
INFORMÁCIA O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ MsZ

Predkladá: PaedDr. Marcela Satmáryová

Sumár prijatých uznesení na poslednom  riadnom zasadnutí MsZ konanom dňa
10.5.2018
počet prijatých uznesení: 14
počet splnených uznesení: 7
v plnení: 4
Pozastavený výkon uznesenia: 3

Uznesenie č. 362/VII/2018: K bodu č. 1: Otvorenie – Voľba návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí návrhovú komisiu v zložení: predseda:
PaedDr. Marcela Satmáryová členovia: Ing. Juraj Jánošík, p. Petra Klocek
určuje za overovateľov zápisnice: Mgr. Moniku Koperdákovú, Ing. Radoslava Leščániho
určuje za skrutátorov: p. Pavla Kičina, Bc. Daniela Pacovského
určuje zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú

Plnenie: splnené schválením na MsZ

Uznesenie č. 363/VII/2017: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program zasadnutia MsZ v znení schválených  zmien.
Plnenie: splnené schválením na MsZ

Uznesenie č. 364/VII/2018: K bodu č. 3: Návrh na udelenie ocenení Mesta Spišské
Vlachy

Pozastavený  výkon tohto uznesenia podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 365/VII/2018: K bodu č. 4: Pripomienky občanov
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch ukladá zodpovednému zamestnancovi
MsÚ zverejňovať v celosti nahrávky zo zasadnutí MsZ v Spišských Vlachoch na
internetovej stránke www.spisskevlachy.sk a to vrátane všetkých zasadnutí MsZ z
predchádzajúcich rokov, v ktorých boli realizované zvukové záznamy.

Pozastavený výkon tohto uznesenia podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 366/VII/2018: K bodu č. 5: Schválenie spoluúčasti v rámci žiadosti o
poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v
oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie telocvične na
rok 2018



Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje spoluúčasť mesta Spišské
Vlachy ako zriaďovateľa Základnej školy Komenského 6 v Spišských Vlachoch na
poskytnutie finančných prostriedkov v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ v
rámci projektu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby telocvične Základnej školy
Komenského 6 v Spišské Vlachy vrátane dvoch náraďovní vo výške 20% z
požadovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, čo činí 11.901,-€.

Plnenie: v plnení, žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná

Uznesenie č. 367/VII/2018: K bodu č. 6 : Schválenie žiadosti za účelom realizácie
projektu. „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Meste Spišské Vlachy”

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: I. schvaľuje a)
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy” realizovaného v
rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta b) zabezpečenie realizácie projektu v
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci c) zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 14 845,90 € d) zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Spišské Vlachy II.
ukladá oprávnenému zamestnancovi MsÚ pripraviť a doplniť podklady k žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na projekt: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v
Meste Spišské Vlachy“ Zodpovedá : prednosta MsÚ Termín: : bezodkladne

Plnenie: v plnení, žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná

Uznesenie č. 368/VII/2018: K bodu č. 7 : vysporiadanie duplicitného vlastníctva
medzi mestom Spišské Vlachy a obchodnou spoločnosťou HOLDING, a.s.
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie Právnu analýzu o vysporiadaní duplicitného vlastníctva medzi
Mestom Spišské Vlachy a obchodnou spoločnosťou HOLDING, a. s.
II. schvaľuje Dohodu o vysporiadaní duplicitného vlastníctva a týmto : Mesto Spišské
Vlachy uznáva výlučné vlastníctvo Holding, a. s. k nehnuteľnosti, pozemku registra „C“
parcely č. 4366/4 lesný pozemok o výmere 1525 m2 , nachádzajúci sa v katastrálnom
území Spišské Vlachy, obec Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, evidovaný
Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnom odborom, na liste vlastníctva č. 1007.
Dané duplicitné vlastníctvo sa vysporiadava bezodplatne.
III. ukladá oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy podniknúť všetky potrebné
kroky k uzavretiu zmluvy

Plnenie: splnené



Uznesenie č. 369/VII/2018: K bodu č. 8: Stanovisko mesta k zámeru „Chov
ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy“
Po prerokovaní materiálu MsZ v Spišských Vlachoch:
I. žiada Členov petičného výboru, spoločnosť Morfeus, s.r.o., Mgr. Martinu Holotňákovú,
obec Bystrany, obec Olcnava, obec Hincovce, obec Kolinovce, obec Oľšavka, obec
Katúň, obec Slatvina, obec Vojkovce, mesto Spišské Podhradie a mesto Krompachy o
pomoc a podporu pri aktivitách vedúcich k zastaveniu projektu Rozšírenia chovu
ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy.
II. žiada o rozšírenie všetkých a akýchkoľvek stanovísk, odôvodnených stanovísk,
vyjadrení, námietok, pripomienok alebo akejkoľvek inej argumentácie Mesta Spišské
Vlachy vo veci vyššie uvedeného zámeru o vyjadrenia, námietky, požiadavky a
argumentácie vyššie uvedených subjektov, ktoré žiada o pomoc a podporu.

III. ukladá Oprávnenému zamestnancovi mesta Spišské Vlachy bezodkladne nadviazať
aktívnu komunikáciu a spoluprácu s vyššie uvedenými subjektami, a to tak pri aplikácii
už prezentovaných požiadaviek, ako aj pri príprave a činnostiach na ďalšej argumentácii,
podkladoch, listinách, stanoviskách a iných vyjadreniach mesta Spišské Vlachy pri
všetkých súčasných a akýchkoľvek ďalších súvisiacich a nadväzujúcich konaniach so
zámerom:” Chov ošípaných - zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy “
, a to aj v prípade, ak by vyššie uvedený zámer bol prezentovaný alebo predložený pod
iným názvom alebo pomenovaním.
IV. ukladá Zodpovednému zamestnancovi mesta Spišské Vlachy zabezpečiť odborné a
kompetentné zastúpenie Mesta Spišské Vlachy na všetkých a akýchkoľvek konaniach a
pri všetkých a akýchkoľvek úkonoch Mesta Spišské Vlachy súvisiacich so zámerom v
predpokladanom rozsahu: prednosta MsÚ, právny zástupca mesta a prípadne iný zástupca
odbornej verejnosti.

V. ukladá Informovať všetky vyššie uvedené subjekty o nových informáciách,
podkladoch, listinách alebo skutočnostiach doručených mestu Spišské Vlachy zo strany
konajúcich orgánov investora alebo iných subjektov vo veci vyššie uvedeného zámeru.

Plnenie: v plnení, písomne boli informované  uvedené subjekty

Uznesenie č. 370/VII/2018: K bodu č. 9 : Návrh na prenájom bytového priestoru vo
výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP. 19

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje prenájom nájomného bytu nachádzajúci sa na parcele /KN/C/242/1, obytný

dom označený súpisným číslom 72, nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Vlachy na ulici SNP
19/72 zapísanej na LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy. Ide o
trojizbový byt č. 9 vo výmere 80 m2, p. Mariánovi Uhrínovi v zmysle Zásad
prenajímania nájomných bytov v meste Spišské Vlachy.

II. ukladá oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy podniknúť všetky potrebné
kroky k uzavretiu nájomnej zmluvy

Plnenie: splnené, bola vyhotovená nájomná zmluva



Uznesenie č. 371 /VII/2018: K bodu č.10: Správa o plnení uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie správu o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.

Plnenie: splnené schválením na MsZ

Uznesenie č. 372 /VII/2018: K bodu č. 11: Činnosť komisií
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch odvoláva Ing. Michala Dzurilu z funkcie
tajomníka KŠV komisie pri MsZ Spišské Vlachy

Plnenie: splnené schválením na MsZ

Uznesenie č. 373/VII/2018: K bodu č. 11: Činnosť komisií
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí za člena KŠV komisie pri MsZ
Spišské Vlachy p. Mgr. Ľubomíra Piklu.
Plnenie: splnené schválením na MsZ

Uznesenie č. 374/VII/2018: K bodu č. 13: Interpelácie
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje poskytnutie nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta v Rudoľovej záhrade z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je
uskutočnenie Dňa detí zo škôl v Spišských Vlachoch a s tým spojenou realizáciou
športovo - výchovných aktivít žiakov škôl v Spišských Vlachoch Základnej škole
Komenského 6 dňa 01.06.2018.

Pozastavený výkon tohto uznesenia podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva prijaté v rámci konania o návrhu vo veci
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
Uznesenie vecne príslušného orgánu v zmysle čl. 9 odst.1 písm. b) ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
konaniach začatých na základe podnetu podaného dňa 10.5.2018: A. V zmysle
ustanovenia čl. 9 odst.14 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch,
poveruje p. poslanca Pavla Kičina, aby konal v mene MsZ pri zaobstarávaní relevantných
dôkazov dokladujúcich skutočnosti, ktoré boli uvedené v Podnete na začatie konania v
zmysle čl. 9 ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov voči primátorovi p. Ľubomírovi Fifikovi, ktorý bol
podaný Mgr. Jozefom Salajom dňa 10.5.2018. B. V zmysle ustanovenia čl. 9 odst.4
ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch vyzýva Primátora
mesta Spišské Vlachy p. Ľubomíra Fifika, aby sa v lehote do 22.5.2018 vyjadril ku



skutočnostiam uvedeným v podnete na začatie konania v zmysle čl. 9 ústavného zákona
č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
voči jeho osobe, ktorý bol podaný Mgr. Jozefom Salajom dňa 10.5.2018 a vyjadrenie v
tejto lehote doručil poverenému poslancovi p. Pavlovi Kičinovi na adresu: Cintorínska
13, Spišské Vlachy, 05361 v uzatvorenej obálke označenej “Konanie v
zmysle ústavného zákona, NEOTVÁRAŤ”.

Plnenie: v plnení, p. primátor sa v lehote do 22.5.2018 vyjadril k daným skutočnostiam.


