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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uznesenia z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 18.03.2020 

 

 

Uznesenie č. 157/VIII/2020 : K bodu č. 1 : Otvorenie – voľba návrhovej komisie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

volí 

návrhovú komisiu v zložení : predseda : Mgr. Monika Koperdáková 

členovia : Ing. Juraj Jánošík, Milan Biroščák 

určuje 

za overovateľov zápisnice : Ing. Svetlanu Kočišovú, Štefana Labanca 

za skrutátora: Ing. arch. Martina Čurillu 

určuje 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú 

 

Dátum :  24.03.2020                                 

                Ľubomír Fifik 

          primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 158/VIII/2020 : K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje  

program zasadnutia MsZ. 

Dátum :  24.03.2020                        

                Ľubomír Fifik 

          primátor mesta 

 

 

 

 

Uznesenie č. 159/VIII/2020 : K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania 
 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje 

Zmenu programu zasadnutia MsZ a za bod č. 6 dopĺňa: Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta Spišské Vlachy – ZO CHPH ZAHURA. 

 

 

Dátum :  24.03.2020                      

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 
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Uznesenie č. 160/VIII/2020: K bodu č. 3: Správa o plnení uznesení 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie 

podanú správu o plnení uznesení. 

 

 

Dátum :  24.03.2020                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

Uznesenie č.161/VIII/2020: K bodu č. 4: Informácia o projektoch 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie 

podanú informáciu o projektoch. 

 

 

Dátum :  24.03.2020                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 162/VIII/2020: K bodu č. 5: Podanie správy o činnosti – Mestské lesy a majetky s.r.o. 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie 

Správu o činnosti a hospodárení Mestských lesov a majetkov, s.r.o. 

 

 

Dátum :  24.03.2020                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č.163/VIII/2020: K bodu č. 6: Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. schvaľuje 

predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej 

školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

II. ukladá: 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke 

mesta schválený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, 

materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

 

Zodpovedá : Prednosta MsÚ 

Termín : bezodkladne 
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Dátum :    24.03.2020              

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 164/VIII/2020: K bodu č. 7 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy – ZO CHPH ZAHURA 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I.  schvaľuje: 

zámer prenájmu časti nehnuteľnosti Základnej organizácii chovateľov poštových holubov ZAHURA, 

Záhradná 11, 053 61 Spišské Vlachy, a to miestnosť o veľkosti 28,5 m2, ktorá sa nachádza v stavbe – 

dielne, súp. č. 2222, nachádzajúce sa na parcele č. 2000/1, par. r. „C“ – zastavané  plochy a 

nádvoria,  zapísané na LV č. 1, v k. ú. Spišské Vlachy (podľa nákresu), a to za nájomné vo výške 1,- 

EUR/rok na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide o nájom nehnuteľnosti za účelom konania :  

- spoločenských podujatí,  

- športových zápolení. 

  

 II. ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí. 

 

 

Dátum : 24.03.2020                 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 165/VIII/2020: K bodu č. 8 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy – 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

I.  schvaľuje: 

Prenájom nehnuteľnosti žiadateľovi : 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy, Okolie 957/21, 053 61 Spišské 

Vlachy IČO: 52152634, a to : šatňa o výmere 60,5 m2, hygienické zariadenie o výmere 8,4 m2, technická 

miestnosť, chodba o výmere 19,25 m2, sklad 1  o výmere 20,0 m2, sklad 2  o výmere 8,7 m2,  ktoré 

sa nachádzajú v budove súp. č. 2230 na parcele č. 2000/9, par. r. „C“ – zastavané  plochy 

a nádvoria,  zapísané na LV č. 1, v k. ú. Spišské Vlachy (podľa nákresu), a to za nájomné vo výške 1,- 

EUR/rok na dobu neurčitú. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí,, keďže ide o nájom 

nehnuteľnosti za účelom konania :  

- kultúrnych akcií,  

- spoločenských podujatí,  

- športových zápolení,  

- aktivít telesnej kultúry. 

II. ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí. 
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Dátum :   24.03.2020               

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 166/VIII/2020: K bodu č. 9 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy – Motocross klub 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I.  schvaľuje: 

prenájom nehnuteľnosti žiadateľovi Motocross club Spišské Vlachy, Vajanského 13, 053 61 Spišské 

Vlachy, IČO 35558831, a to tri garáže o výmere 50 m2, ktoré sa nachádzajú v stavbe súp. č. 2222 

na parcele č. 2000/1, par. r. „C“ – zastavané  plochy a nádvoria a dva garáže o výmere 132,5 m2, ktoré 

sa nachádzajú v stavbe súp. č. 2224 na parcele č. 2000/3, par. r. „C“ – zastavané  plochy a 

nádvoria,  zapísané na LV č. 1, v k. ú. Spišské Vlachy (podľa nákresu), a to za nájomné vo výške 1,- 

EUR/rok na dobu neurčitú. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide o nájom 

nehnuteľnosti za účelom konania : 

- spoločenských podujatí,  

- športových zápolení  

II. ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí. 

 

 

Dátum :   24.03.2020               

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 167/VIII/2020: K bodu č. 10 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy – Verbena 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I.  schvaľuje: 

zámer prenajať časť nehnuteľnosti VERBENA- občianske združenie, 1.Mája 17, 053 61 Spišské Vlachy, 

IČO : 42107427, zastúpený : Slavomír Ďugas, a to sklad o veľkosti 5,74 m2 

a kancelársky priestor o veľkosti 31,04 m2, ktorá sa nachádza v stavbe – dielne, súp. č. 2222, 

nachádzajúce sa na parcele č. 2000/1, par. r. „C“ – zastavané  plochy a nádvoria,  zapísané na LV č. 1, 

v k. ú. Spišské Vlachy (podľa nákresu), a to za nájomné vo výške 1,- EUR/rok na dobu neurčitú 

z dôvodu, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. 

o majetku obcí, keďže ide o nájom nehnuteľnosti za účelom konania:  

- spoločenských podujatí,   

II. ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí. 

 

 

Dátum :   24.03.2020               

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 
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Uznesenie č. 168/VIII/2020: K bodu č. 11 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy – Zväz zdravotne postihnutých, Spišské Vlachy 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I.  schvaľuje: 

zámer prenajať časť nehnuteľnosti Základnej organizácii Zväzu zdravotne postihnutých, Spišské 

Vlachy- zastúpené predsedkyňou Evou Hovancovou, a to miestnosť o veľkosti 13,2 m2, ktorá sa 

nachádza v stavbe – budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum (kultúrny dom), súp. č. 1071, 

nachádzajúce sa na parcele č. 999/2, par. r. „C“ – zastavané  plochy a nádvoria,  zapísané na LV č. 1, 

v k. ú. Spišské Vlachy a to za nájomné vo výške 1,- EUR/rok na dobu neurčitú z dôvodu, že ide o prípad 

hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide 

o nájom nehnuteľnosti za účelom konania : 

- spoločenských podujatí.  

  

II. ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí. 

 

 

Dátum :   24.03.2020               

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 169/VIII/2020: K bodu č. 12 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy – Základnej organizácii chovateľov poštových holubov 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I.  schvaľuje: 

prenájom časti nehnuteľnosti Základnej organizácii chovateľov poštových holubov Spišské Vlachy, 

Jarná 680/2, 053 61 Spišské Vlachy, IČO 317908520048, a to miestnosť č. 1 o veľkosti 19,44 m2 a 

miestnosť č. 2 o veľkosti 16,23 m2,  ktorá sa nachádza v stavbe – dielne, súp. č. 2222, nachádzajúce sa 

na parcele č. 2000/1, par. r. „C“ – zastavané  plochy a nádvoria,  zapísané na LV č. 1, v k. ú. Spišské 

Vlachy (podľa nákresu), a to za nájomné vo výške 1,- EUR/rok na dobu neurčitú. Trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide o nájom nehnuteľnosti za účelom konania: 

- spoločenských podujatí,  

- športových zápolení. 

II. ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v súlade s ustanovením §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí. 

 

 

Dátum :  24.03.2020                

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 170/VIII/2020: K bodu č. 13 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Tomčik 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 
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I.  schvaľuje: 

A. prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudnú do 

svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ľubomír a Žaneta Tomčíkovci, Vajanského 88, 

053 61 Spišské Vlachy, a to nasledujúce novovytvorené pozemky : 

 parcelu registra „C“ parc. č. 676/1 diel č. 4 (odčlenení od parcelu registra „C“ parc. č. 2118/1 

vo výmere 837 m², druh pozemku zastavané plochy) vo výmere 34 m², druh pozemku 

zastavané plochy, 

 parcelu registra „C“ parc. č. 677 diel č. 5 (odčlenení od parcelu registra „C“ parc. č. 2118/1 

vo výmere 837 m², druh pozemku zastavané plochy) vo výmere 5 m², druh pozemku 

zastavané plochy, v zmysle geometrického plánu č. 2/2020 zo dňa 10.01.2020, vypracovaného 

Ing. Pavol Šponiar-GEOKAN, s.r.o. Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 

36 595 578, Tento geometrický plán autorizačne overil dňa 10.01.2020 Ing. Pavol Šponiar, 

autorizovaný geodet a kartograf a úradne overený bol Okresným úradom Spišská Nová Ves, 

katastrálnym odborom, Ing. Martina Kedžuchová, dňa 20.01.2020 pod číslom 13/2020, za 

cenu 10,-€/m², v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci v znení neskorších predpisov ide o pozemok zastavaného stavbou (plota) vo vlastníctve 

nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou. Svojou polohou a využitím je priamo určený na výkon 

vlastníckych práv k rodinnému domu. 

B. kúpna cena bude vyplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. 

C. v prípade, že nedôjde k podpísaniu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami do 3 mesiacov odo dňa 

prijatia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, týkajúceho sa predaja 

nehnuteľnosti, stratí uznesenie platnosť. 

II. ukladá: 
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť všetky potrebné kroky k naplneniu 

kúpno-predajnej zmluvy. 

 

 

Dátum :  24.03.2020                

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 171/VIII/2020: K bodu č. 14 Verejno-obchodná súťaž – Mlynská ulica 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

schvaľuje :  
V súlade s §9 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p. schvaľuje podmienky 

obchodno-verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej 

zmluvy na pozemok par. č. 118/2, par. r. „E“ – trvalý trávnatý porast o výmere 39 m2 a par. č. 2420/3, 

par. r. „E“ – trvalý trávnatý porast o výmere 70 m2 

 

Mesto Spišské Vlachy vyhlasuje: 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

 

podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy. 

 

Predmet verejno-obchodnej súťaže : 

A. Pozemok par. č. 118/2, par. r. „E“ – trvalý trávnatý porast  o výmere 39 m2. 

minimálna cena 390,-€ 

B. Pozemok par. č. 2420/3, par. r. „E“ – trvalý trávnatý porast  o výmere 70 m2. 
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minimálna cena 700,-€ 

Celková minimálna cena : 1090,-€ 

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže: 

1. Vyhlásenie súťaže: 30.03.2020. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej 

tabuli, internetovej stránke a v regionálnej tlači. 

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 20.04.2020 o 12.00 hod. 

3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. 

4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať 

tieto náležitosti:  

- označenie navrhovateľa, 

 - číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnopredajnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 

celková minimálna cena,  

- návrh musí byť podpísaný a datovaný, 

- súhlas s podmienkami súťaže. 

5. Prílohou návrhu u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bude výpis z príslušného 

registra (obchodného resp. živnostenského) nie starší ako 3 mesiace. 

6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky 

zo súťaže vylúčené. 

7. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie 

ponúk, t.j. do dňa 20. 04. 2020 do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na 

základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote. 

8. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne 

stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. 

9. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže a vyhodnotení návrhov súťaže písomne oboznámi všetkých 

účastníkov o výsledku najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok. 

10. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim návrhom 

viazaný až do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy. 

11. V prípade, že do 15 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí 

zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude dané 

pozemky ponúknuté záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a 

vyhodnotení predložených návrhov. 

12. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

13. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže. 

14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť 

podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť 

lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, 

vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy. Zmena 

podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená. 

15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži budú poskytnuté na oddelenie výstavby a životného 

prostredia alebo na telefónnom čísle : 053/417 42 13 (Ing. Anna Mnichová).  

16. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka. 

• Miesto predkladania návrhov 

Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa: 

Mestský úrad Spišské Vlachy 

SNP 34 

053 61 Spišské Vlachy 

s viditeľným označením – textom: 

„NEOTVÁRAŤ – OVS – predaj pozemku ul. Mlynská“ 

• Vyhodnotenie návrhov 

1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.  

2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej 

trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je 

vylúčená. 
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3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla 

navrhovateľov, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie 

návrhov. 

 
V Spišských Vlachoch dňa 30.03.2020 

               ........................................  

                    Ľubomír Fifik 

                    primátor mesta 

Zverejnené na úradnej tabuli: 30.03.2020 

Zverejnené na web stránke mesta: 30.03.2020 

Zverejnené v regionálnej tlači : 30.03.2020 

 

 

Dátum :   24.03.2020               

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 172/VIII/2020: K bodu č. 15 Súhlasne stanovisko v rámci aktualizácie územného 

plánu 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje: 

A. Výstavbu rodinného domu na parcele pozemok par. č. 2353, par. r. „E“ –  orná pôda  o výmere 

2147 m2. Daná parcela sa nachádza mimo zastavaného územia mesta a je v priamom kontakte 

so zastavaným územím ako aj zástavbou rodinných domov na Mlynskej ulici. Predpokladaný 

zámer výstavby negatívne neovplyvní koncepčný rozvoj mesta ani nespôsobí negatívne dopady 

na životné prostredie.  

B. Zapracovať dané uznesenie v plnom rozsahu do najbližšej aktualizácie formou doplnku do 

územného plánu mesta Spišské Vlachy.  

  

 

Dátum : 24.03.2020 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 173/VIII/2020: K bodu č. 16 Schválenie spoluúčasti v rámci projektu „Modernizácia 

odborných učební ZŠ Spišské Vlachy“ 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

schvaľuje:  
A. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia odborných 

učební ZŠ Spišské Vlachy.“. Kód výzvy: IROP-CLLD-P826-512-002 

B.  zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min 5% z celkových     

oprávnených výdavkov, 

C. zabezpečenie financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
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Dátum : 24.03.2020 

 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 174/VIII/2020: K bodu č. 17 Návrh na odkúpenie pozemku – prístupová cesta  

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje: 

prevod vlastníckeho práva k pozemku vo výlučnom vlastníctve : Vilk Milan, trvale bytom Štúrova č. 2, 

053 61 Spišské Vlachy, ktorý nadobudne do svojho vlastníctva mesto Spišské Vlachy, SNP 34, IČO: 

00329657, 053 61 Spišské Vlachy, a to nasledujúcu nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v okrese Spišská 

Nová Ves, obci Spišské Vlachy, katastrálnom území Spišské Vlachy, ktoré sú vedené Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 3076 ako: 

- pozemok, par. č. 94853, par. r. „E“ – orná pôda o výmere 495 m2, so všetkými ich súčasťami 

a príslušenstvom, a to vo veľkosti 1/1 k celku za cenu 11,-EUR/m2 v celkovej výške za cenu 

5445,-EUR. 
 

 

Dátum : 24.03.2020 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 175/VIII/2020: K bodu č. 18 Návrh prenájmu motorových vozidiel 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje: 

prenájom motorového vozidla vo vlastníctve Mestských lesov a majetkov, spol. s.r.o., SNP 34, 053 61 

Spišské Vlachy, IČO : 36 574 627, ktorý preberie do nájmu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 

Spišské Vlachy, IČO: 00329657, za cenu 5000,-€ ročne na dobu neurčitú najneskôr do úplného 

zaplatenia kúpnej ceny vozidla a to nasledujúce motorové vozidlo:  

 

Druh vozidla: osobné vozidlo 

Továrenská značka: Citroen  

Názov: Jumper 

VIN číslo: VF7YDCNGC12M65926 

Rok výroby: 2020 

 

Dátum :  24.03.2020 

 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

Uznesenie č. 176/VIII/2020: K bodu č. 18 Návrh prenájmu motorových vozidiel 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje: 

prenájom motorového vozidla vo vlastníctve Mestských lesov a majetkov, spol. s.r.o., SNP 34, 053 61 

Spišské Vlachy, IČO : 36 574 627,  ktorý preberie do nájmu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 

Spišské Vlachy, IČO: 00329657, za cenu 5000,-€ ročne na dobu neurčitú najneskôr do úplného 

zaplatenia kúpnej ceny vozidla a to nasledujúce motorové vozidlo:  
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Druh vozidla: osobné vozidlo 

Továrenská značka: Dacia  

Názov: Duster 

VIN číslo: VF1HJD40X65463579 

Rok výroby: 2020 

 

Dátum :  24.03.2020 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 177/VIII/2020: K bodu č. 19 Zrušenie združenia Ekospiš 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje 

Podľa § 20f ods. 1 písm. a), ods. 5, § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, zrušuje – dobrovoľne rozpúšťa združenie obcí - Ekospiš, združenie obcí, 

so sídlom: Maurerova 56/51, 05342 Krompachy, Slovenská republika, IČO: 50249495 (ďalej ako 

„združenie“), súhlasí so vstupom združenia do likvidácie, vymenováva likvidátora združenia – Ing. 

Jozefa Perháča, a to všetko s účinnosťou od 1.5.2020. 

 

 

Dátum :  24.03.2020 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

  

 

 

Uznesenie č. 178/VIII/2020: K bodu č. 20 Dodatok k organizačnému poriadku 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie 

informáciu o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Spišských Vlachoch. 

 

 

Dátum : 24.03.2020 

 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 179/VIII/2020: K bodu č. 21 Správa o plnení Aktualizácie Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na roky 2011-2018 (2020) ku dňu 31.12.2019  
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. berie na vedomie 

správu o plnení Aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2011 – 2018 (2020) 

ku dňu 31.12.2019. 
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Dátum : 24.03.2020 

 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 180/VIII/2020: K bodu č. 22 Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. schvaľuje 

Doplnok č.4 ku VZN Mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a 

výške úhrad za sociálne služby v predloženom znení. 

II. ukladá 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke 

mesta schválený návrh Doplnku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 4/2013 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v predloženom znení. 

 

 

Zodpovedá: Prednosta MsÚ 

Termín: bezodkladne 

 

Dátum :  24.03.2020 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 181/VIII/2020: K bodu č. 23 Správa o kontrolnej činnosti 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie 

Správu o výsledkoch vykonaných kontrol a Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

 

 

Dátum :  24.03.2020 

 

 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

Uznesenie č. 182/VIII/2020: K bodu č. 24 Činnosť komisií 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje  

Zrušenie Uznesenia č. 9/VIII/2018, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí predsedu, 

členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch nasledovne: Komisia 

kultúrno-školská predseda: Ing. Svetlana Kočišová tajomník: Martin Macejko členovia: Ing. Juraj 

Jánošík, PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Ronald Pikla, Mgr. Mária 

Suchá, Mgr. Helena Šofranková, Mgr. Renáta Bašistová, Mgr. Jana Fábryová, Ing. Michal Dzurila, Mgr. 

Jana Korfantová. 
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Dátum :  24.03.2020 

 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 183/VIII/2020: K bodu č. 24 Činnosť komisií 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

volí  

predsedu, členov a tajomníka komisie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch nasledovne: 

Komisia kultúrno-školská predseda: Ing. Svetlana Kočišová, tajomník: Martin Macejko členovia: Ing. 

Juraj Jánošík, PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Mgr. Ronald Pikla, Mgr. 

Mária Suchá, Mgr. Helena Šofranková, Mgr. Renáta Bašistová, Mgr. Jana Fábryová, Ing. Michal 

Dzurila, Mgr. Silvia Korenková. 

 

 

Dátum :  24.03.2020 

 

 

               Ľubomír Fifik 

       primátor mesta 

 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 18.03.2020 

Podpísané dňa: 24.03.2020 

Za správnosť: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik 

 

 

 

 


