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M E S T O S P I Š S K É   V L A C H Y
SNP 34, 053 61  Spišské Vlachy

e-mail:msuspv@spisskevlachy.sk
web:www.spisskevlachy.sk

Titl.
Poslanci MsZ

V Spišských Vlachoch dňa 06.11.2017

Vec:
Odpoveď na interpelácie

K Vašim interpeláciám vzneseným na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch dňa
27.10.2017 a zároveň zaslaným písomne dňa 30.10.2017 Vám podávame nasledovnú odpoveď:

Odpovede na interpelácie pána poslanca Bc. Pacovského podané na zasadnutí MsZ
dňa 27.10.2017

Interpelácia č. 1:
V akom štádiu sa nachádza spracovanie verejnej architektonickej súťaže na riešenie
Rudoľovej záhrady?
Odpoveď:
Dňa 29.9.2017 bol podaný projekt – „Rudoľová záhrada – záchrana a zveľadenie drevenej
sály pre budúce generácie a výsadba stromčekov a zelene“. Žiadali sme sumu 2790 eur,
čakáme na odpoveď. Podľa výsledku budeme postupovať ďalej.

Interpelácia č. 2:
Má mesto dohodu so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje ošipáreň v Olcnave o tom, že
niektorým obyvateľom Cintorínskej ulice sú bezodplatne vyvážané septiky?
Odpoveď:
Mesto nemá žiadnu takú dohodu so spoločnosťou.

Interpelácia č. 3:
Kedy dostane zvyšok obyvateľov mesta konvy na zelený odpad a koľko mesto za vývoz tohto
odpadu platí a na základe čoho?
Odpoveď:
Prvých 150 koniev na BRO bolo vydaných na ulice: Lipová, Slnečná, Štúrova, Komenského,
Sládkovičova, Hornádska. Pre ďalšie ulice v meste sú konvy už pripravené, no keďže vývoz
BRO prebieha v mesiacoch apríl – november, budú postupne distribuované na ostatné ulice
budúci rok. Za vývoz tohto odpadu sa zatiaľ neplatí.

Interpelácia č. 4:
V akom stave je riešenie územného plánu mesta?
Odpoveď:
Spracováva sa výkresová dokumentácia zmien. Zmeny – predbežne boli odsúhlasené na MsZ
13. júna (uznesenie 286/VII/2017). Posledná zmena – umiestnenie ČOV Žehra, bola
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predložená na MsZ 27.10.2017. V týždni od 6.11. – 10.11.2017 budú vyvesené zmeny na
úradnej tabuli a na stránke mesta (po dobu 30 dní). Medzitým bude zvolané prerokovanie
týchto zmien.

Interpelácia č. 5:
Aký je časový harmonogram výmeny vodovodného radu v meste?
Odpoveď:
Investorom diela je Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., zhotoviteľom je pán Jozef
Lazor. Informácie o stavbe podávajú zástupcovia investora a zhotoviteľa. Obnova potrubia sa
realizuje na uliciach Lipová a Komenského. Ohlásenie stavby bolo vydané Okresným úradom
SNV, odbor starostlivosti o ŽP dňa 25.7.2017, mesto stavebné povolenie dostalo na vedomie.
Na budúci rok bude obnova potrubia na ulici Hornádskej.

Interpelácia č. 6:
Žiadam o zaslanie všetkých dohôd o vine a treste uzatvorených s bývalým zamestnancom
mesta p. Lorincom.
Odpoveď:
Dané dokumenty sú k dispozícií k nahliadnutiu u pána prednostu MsÚ.

Interpelácia č. 7:
Prehľad dotácií a grantov, o ktoré sa mesto uchádzalo v období od 1.1.2015 doteraz.
Odpoveď:

Podaný projekt: RUDOĽOVA ZÁHRADA – ZÁCHRANA A ZVEĽADENIE DREVENEJ SÁLY
PRE BUDÚCE GENERÁCIE+ VÝSADBA STROMČEKOV
Donor: Nadácia VÚB – grantový program Komunitné granty
Žiadaná suma : 2790 € čakáme na schválenie
Predpokladané spolufinancovanie mestom:  0 €
Dátum podania žiadosti: 29.9.2017
Dátum realizácie projektu : apríl – jún 2018

Zrealizovaný projekt: OBNOVA KINA A UKÁŽKA STAREJ KINOTECHNIKY VEREJNOSTI
Donor: Nadácia Slovenskej sporiteľne – grantový program Obce bližšie k ľuďom
Žiadaná suma: 5000 € schválená bola plná výška
Spolufinancovanie mestom:  4856,4 €
Dátum podania žiadosti: 30.3.2017
Dátum realizácie projektu:  jún – október 2017 zrealizovaný

Neúspešný projekt: VÝMENA VYKUROVACÍCH TELIES V BUDOVÁCH MESTKÉHO
ÚRADU, KULTÚRNEHO DOMU A HASIČSKEJ ZBROJNICE (výmena starých
akumulačných pecí za 100 ks 2000 W elektrických  konvertorov)
Donor: Ministerstvo financií SR
Žiadaná suma:  13 500 €
Dátum podania žiadosti: 1.4.2016

Neúspešný projekt: Rudoľova záhrada - OBNOVA STARÝCH STOLOV A LAVIČIEK
V MESTKOM PARKU + NATRETIE OPLOTENIA
Donor:  Nadácia poštovej banky – grantový program Pre3generácie
Žiadaná suma : 2000 €
Predpokladané spolufinancovanie mestom:  95 €
Dátum podania žiadosti:  jún 2016
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Predpokladaný dátum realizácie projektu: september 2016

Ďalšie projekty:
- Projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice – odpoveď ešte nemáme
- Projekt na kamerový systém – odpoveď nemáme
- Projekt na zriadenie multifunkčného ihriska – výzva zrušená
- Architektonické zameranie veže – Turne – projekt úspešný
- Zmeny a doplnky ÚP – dotácia na spolufinancovanie – projekt úspešný
- Osvetlenie prechodu pre chodcov – projekt neúspešný
- Bezbariérové prístupy na ZŠ Komenského 6 – projekt úspešný
- Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského 6 – elektroinštalácia, osvetlenie, výmena okien –

projekt úspešný
- Oprava multifunkčného ihriska ZŠ Komenského 6 – výzva zrušená
- Nákup kníh a literatúry do knižnice cez fond na podporu umenia – projekt každoročne úspešný

Projekty na podporu zamestnanosti:
- Praxou k zamestnaniu
- Projekty na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných
- Vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
- Šanca na zamestnanie
- Projekty na dobrovoľnícku službu
- Cesta z kruhu nezamestnanosti
- Úspešne na trhu práce
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Odpovede na interpelácie pána poslanca Mgr. Legáta podané na zasadnutí MsZ
dňa 27.10.2017

Interpelácia č. 1:
V akom štádiu je schvaľovanie územného plánu mesta, kde sme, čo nás čaká, kedy sú najbližšie
plánované termíny.
Odpoveď:
Spracováva sa výkresová dokumentácia zmien. Zmeny – predbežne boli odsúhlasené na MsZ 13. júna
(uznesenie 286/VII/2017). Posledná zmena – umiestnenie ČOV Žehra, bola predložená na MsZ
27.10.2017. V týždni od 6.11. – 10.11.2017 budú vyvesené zmeny na úradnej tabuli a na stránke mesta
(po dobu 30 dní). Medzitým bude zvolané prerokovanie týchto zmien.

Interpelácia č. 2:
V súvislosti s výstavbou ČOV a projektu jej realizácie či máme nejakým spôsobom vytenderovaných
akýchkoľvek iných dodávateľov, mňa zaujíma dodávateľ projektovej dokumentácie, dodávateľ
stavebného dozoru, dodávateľ stavebných prác, dodávateľ akýchkoľvek iných podporných činností,
služieb toho celého.
Odpoveď: Nie, nemáme.

Odpoveď na interpelácie z predchádzajúceho zasadnutia MsZ: ktoré z mestských budov sú v zlom
alebo havarijnom technickom stave:
Odpoveď:
- Budova Mestského úradu
- Budova Radnice
- Budova hasičskej zbrojnice
- Budova klubu dôchodcov
- Budova kultúrneho domu
- Budova Domu smútku
- Budovy po bývalom Semenári pri Rudoľovej záhrade
- Budova Pastierne
- Budova MŠK Tatran
- Budova – pavilóny ZŠ Komenského 6
- Budova – ZŠ SNP 13
- Budova – MŠ SNP 1, 38
- Stavby – most pri ZŠ SNP 13, lávky cez Žehricu, cesta smer Zahura, staré oplotenie cintorína
- Miestne komunikácie – ulice: Spišská, Slovenská, Včelná, Vajanského (krátka ulica), ul.

Slobody, Hviezdoslavova, Jilemnického, Železničná (pri krčme za Mostom), 9. mája (pri ZŠ
SNP 13), ul. 1 mája

- Chodníky: ul. Vajanského, Kostolná, Hornádska, Včelná, Železničná – smer stanica, Jarná,
Potok: Dreľušský potok – na základe nájomnej zmluvy s Povodím Hornádu a Bodvy sme
oprávnení riešiť havarijný stav vo forme regulácie tohto potoka. Na túto reguláciu máme
vypracovaný projekt.

Plánované investície a projekty:
- vybudovanie cyklistického chodníka smer Zahura
- ul. Partizánska – vybudovanie nového chodníka pre chodcov smer ku UKSUPu.

Ľubomír Fifik
primátor mesta


