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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

Uznesenia z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 30.06.2020 

 
Uznesenie č. 200/VIII/2020: K bodu č. 1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

volí 

návrhovú komisiu v zložení : predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová 

členovia: Mgr. Monika Koperdáková, p. Štefan Labanc  

určuje 

za overovateľov zápisnice: p. Jozefa Lazora, Ing. Juraja Jánošíka 

určuje 

za skrutátora p. Milana Biroščáka 

určuje 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú 

 

 

Dátum :  07.07.2020                   Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 201/VIII/2020: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 

program zasadnutia MsZ.  

 

 

Dátum :  07.07.2020                     Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

Uznesenie č. 202/VIII/2020: K bodu č. 5 : Správa o plnení uznesení 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení. 

 

 

Dátum :  07.07.2020                     Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 203/VIII/2020: K bodu č. 9 : Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy 

za rok 2019 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

berie na vedomie  

stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 

2019. 

 

 

Dátum : 07.07.2020                      Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 204/VIII/2020: K bodu č. 9 : Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy 

za rok 2019 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

I. schvaľuje  

návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2019 

II. berie na vedomie  

stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za 

rok 2019 

III. schvaľuje 

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2019  bez výhrad,  

2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2019 a to: 

 - rezervný fond vo výške                   21 404,14 EUR, 

 - fond rozvoja bývania                        597,03 EUR, 

 - kaučný fond                              8 160,35 EUR, 

 - sociálny fond                             2 847,50 EUR,  

3. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 31 311,49 EUR do 

rezervného fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové 

výdavky. 

 

 

 

Dátum :   07.07.2020                    Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 205/VIII/2020: K bodu č. 11 : Návrh Zásad rozpočtového hospodárenia 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

schvaľuje 
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v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

s použitím zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v 

znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Zásady rozpočtového hospodárenia mesta 

Spišské Vlachy.  

 

Zodpovedá : prednosta MsÚ 

Termín: : bezodkladne 

 

 

Dátum :    07.07.2020                   Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 206/VIII/2020: K bodu č. 12 : Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

1/2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

I. schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1 k rozpočtu na rok 2020 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

II. ukladá 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej 

stránke mesta schválenú zmenu rozpočtu mesta Spišské Vlachy rozpočtovým opatrením č. 1 v 

roku 2020.  

 

Zodpovedá : Prednosta MsÚ  

Termín : bezodkladne 

 

Dátum :  07.07.2020                        Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 207/VIII/2020: K bodu č. 13: Správa o kontrolnej činnosti HKM 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie  

správu o výsledkoch vykonaných kontrol. 

 

 

Dátum :     07.07.2020                  Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 208/VIII/2020: K bodu č. 14: Plán kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 

2020 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 2. polrok 2020  

II. poveruje 

hlavnú kontrolórku mesta vykonať kontroly podľa schváleného plánu. 

 

 

 

 

Dátum :   07.07.2020                    Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 30.06.2020 

Podpísané dňa: 07.07.2020       

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová 

 


