
Ľubomír Fifik primátor mesta Spišské Vlachy 
Spišské Vlachy 07. marca 2022 

 

                                   

 

 

 

 

P O Z V Á N K A 
V zmysle ustanovenia § 12 ods. 7 zák. č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a § 5 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 

z v o l á v a m 

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch na deň 14. marca 2022 (pondelok)     

o 15,30 hod. v priestoroch Galérie Mestského úradu v Spišských Vlachoch 

 

Program: 
 

1. Otvorenie  zasadnutia 

 určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 voľba návrhovej komisie MsZ 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Pripomienky občanov 

4. Správa o plnení uznesení 

5. Návrh na schválenie finančných prostriedkov na účely humanitárnej pomoci pre občanov 

a obyvateľov Ukrajiny 

6. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na obdobie rokov 

2021-2031 ku dňu 31.12.2021 

7. Vysporiadanie rozšírenia plynovej distribučnej siete 

8. Schválenie spoluúčasti v rámci projektu „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním 

na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“ 

9. Schválenie spoluúčasti v rámci projektu „Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie 

tepelných čerpadiel v meste Spišské Vlachy“ 

10. Návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  k projektu Kanalizácia a ČOV 5000 

EO v obci Žehra 

11. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Kočišová 

12. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Gardošík 

13. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Pastorek 

14. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Smiková 

15. Stanovisko v rámci aktualizácie Územného plánu - p. Kaľavská 

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2022 

17. Správa o kontrolnej činnosti 

18. Činnosť komisií – výstupy 

19. Rôzne 

20. Interpelácie 

21. Záver 

 

Ľubomír  F I F I K, v. r. 
  primátor 

Upozornenie:  

Z dôvodu zabránenia šíreniu ochorenia COVID 19 je vstup na zasadnutie možný len za dodržania 

protiepidemických opatrení: ochranné rúško, odstup minimálne 2 m a dezinfekcia rúk, alebo použitie 

ochranných rukavíc.  


