ul. Cintorínska.
Najväčšie škody na majetku mali občania na Dobrej Voli. Ešte stále prebieha druhý stupeň povodňovej
aktivity.
Vykonané opatrenia na ochranu pred povodňami:
- stabilizovanie koryta Dreľušského potoka (Patria), spevnenie poškodených častí brehov, čistenie
priepustov, hĺbkové čistenie kanalizácie na postihnutých uliciach mesta, odčerpávanie vody z obytných
priestorov rodinných domov a čistenie kanálov, v lokalite Dobrá Vôľa zabezpečenie krajnice cesty pred
ďalším zosuvom, odstraňovanie prekážok obmedzujúci plynulý odtok vody vo vodných tokoch v záplavovej
oblasti, čistenie potoka Branisko (Žehrica) od naplavenín spôsobených vybrežením Dreľušského potoka
(Patria) - jedná sa o povodňové zabezpečovacie práce, ktoré vykonáva správca toku. Budeme považovať
náhradu za práce, ktoré sú zabezpečovacie. Zároveň sa chcem poďakovať pani zástupkyni, všetkým členom
komisie, všetkým občanom, ktorí boli nápomocní vrátane našich hasičov, zamestnancov mesta a občanov.
PaedDr. Satmáryová – svah na Jarnej ulici po konzultácii so správou ciest budú oni riešiť s pestovateľmi,
majiteľmi pozemkov.
Primátor mesta - zle zvolený spôsob sadzby.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu: Podanie správy o priebehu povodní, ich následkoch
a vykonaných opatreniach: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie
uzn. v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 386/VII72018 bolo prijaté.

K bodu: Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy do správy Základnej školy
Komenského 6

Primátor mesta – prečítal dôvodovú správu. Jedná sa o multifunkčné ihrisko, ktoré postavilo mesto a chce ho
dať do správy organizácii, ktorá tam je čiže ZŠ Komenského 6, aby ho mohli prenajímať.
p. Labanc – v rámci toho, my s kamarátmi tam chodíme hrať a stále si platíme. To ihrisko je zničené,
kupovali sme krytky, ktoré tam sú, keby niekto opravil tie siete.
Ing. Dzurila – minulý rok boli menené.
p. Labanc – to ohradenie bolo zbytočné, ten plot je zničený.
Primátor mesta - možno by bola dobrá aj demontáž toho plota, kým nie je úplne zničený.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu: Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta
Spišské Vlachy do správy Základnej školy Komenského 6:Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

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



Zápisnica zo 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, konaného dňa 10.07.2018 11

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 387/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu: Návrh záverečného účtu mesta za rok 2017

Ing. Dzurila – návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2017 v zmysle §16 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Návrh záverečného účtu je mesto povinné prerokovať do 6 mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka. Záverečný účet mesta obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti. Údaje o plnení
rozpočtu sú v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení: bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy
a výdavky, finančné operácie, bilancia aktív a pasív, údaje o stave dlhu, príspevky do organizácii
v pôsobnosti mesta, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, údaje
o nákladov podnikateľských subjektoch, hodnotenie plnenia programov mesta. Ako spracovateľ by som
chcel opraviť niektoré chyby, ktoré sa pri tvorbe záverečného účtu stali.
Na strane č. 2 zmeniť text za nasledovný: „rozpočet mesta sa menil na základe šiestich rozpočtových
opatrení, päťkrát mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu a jedenkrát mestské zastupiteľstvo
zobralo zmenu rozpočtu na vedomie uzneseniami:
- rozpočtové opatrenie č. 1 schválené uznesením č. 279/VII/2017,
- rozpočtové opatrenie č. 1. A schválené uznesením č. 272/VII/2017,
- rozpočtové opatrenie č. 2 zobrané na vedomie uznesením č. 328/VII/2017,
- rozpočtové opatrenie č. 3 schválené uznesením č. 330/VII/2017,
- rozpočtové opatrenie č. 4 schválené uznesením č. 343/VII/2017,
- rozpočtové oparenie č. 5 schválené uznesením č. 354/VII/2018“.
Ďalej na strane č. 9 sa jedná o výmenu tabuliek. Pôvodná tabuľka obsahuje v popise názov príjmy, sú to
príjmy, ale názov by mal byť „skutočnosť“.
Na strane č. 18 v tabuľke je v popise vymenené kredit a debet. Na strane č. 22 je prehľad poskytnutých
dotácií kde celková výška nie je 19.500 eur, ale 28.375 eur.
Pripomienky k návrhu záverečného účtu neboli žiadne.
Prednosta MsÚ – ak by si mohol poslancov oboznámiť ešte s vývojom dlhu.
Ing. Dzurila - úverová zadlženosť mesta bola:

- v roku 2016 - 23,11 %,
- v roku 2015 – 43, 34 %,
- v roku 2017 – 18,45 %.

Čo sa týka dlhovej služby (počíta sa koľko percentuálne platíme ročne k pomeru k bežným príjmom, nesmie
presiahnuť 25 %) my sa pohybujeme na úrovni 10 %. Úverová zadlženosť nesmie presiahnuť 60 % , my
momentálne stojíme na 18,35 %. Splatiť máme ešte spolu termínovaný úver vo výške 350 840 eur
a municipál 161 000 eur, spolu 512 667 eur. Ďalej štátny fond rozvoja bývania, ktorý je vo výške 214 588,2
eur. ŠFRB sa neráta do zadlženosti mesta, je tam príjem z nájmu. V roku 2016 bola celková zadlženosť
648 000 eur, toho roku je to 512 000 eur ,v roku 2015 to bolo 920 000 eur. Splátky sa znížili zo 70 000 eur
na 30 000 eur.
Primátor mesta – v roku 2016 sme boli jedno z najlepšie hospodáriacich miest čo sa týka obratu
a stabilizácie, tretí v rámci kraja, v rámci Slovenska sme patrili medzi 36 najlepšie hospodáriacich miest. Tá
zadlženosť vznikla z dôvodu predbehnutie kanalizácie námestia, my sme tie peniaze použili na kanál pod
námestím, je to súčasť komplexného projektu kanalizácie a ČOV kde z úverových peňazí máme poriešené
celé námestie, Cintorínska a Jarná ulica. Máme dvojitú kanalizáciu v centre mesta, ktorá zodpovedá
európskym normám, zahustenie musíme dokončiť cez projekt, ktorý bude budúci rok.
Ing. Jánošík – za finančnú komisiu, na komisii sme prebrali návrh záverečného účtu, poukázali sme taktiež
na formálne chyby, ktoré pán Ing. Dzurila predniesol. Komisia sa zhodla a odporúča mestskému
zastupiteľstvu návrh záverečného účtu zobrať na vedomie bez výhrad.
Prednosta MsÚ – Podľa § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zároveň § 34 ods. 2 písm. b/ Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy vypracuje
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hlavná kontrolórka odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom
zastupiteľstve. Záverečný účet mesta Spišské Vlachy je vypracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, obsahuje údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa
jednotlivých príjemcov a hodnotenie plnenia programov mesta. Pred prerokovaním návrhu záverečného účtu
mesta Spišské Vlachy za rok 2017 mestským zastupiteľstvom bola splnená zákonná podmienka podľa § 9
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorej musí byť návrh záverečného účtu zverejnený na úradnej
tabuli a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním
mestského zastupiteľstva . V súlade s § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  je
mesto povinné dať si overiť účtovnú závierku podľa zákona o účtovníctve. Táto povinnosť bola splnená. V
nadväznosti na § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam mestskému
zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch na základe preskúmania poskytnutých údajov a ukazovateľov uzatvoriť
prerokovanie návrhu záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2017 s výrokom : „Mestské
zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Vlachy za rok 2017 bez výhrad“.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia: Návrh záverečného účtu mesta za rok 2017 – stanovisko
HKM:Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých
uzneseniach).

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 388/VII/2018 bolo prijaté.

PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu: Návrh záverečného účtu mesta 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, Peter Klocek, Milan Biroščák, Štefan Labanc,
František Pikla
Proti:  0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Ivan Suchý, Mgr. Monika Koperdáková, Tomáš Celec, Ing.
Radoslav Leščáni– neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 389/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

Ing. Dzurila – jedná sa o zmenu rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov. Z bežných príjmov je to príjem z
prenajatých pozemkov – cintorín 504 eur, správne poplatky 3.100 eur, poplatky - kino 150 eur, príjmy zo
vstupného – 550 eur, príjmy z účtov finančného hospodárenia 100 eur, spolu príjmy 4.404 eur. Kapitálové
príjmy - príjmy z predaja nehmotného majetku, pozemkov 696 eur, spolu príjmy 5.100 eur. Na strane
výdavkov je poníženie termínovaných úrokov o 1.000 eur, municipál o 2.350 eur, špeciálne služby –
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projektová dokumentácia o 500 eur, tarifný plat správca navýšenie o 3.888 eur, odvody o 1.380 eur.
Prerozdelenie dotácií na základe toho, že pán Salaj do dnešného dňa nepodpísal zmluvu ani sa k tomu
nevyjadril, pre MŠK Tatran navýšenie o 3.500 eur, ŠKST o 1.500 eur, Motocross o 1.000 eur, Spišský
lukostrelecký klub o 1.500 eur, Dychová hudba Vlašanka o 250 eur, Nadácia Jozefa Salaja -13.250 eur,
Slovenský zväz chovateľov 250 eur. Ďalej navýšenie kultúrnych podujatí, ceny, dary o 1.000 eur, členský
príspevok kino 20 eur, nemocenské dávky knižnica 221 eur, školenie, kurzy 1.000 eur, energia –
dôchodcovia 294 eur, všeobecné služby 15 eur, celkové bežné výdavky spolu ponížené o 1.300 eur,
kapitálové výdavky – projektová dokumentácia –stojiská 1.200 eur, nákup prevádzkových strojov a zariadení
– kosačka 4.300 eur, prípravná dokumentácia pre envirofond 600 eur, kapitálové výdavky navýšené o 6.400
eur, celkové výdavky sú vo výške 5.100 eur. Príjmy sa rovnajú výdavkom.
Ing. Jánošík – za komisiu, prešli sme si jednotlivé položky a komisia odporúča schváliť túto zmenu rozpočtu.
PaedDr. Satmáryová – bola zmluva o dotácii zaslaná aj Nadácii? Kedy?
Prednosta MsÚ- áno, ešte v apríli, nikto z Nadácie nereagoval.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia k bodu: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1:Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 390/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2018

Prednosta MsÚ – v zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladá hlavná kontrolórka Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2018. V zmysle ust. § 16 ods. 1 Zásad kontrolnej
činnosti v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlachy a v súlade s 18f ods. 1 písm. b/ zákona o
obecnom zriadení, hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v mestskom
zastupiteľstve zverejnený prostredníctvom úradnej tabule mestského úradu.
A/ Plnenie stálych úloh hlavného kontrolóra
1. Účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach MsZ
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2019
3. Spracovanie a predloženie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
B/ Plánované úlohy na úseku kontrolnej činnosti
1. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii mesta –Základná škola,
Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 178/1990 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
3. Vykonanie ďalších kontrol uložených hlavnému kontrolórovi uzneseniami MsZ alebo primátorom mesta v
súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
4. Vykonanie kontrol z vlastného podnetu na základe poznatkov, ktoré sa hlavný kontrolór dozvedel pri
výkone svojej činnosti alebo na základe podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
Poradie plánovaných kontrol sa môže meniť v závislosti od rozsahu jednotlivých kontrol alebo v dôsledku
vykonania neplánovaných kontrol na základe požiadaviek mestského zastupiteľstva.



Zápisnica zo 47. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, konaného dňa 10.07.2018 14

PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia k bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta na 2. polrok 2018: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn.
v prijatých uzneseniach).

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 391/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu: Činnosť komisií

Ing. Jánošík – finančná komisia - komisia zasadala 27.06.2018 zaoberali sme sa záverečným účtom mesta za
rok 2017 a zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1, bolo to tu už prediskutované.
p. Klocek – stavebno-plánovacia komisia - zasadala dňa 9.7.2018 kde prerokovala tieto žiadosti:
1. Návrh vysporiadania – kúpa/zámena pozemkov pod navrhovanú čističku odpadových vôd ( ČOV )
medzi ECAV a Mestom Spišské Vlachy - dnes sme to už prerokovali.
Uznesenie komisie: Komisia súhlasí s návrhom a odporúča mestu podniknúť všetky potrebné kroky
k uzavretiu zmluvy o kúpe a zámene.
2. Riešenie žiadosti obyvateľov mesta:
- Žiadosť o riešenie prístupovej cesty a deratizáciu – obyvatelia bytového domu Včelná 13 - Obyvatelia
bytového domu podali žiadosť o riešenie prístupovej cesty a deratizáciu pred bytovým domom. Ing.
Mnichová informovala o tom, že deratizácia bola zrealizovaná od  8.6. do 12.6.2018.
Uznesenie komisie: Komisia berie na vedomie požiadavku na spevnenie prístupovej cesty asfaltom, nakoľko
v súčasnej dobe mesto nemá vyčlenené finančné prostriedky na  cesty a chodníky, požiadavka bude zaradená
do zoznamu opráv, plánovaných v meste.
-Žiadosť o nápravu – kanalizácia ul. Štúrova - Peter Michlík žiada o nápravu kanalizačného systému na ul.
Štúrova, kde pri prívalových dažďoch je celá ulica zaliata a voda zaplavuje priestory rodinných domov.
Uznesenie komisie: Komisia berie na vedomie požiadavku, odporúča riešiť nové kanalizačné vpuste, nakoľko
jedna nestačí na odtok vody.
-Žiadosť o výrub stromov  v lokalite Zahura – Ing. Peter Mandula žiada vyrúbať stromy pri rekreačnej chate
Okolie 59, časť Zahura.
Uznesenie komisie:  Komisia navrhuje preveriť, na ktorom pozemku sa stromy nachádzajú – kto je vlastník  a
povolenie výrubu riešiť v zmysle zákona o ochrane prírody, povolenie výrubu vo vegetačnom kľude od 1.10.
do 31.3.
-Žiadosť o odkúpenie pozemku v lokalite Zahura – Mgr. Milada Maťašovská podala žiadosť o odkúpenie
pozemku v lokalite Zahura pri chate, ktorá je v jej vlastníctve. Predložila aj geometrický plán so zameraním
pozemkov o ktoré má záujem.
Uznesenie komisie: Komisia po prerokovaní požaduje aby žiadateľka doplnila aj spôsob využitia pozemku
( prístavba, oddychová zóna, záhrada … ), aby boli dodržané aj odstupové vzdialenosti pri možnej ďalšej
výstavbe.
3. Rôzne, diskusia:
- Žiadosť o prenájom chaty – Mestský športový klub, Hornádska 49, Spišské Vlachy podal žiadosť o
prenájom chaty súp. č. 1535 na parcele KN/C/773/5, vo vlastníctve mesta.
Uznesenie komisie: Komisia súhlasí s prenájmom.
-Žiadosť o prenájom budovy MŠK a tribún – Mestský športový klub, Hornádska 49, Spišské Vlachy podal
žiadosť o prenájom budovy MŠK č. 968/49 na parcele KN/C/2011/14 a tribún č. 2442 2443 na parcelách
KN/C/2011/15 a 2011/16, vo vlastníctve mesta.
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Uznesenie komisie: Komisia súhlasí s prenájmom.
-Návrh na doplnenie člena komisie - Komisia dáva návrh na doplnenie člena komisie za Mgr. Legáta
Branislava, ktorý sa vzdal mandátu poslanca MsZ. navrhuje PaedDr. Marcelu Satmáryovú, zástupcu
primátora, poslankyňu MsZ.
Uznesenie komisie: Komisia súhlasí s návrhom.
-Žiadosť o informáciu - Peter Klocek žiada o informáciu, ako postupoval stavebný úrad pri riešení
nepovoleného výkop
u a prepojení žumpy do drenáže u Ing. Petra Mandulu, kde bol podaný podnet zo strany komisie ešte v
minulom roku. Nevieme ako to dopadlo.
Primátor mesta – za sociálnu komisiu, mala stretnutie na ktorom prerokovala komunitný plán, ktorý bol dnes
v programe rokovania.

K bodu Rôzne

Prednosta MsÚ - ohľadom výziev v mesiacoch júl – august:
- výzva na rozšírenie cestnej infraštruktúry v meste alebo v obciach, môžeme získať financie. Podľa

mojich informácii bude súčasťou týchto ciest oprávnený náklad aj chodníky. Budeme musieť sa
dohodnúť do akých ciest by sme sa pustili, musíme vybrať tie cesty po ktorých nepôjde kanál.

- vyhlásená výzva do 30.10. 2018 – opatrenia mimovodného toku - týka sa vybudovania a
rekonštrukcie systémov odvodňovacích zariadení na odvádzanie vody z povrchového toku,

- výzva na triedený zber komunálneho odpadu – zakúpenie traktorov, maloktraktorov, vlečiek,
čelných nakladačov – ako jeden z dôležitých krokov dobudovania technickej infraštruktúry –
maximálna výška podpory do 83.000 eur,

- výzva - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu – výstavba malej kompostárne, podpora domáceho kompostovania, kúpa
mulčovačov, drviča, štiepkovača, rotačných triedičov, osveta vo forme letákov- maximálna výška
podpory do 150.000 eur.

- výzva v auguste – realizácia prvkov zelenej infraštruktúry – týka sa výsadby drevín alebo alejí, táto
výzva je od 5.000 eur do 16.000 eur.

Prebehla krátka diskusia poslancov.
PaedDr. Satmáryová – navrhuje pracovné stretnutie poslancov za účelom prediskutovania jednotlivých
výziev a možnosti zapojenia sa do nich.
Primátor mesta – ja by som navrhoval cez stavebnú komisiu s prizvaním všetkých poslancov a odporúčaním.
To stretnutie je dôležité aj preto, aby sme sa mohli uchádzať o dotácie, ktoré už pomaly končia, prehodnotiť
výzvy a vybrať priority. Plánuje sa aj výzva na lesné cesty, požiarne cesty. Je možnosť, aby sme sa zapojili
do výzvy na obnovu cestného telesa smerom Zahurou. Už sú pozemky pod cestou vysporiadané, tým
dlhodobým používaním sa cesty Zahurou stali vlastníctvom mesta, pred dvomi rokmi to ešte nebol, teraz
sme už oprávnenými žiadateľmi. Bude potrebné vypracovať projekt.
p. Biroščák - bolo by potrebné aj tie mostíky, napr. ako je pri areáli Motocross, pretože sa urobí cesta
a prepadnú sa mostíky, aby sa vozidlá obmedzili na tonáž.
Primátor mesta – naplánujeme stretnutie komisie, poslancov aj odborníkov, ktorí sú v komisii.
p. Labanc - ohľadom príjazdovej cesty k firme Elektroset, kto je vlastníkom?
Primátor mesta - vlastníkom sú železnice.
Prednosta MsÚ – ohľadom žiadosti pána Kloceka, mestu bolo zo ŽSR doručené búracie povolenie na
budovu.
p. Labanc - netýka sa to mestam ale tie autá, ktoré parkujú na príjazdovej ceste k firme Elektroset popri tej
budove tak tam je problém s nákladným autom okolo nich prejsť.
p. Klocek - ako je to s tým Ekospišom?
Prednosta MsÚ – je to Hinkom, ktorý sa vytvoril, v rámci toho z Ministerstva životného prostredia
požadovali 4 mil. eur a bolo im schválené 2,2 mil. eur, zvyšné peniaze berú úver, aby splnili ciele ktoré mali
v projekte. Toho roku sa to bude realizovať.
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Primátor mesta – na doplnenie - jedná sa o pilotný projekt. Ide o prehodnocovanie komunálneho odpadu bez
toho, aby sa komunálny odpad zvážal na skládky, ale prehodnotenie komunálneho odpadu, kde sa mokrá
alebo suchá zložka posunie ďalej odberateľom, bioplynové stanice, je to tzv. drvička. Na základe výjazdu
v Lotyšsku sme videli ako to funguje a pustili sme sa do tohto projektu. Pre podmienky výzvy musel Ekover
založiť dcérsku spoločnosť, ktorá môže byť oprávneným uchádzačom o dotáciu. V rámci požiadaviek
a podmienok EU budú podporované triedičky odpadu a vo vzťahu k občanovi by sa poplatky za KO nemali
navyšovať. Poplatky za vývoz komunálneho odpadu a uloženie na skládku budú podstatne vyššie. Prevádzka
bude v Hincovciach v bývalej obaľovni.
p. Klocek - aké obce patria do tohto spoločenstva?
Prednosta MsÚ - Krompachy, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Hincovce
p. Klocek - predpokladaný začiatok?
Prednosta MsÚ - toho roku by mali.
Primátor mesta – separovaný zber bude aj naďalej pokračovať, máme tie zberné hniezda.
Prednosta MsÚ - je to blízko, pocíti to občan aj mesto, lebo my ročne doplácame na komunálnom odpade
okolo 20.000 eur.
Ing. Jánošík – poďakoval novým poslancom za účasť a chcel by vedieť, ktorí poslanci sa ospravedlnili, ako
je to s dochádzkou tých poslancov, ktorí tu nie sú.
Primátor mesta –Mgr. Koperdáková, Ing. Bečker, Ing. Suchý, Ing. Leščáni, Tomáš Celec- všetci
ospravedlnení

K bodu Interpelácie

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie.

K bodu Záver

V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik poďakoval všetkým prítomným poslancom a
ostatným prítomným za účasť a 47. zasadnutie MsZ o 21:30 hod. ukončil.

Zapísala:        Mgr. Valéria Bašistová
V Spišských Vlachoch, dňa: 20.07.2018

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová
predseda návrhovej komisie

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:
Ing. Juraj Jánošík ....................................................

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


