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 V Spišských Vlachoch  2015 

 

 

I. 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

 

Predmetom týkajúcu sa kontrole plnenia je podať informáciu o stave plnenia uznesení 

MsZ v Spišských Vlachoch  

 

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu: 
V rámci plnenia uznesení vo volebnom období 2014-2018 :  

nesplnene uznesenia  6  

splnené uznesenia     14 

v plnení uznesenia     6               

Od uznesenia č.67/VII/2015 až po uznesenie č.79/VII/2015 z posledného MsZ 

konaného dňa 29.05.2015 ešte nenadobudli právoplatnosť.                            

B) Zdôvodnenie novej úpravy: 
Tento stav tykajúci sa kontrole plnenia uznesení sa bude pravidelne 

aktualizovať   

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 
nie 

D) Dopad na personálne náklady: 
nie 

E) Potreba úpravy predpisovej základne: 
nie 

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta: 
nie 

G) Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých 

variantov) 
nie je 

H) Riešenie odporúčané spracovateľom. 
 

 



 

 V Spišských Vlachoch  2015 

 II. 

 
N á v r h   u z n e s e n i a 

 
k materiálu   

 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

 

I.  berie na vedomie  
      

    správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

Registračné 
číslo 
uznesenia 
vo volebnom 
období 
2014-2018 

  
Právna veta uznesenia 

Termín 
na 
splnenie 
uzneseni
a 

Zodpovedná 
osoba 
(meno, 
pracovné 
zaradenie) 

Zodpovedný 
útvar, 

organizačná 
zložka 

a mestom 
zriadená entita 

Aktuálny stav 
plnenia 

  
Poznámka 

  

25/VII/2014 
zastupiteľstv
o č.1 – 
19.12.2014 

predložiť návrhy na riešenie havarijného stavu na Lipovej 
ulici 
prostredníctvom zodpovedného zamestnanca MsÚ 

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ primátor mesta   nesplnené   

  

29/VII/2014 
zastupiteľstv
o č.1 – 
19.12.2014 

Doplniť  všetky zákonné náležitosti spojené s  predajom 
pozemku mesta p. Čipkárovej ,najmä katastrálnu mapu a 
presnú výmeru predmetných pozemkov 
parciel KN/C  č. 6033/1 a KN/C 6033/2 
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ p.Lorinc   splnené   

  

30/VII/2014 
zastupiteľstv
o č.1 – 
19.12.2014 

Doplniť  presnú výmeru  pozemkov vo vlastníctve mesta v 
súvislosti s ich predajom p. Olejníkovi 
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ p.Lorinc   splnené   

  

31/VII/2014 
zastupiteľstv
o č.1 – 
19.12.2014 

Doplniť  všetky zákonné náležitosti spojené s prenájmom 
pozemkov Zahura – Blatná  p. Celecovi, najmä katastrálnu 
mapu , dobu trvania nájmu a cenu nájmu 
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ p.Lorinc   nesplnené   

  

32/VII/2014 
zastupiteľstv
o č.1 – 
19.12.2014 

Doplniť  všetky zákonné náležitosti spojené s 
predajom pozemku vo výmere 1600  m2 p.Oľšavskej, 
najmä katastrálnu mapu a cenu predaja 
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ p.Lorinc   nesplnené   

  

3/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.2 – 
17.2.2015 

Kontrola plnenia uznesení - predložiťsprávy o plnení 
uznesení 
č.25/VII/2014, 29/VII/2014,30/VII/2014, 31/VII/2014, 
32/VII/2014 
  
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ primátor mesta   nesplnené 

Nesplnené 
25/VII/2014 
31/VII/2014 
32/VII/2014 
  

  

4/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.2 – 
17.2.2015 

Začať realizova ťpotrebné kroky smerujúce k výstavbe 
ČOV a kanalizácie mesta, pripraviťa posúdiťstav existujúcej 
dokumentácie k začatiu realizácie projektu 
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ Prednosta MsÚ   V plnení   

  

5/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.2 – 
17.2.2015 

1.zverejniťsprávu HKM za rok 2014 na stránke mesta 
2.preveriť pochybenia vyplývajúce zo správy HKM a 
predložiťopatrenia, ktoré tieto nedostatky odstránia 
  
  

Koniec 
februára Prednosta MsÚ   V plnení č.2   

  6/VII/2015 Rokovať s firmou Ekover, s.r.o. o podmienkach spolupráce,   Prednosta MsÚ   V plnení   



zastupiteľstv
o č.2 – 
17.2.2015 

zmluvných náležitostiach a úhrade nákladov za január a 
február 2015 
  

  

14/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.2 – 
17.2.2015 

Predložiť zoznam ohlásení opráv ciest po poruchách na 
vodovodnom potrubí; zoznam sťažností a reklamácií týchto 
opráv adresovaných PVS za posledné 3 roky 
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ Prednosta MsÚ   splnené   

  

15/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.2 – 
17.2.2015 

do konca februára 2015 zabezpečiť chod MsÚ a upraviť 
pracovnú dobu zamestnancov tak, aby 1 deň v týždni boli 
úradné hodiny do 17.00. 
  

Koniec 
februára Prednosta MsÚ   splnené   

  

16/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.2 – 
17.2.2015 

Vypracovať úplný zoznam GP, ktoré boli vypracované na 
žiadosť mesta a zaplatené mestom za obdobie 2 
kalendárnych rokov 
  

Koniec 
marca Prednosta MsÚ   splnené   

  

20/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

Kontrola plnenia uznesení - predložiťsprávy o plnení 
uznesení 
č.5/VII/2015,6/VII/2015,13/VII/2015 

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ Prednosta MsÚ   Splnené Nesplnené 6/VII/2015 

  

21/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

Zozbierať podklady a pripraviť návrhy riešenia  situácie 
p.Pavľaka pre stavebno-plánovaciu komisiu 
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ 

Prednosta MsÚ 
p.Lorinc   Nesplnené   

  

23/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

Zverejniť štatút komisií pri MsZ na webovej stránke mesta a 
na úradnej tabuli po dobu 15 dní 
  

bezodklad
ne Prednosta MsÚ   Splnené   

  

24/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

zverejniťna vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta 
schválené VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní 
pohrebiska 
  

bezodklad
ne Prednosta MsÚ   Splnené   

  

25/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

zverejniťna vývesnej tabuli a internetovej stránke 
mesta    schválené Prílohy č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013 o 
financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a školských zariadení 
  

bezodklad
ne Prednosta MsÚ   Splnené   

  

26/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

zverejniťna vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta 
schválené VZN o o podmienkach poskytovania dotácií PO a 
FO 

bezodklad
ne Prednosta MsÚ   Splnené   

  

27/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

zverejniťna vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta 
schválené VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd na území mesta 
Spišské Vlachy 
  

bezodklad
ne Prednosta MsÚ   Splnené   

  

32/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 

preveriťči sú všetky náležitosti  žiadosti p.Oľšavskej o 
odkúpenie pozemkov mesta v súlade zo zákonom a VZN 
mesta 

bezodklad
ne Prednosta MsÚ   Nesplnené   



20.3.2015   

  

38/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

Firma Jamax – parkovanie – doložiť súhlas vlastníkov 
susedných nehnuteľností 

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ Prednosta MsÚ   Nesplnené   

  

39/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 Zverejniť zámer firmy Demax na pripomienkovanie občanom 

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ Prednosta MsÚ   Nesplnené   

  

40/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 Zámena pozemkov mesta s ECAV 

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ Prednosta MsÚ   V plnení   

  

41/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

preveriťstavbu pána Duľu, vlastníctvo pozemkov, vydanie 
stavebného povolenia, kolaudáciu stavby a účel použitia 
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ Prednosta MsÚ   V plnení   

  

47/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

rozpis rozpočtu mestana organizácie zriadené mestom 
vrátane rozpisu výdavkov na programy mesta 
  30 dní Prednosta MsÚ   splnené   

  

48/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.3 – 
20.3.2015 

Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a ČOV“ 
- doplneniť potrebnú dokumentáciu a návrhy zmlúv 
  

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ Prednosta MsÚ   splnené   

  

53/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.4 – 
17.4.2015 

Kontrola plnenia uznesení - predložiťsprávy o plnení 
uznesení 
21/VII/2015,32/VII/2015,38/VII/2015,39/VII/2015,41/VII/2015 

najbližšie 
zasadnuti
e MsZ Prednosta MsÚ   nesplnené 

21/VII/2015, 
32/VII/2015, 
38/VII/2015, 
39/VII/2015, 
41/VII/2015 

  

55/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.4 – 
17.4.2015 

zverejniť schválené znenie Zásad o odmeňovaní poslancov a
členov komisií MsZ  na webovej stránke mesta a na úradnej 
tabuli mesta 28.04.15 Prednosta MsÚ   splnené   

  

56/VII/2015 
zastupiteľstv
o č.4 – 
17.4.2015 

zverejniť schválené znenie Rokovacieho poriadku 
na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta 
  28.04.15 Prednosta MsÚ   splnené   

  

  67/VII/2015: 

Zastupiteľstv
o ˘.5 - 
29.5.2015  

 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
volí 
návrhovú komisiu v zložení : predseda : PaedDr. Satmáryová 
Marcela 
členovia : ThLic. Baloga Ľubomír, PhD.,Ing. Bečker Rastislav 
určuje 
za overovateľov zápisnice : Ing. Juraja Jánošíka, Ing. 
Vladimíra Balogu 
určuje           



Za skrutátorov Mgr. Branislava Legáta, Ing. Ivana Suchého 
určuje 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Dzurillovú 
 
 

  

 68/VII/2015 
Zastupiteľstv
o č˘.6 - 
29.5.2015 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 

pozmenený program 5. zasadnutia MsZ . 
           

  

 69/VII/2015 
Zastupiteľstv
o č5 - 
29.5.2015 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
MsZ.  
 
           

  

 70/VII /2015 
Zastupiteľstv
o č.5 - 
29.5.2015 

 Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v 
Spišských Vlachoch  
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 10.7.2015 
Zodpovedný : Mgr. Hanigovská Viera 
 
II.Vypracovať a predložiť na zasadnutie MsZ dňa 
10.7.2015 aktualizáciu zásad rozpočtového hospodárenia 
mesta Spišské Vlachy v súlade s platným znením 
z.č.583/2004Z.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 
10.7.2015 aktualizované znenie Smernice č.1/2012 na 
zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v 
pôsobnosti mesta Spišské Vlachy. 
Zodpovedný : Mgr. Hanigovská Viera 
 
 
 

 10.7.201
5 
 

Mgr. 
Hanigovská 
Viera 
       

  
 71/VII /2015 
Zastupiteľstv  Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

 Koniec 
júna 2015  HKM       



o č.5 - 
29.5.2015 

berie na vedomie 

Informáciu a návrh p.poslanca Branislava Legáta na 
vykonanie kontroly nakladania s nehnuteľným 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 nehnuteľností, ktoré 
mesto Spišské Vlachy kúpilo alebo akokoľvek inak 
nadobudlo, 
2.úplný a celistvý zoznam  nehnuteľností, ktoré mesto 
Spišské Vlachy predalo, darovalo alebo akokoľvek inak 
postúpilo alebo previedlo vlastnícke právo na tretie 
osoby. 
3.Predložiť výsledky kontroly, či boli mestu uhradené 
všetky plnenia spojené s predajom nehnuteľností 
Mestom. 
4.Predložiť výsledky kontroly, či mesto uhradilo všetky 
svoje záväzky, ak bolo kupujúcim alebo nadobúdateľom 
nehnuteľností. 
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 nehnuteľností schválené MsZ boli zrealizované a 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. 
 
 

  

 72/VII /2015 
Zastupiteľstv
o č.5 - 
29.5.2015 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 

návrh p.poslanca Rastislava Bečkera pozastaviť  10.7,2015 
 Zástupca 
primátora        



akékoľvek nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta 
Spišské Vlachy do schválenia a účinnosti nových Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Spišské Vlachy. 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
poveruje 

zástupcu primátora vypracovať a predložiť nové znenie 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Spišské Vlachy do 
10.7.2015. 
Zodpovedný : zástupca primátora mesta 
Termín : do 10.7.2015 
 

  

 73/VII /2015 
Zastupiteľstv
o č.5 - 
29.5.2015 

 Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v 
Spišských Vlachoch  
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 drevnej 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. 
7. Začať okamžite plniť všetky povinnosti vyplývajúce 
zo zákona. 
 
  p.Sajdák 

 Koniec júna 
2015       

  

 74/VII /2015 
Zastupiteľstv
o č.5 - 
29.5.2015 

 Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v 
Spišských Vlachoch  
I. berie na vedomie 

predložený návrh variantného riešenia prevádzky MŠ v 

 p.riaditeľ
ka MŠ 
  12.6.2015       



priestoroch ZŠ Komenského 6  
ukladá 

Riaditeľke MŠ v spoluprácin 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 
OŠI, riešenia v podobe kontajnerovej školy a predložiť 
tieto riešenia na posúdenie Rade MŠ a Rade ZŚ 
komenského 6. 
 
 

  

75/VII /2015 
Zastupiteľstv
o č.5 - 
29.5.2015 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 

žiadosť firmy Demax o umiestnenie prijímača a vysielača 
a stanoviská vlastníkov dotknutých pozemkov a túto 
žiadosť  
neschvaľuje. 

           

  

 76/VII /2015 
Zastupiteľstv
o č.5 - 
29.5.2015 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
Ukladá 

Prednostovi mesta Spišské Vlachy v spolupráci s DHZ 
smernicu o využívaní hasičskej techniky. 
 
 

 Prednost
a MsÚ  Júl 2015       

  

 77/VII /2015 
Zastupiteľstv
o č.5 - 
29.5.2015 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 

1.Žiadosť MC 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 o prenájom pozemkov v oblasti 
Zahura 
3.Žiadosť p. 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.           



 
 
 
 

  

 78/VII /2015 
Zastupiteľstv
o č.5. - 
29.5.2015 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 

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 . 
 
 

 Zamestna
nec 
stav.úradu         

  

 79/VII /2015 
Zastupiteľstv
o č.5 - 
29.5.2015 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 

Žiadosť p. Miloša olejníka o opravu zjazdu z hlavnej 
cesty na ulicu 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. 
 
 
 

 

           

 


