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Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch Číslo: 

 Bod programu: 3 

 

 

 

 

 

 

M a t e r i á l 
 

 

 
na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

 

 

Vec:  Správa o plnení uznesení 
 

 
Dôvod predloženia: Materiál obsahuje: 
 

 
Objasnenie o stave plnenia 

uznesení MsZ v Spišských 

Vlachoch 

 

Bližšie špecifikované 

v Dôvodovej správe 

I.   Dôvodová správa  

 II.  Návrh uznesenia  

III. Prílohy materiálu 

Príloha č. 1  

Príloha č. 2  

Príloha č. 3 Prehľadná tabuľka o plnení uznesení vo volebnom 

období 2014-2018 
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Ing. JUDr. Stanislav Kandrik 

  

  

Zodpovedá:    Ing. JUDr. Stanislav Kandrik 

  

  

Predkladá:    Ing. JUDr. Stanislav Kandrik 
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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                                         

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. 

 
N á v r h   u z n e s e n i a 
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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  

uznesenia 

Zodpovedná osoba 

(meno, pracovné 

zaradenie) 

Zodpovedný 

útvar, 

organizačná 

zložka 

a mestom 
zriadená entita 

Aktuálny 

stav 

plnenia 

 

Poznámka 

 25/VII/2014 

zastupiteľstvo č.1 – 19.12.2014 

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

najbližšie 
zasadnutie MsZ 

primátor mesta  nesplnené  

 29/VII/2014 
zastupiteľstvo 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 
zasadnutie MsZ 

p.Lorinc  splnené  

 30/VII/2014 

zastupiteľstvo č.1 – 19.12.2014 

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

najbližšie 
zasadnutie MsZ 

p.Lorinc  splnené  

 31/VII/2014 

zastupiteľstvo 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 
zasadnutie MsZ 

p.Lorinc  nesplnené  

 32/VII/2014 

zastupiteľstvo 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 
zasadnutie MsZ 

p.Lorinc  nesplnené  

 3/VII/2015 

zastupiteľstvo 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 
zasadnutie MsZ 

primátor mesta  nesplnené Nesplnené 
25/VII/2014 

31/VII/2014 

32/VII/2014 

 

 4/VII/2015 

zastupiteľstvo 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 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ  V plnení  

 5/VII/2015 

zastupiteľstvo č.2 – 17.2.2015 

1.zverejniťsprávu HKM za rok 2014 na stránke mesta 
2.preveriť pochybenia vyplývajúce zo správy HKM a 

Koniec februára Prednosta MsÚ  V plnení 
č.2 

 



predložiťopatrenia, ktoré tieto nedostatky odstránia 
 
 

 6/VII/2015 

zastupiteľstvo č.2 – 17.2.2015 

Rokovať s firmou Ekover, s.r.o. o podmienkach spolupráce, 
zmluvných náležitostiach a úhrade nákladov za január a 
február 2015 
 

 Prednosta MsÚ  V plnení  

 14/VII/2015 

zastupiteľstvo 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 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ  splnené  

 15/VII/2015 

zastupiteľstvo 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 

zastupiteľstvo 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 

zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

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

najbližšie 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ  Splnené  
 

Nesplnené 
6/VII/2015 

 21/VII/2015 

zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

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

najbližšie 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ 
p.Lorinc 

 V plnení  

 23/VII/2015 
zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

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

bezodkladne Prednosta MsÚ  Splnené  
 

 

 24/VII/2015 

zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

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

bezodkladne Prednosta MsÚ  Splnené  
 

 

 25/VII/2015 

zastupiteľstvo 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 
 

bezodkladne Prednosta MsÚ  Splnené  
 

 

 26/VII/2015 zverejniťna vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta bezodkladne Prednosta MsÚ  Splnené   



zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 schválené VZN o o podmienkach poskytovania dotácií PO a 
FO  

 

 27/VII/2015 

zastupiteľstvo 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 
 

bezodkladne Prednosta MsÚ  Splnené  
 

 

 32/VII/2015 

zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

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

bezodkladne Prednosta MsÚ  Nesplnené  

 38/VII/2015 

zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

Firma Jamax – parkovanie – doložiť súhlas vlastníkov 
susedných nehnuteľností 

najbližšie 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ  Nesplnené  

 39/VII/2015 
zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

Zverejniť zámer firmy Demax na pripomienkovanie občanom najbližšie 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ  Nesplnené  

 40/VII/2015 

zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

Zámena pozemkov mesta s ECAV  najbližšie 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ  V plnení  

 41/VII/2015 
zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

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

najbližšie 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ  V plnení  

 47/VII/2015 

zastupiteľstvo 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 

zastupiteľstvo č.3 – 20.3.2015 

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

najbližšie 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ  splnené  

 53/VII/2015 

zastupiteľstvo 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/201
5  
 

najbližšie 
zasadnutie MsZ 

Prednosta MsÚ  nesplnené 21/VII/2015, 
32/VII/2015, 
38/VII/2015, 
39/VII/2015, 
41/VII/2015  

 55/VII/2015 

zastupiteľstvo 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 

zastupiteľstvo 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  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        
 


