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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE

--------------------------------------------------------------------------------------------
Uznesenia zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 02.03.2016

Uznesenie č. 164/VII/2016: K bodu č.1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

volí
návrhovú komisiu v zložení : predseda : PaedDr. Marcela Satmáryová

členovia : Mgr.Vladimír Baloga, Ing. Rastislav Bečker

určuje
za overovateľov zápisnice : Peter Klocek , Ing. Ladislav Šterbinský

určuje
za skrutátora: Ing. Juraj Jánošík

určuje
zapisovateľku zápisnice: Renáta Ferenčáková

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 165/VII/2016: K bodu č.2 : Schválenie programu rokovania

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

schvaľuje
program rokovania 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch.

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta
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Uznesenie č. 166/VII/2016: K bodu č.3: Správa o plnení uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

berie na vedomie
správu prednostu MsÚ o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 167 /VII/2016: K bodu č.5: Schválenie spolupráce s Košickým samosprávnym krajom ohľadom
programu technickej pomoci ,,ELENA“

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

schvaľuje:

1. pristúpenie k žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú pomoc „ELENA“ financovanú cez grant z programu

Inteligentná Európa – CIP (ďalej len „grant Elena“)

2. spolufinancovanie oprávnených výdavkov „grantu Elena“ vo výške 10 % technickej pomoci zodpovedajúcej podielu vo

vzťahu k plánovaným investíciám, a to v období predpokladaného trojročného trvania implementácie „grantu Elena“

3. zabezpečenie vyhlásenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom v období do troch rokov od podpisu

zmluvy o „grant Elena“ a  následnú realizáciu naplánovaných investícií

4. poskytovanie súčinnosti a dodržiavanie časového harmonogramu, vrátane určenia zodpovednej osoby pre spoluprácu s

Košickým samosprávnym krajom, projektovými partnermi (RegioEnergy n.o.) a implementačnou jednotkou.
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Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 168 /VII/2016: K bodu č.6: Schválenie zmluvy o založení združenia obcí ,,EKOSPIŠ“

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

schvaľuje:

zmluvu o založení združenia obcí (ďalej ako „zmluva o založení združenia“), ktorou sa zakladá združenie obcí Ekospiš,

združenie obcí, so sídlom: Maurerova 51, 053 42 Krompachy (ďalej ako „združenie“), a súhlasí so zmluvou o založení

združenia a s právami a povinnosťami, ktoré zo zmluvy o založení združenia vyplývajú a schvaľuje Stanovy združenia,

ktoré sú súčasťou zmluvy o založení združenia a súhlasí s právami a povinnosťami, ktoré zo Stanov vyplývajú.

Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora uzatvoriť zmluvu o založení združenia, ktorej súčasťou sú priložené Stanovy

a uhradiť združeniu prvý členský príspevok, v zmysle zmluvy o založení združenia.

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 169 /VII/2016 : K bodu č.6: Schválenie zmluvy o založení združenia obcí ,,EKOSPIŠ“

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

schvaľuje:

a zároveň menuje Ing. Jozefa Perháča ako osobu oprávnenú konať v mene združenia obcí Ekospiš, združenie obcí, so

sídlom: Maurerova 51, 053 42 Krompachy (ďalej ako „združenie“) a ako osobu oprávnenú na podanie návrhu na registráciu

združenia.
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Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 170 /VII/2016: K bodu č.6: Schválenie zmluvy o založení združenia obcí ,,EKOSPIŠ“

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

schvaľuje:

aby do združenia obcí Ekospiš, združenie obcí, so sídlom: Maurerova 51, 053 42 Krompachy (ďalej ako „združenie“),

pristúpili noví členovia združenia, a to v súlade so Stanovami združenia, čím dôjde k zmene hlasovacích a majetkových

práv doterajších členov združenia.

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 171 /VII/2016: K bodu č.6: Schválenie zmluvy o založení združenia obcí ,,EKOSPIŠ“

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

schvaľuje:

a zároveň menuje do orgánov združenia obcí Ekospiš, združenie obcí, so sídlom: Maurerova 51, 053 42 Krompachy (ďalej

ako „združenie“), v súlade so Stanovami združenia, nasledovné osoby:

Riaditeľ:

Ing. Jozef Perháč
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Členovia dozornej rady:Ing. Iveta Rušinová ,Ľubomír Fifík, MVDr. Michal Kapusta, Ing. Karol Kováč, Ondrej Faith

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č.172 /VII/2016: K bodu č.7: Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v ZŠ

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje

predložený návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Spišské Vlachy o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v štruktúre a obsahu predloženom na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta
Spišské Vlachy.

II. ukladá:

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta schválené
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole.

Zodpovedá :  Prednosta MsÚ

Termín : bezodkladne

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 173 /VII/2016: K bodu č.8: Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií na území mesta
Spišské Vlachy



6

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy o podmienkach poskytovania dotácií

právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy v štruktúre a obsahu predloženom na

rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Spišské Vlachy.

II.  ukladá:

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

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám

a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy.

Zodpovedá :  Prednosta MsÚ

Termín :   bezodkladne

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 174 /VII/2016: K bodu č.9: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy
žiadateľovi p. Daniele Farkašovej ako prípad hodný osobitného zreteľa

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje:

zámer predať pozemok vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudne do svojho výlučného vlastníctva p.Daniela
Farkašová, a to nasledujúci pozemok:

Parcelu registra ,,E“ s p.č. 97761 vo výmere 16 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na LV č.1, k. ú. Spišské Vlachy, za
cenu 10,-eur/m2 s  potrebou zamerania geometrickým plánom

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide o prevod
pozemku malej výmery (do 150m2), predmetný pozemok bol užívaný a obhospodarovaný nadobúdateľom a prevodom
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majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, rozmery a možnosti
využitia pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.

II. ukladá:

Oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť prípravu kúpno-predajnej zmluvy a postupovať v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí.

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: bezodkladne

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 175 /VII/2016: K bodu č.10: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy
žiadateľovi p. Mgr. Márii Suchej ako prípad hodný osobitného zreteľa

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje:

zámer predať pozemok vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudne do svojho výlučného vlastníctva Mgr. Mária

Suchá a to nasledujúci pozemok:

Parcelu registra ,,C“ s p.č. 1353/2 vo výmere 34 m2, druh pozemku: záhrada, zapísaný na LV č.1, k. ú. Spišské Vlachy za

cenu  10,- eur/m2,bez potreby zamerania geometrickým plánom

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obci, keďže ide o prevod
pozemku malej výmery (do 150m2), predmetný pozemok bol užívaný a obhospodarovaný nadobúdateľom a prevodom
majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar, rozmery a možnosti
využitia pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.

II. ukladá:

Oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť prípravu kúpno-predajnej zmluvy a postupovať v súlade
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí.

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: bezodkladne
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Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 176 /VII/2016: K bodu č.12: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v Požiarnej
zbrojnici

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 obcí v z.n.p. podmienky obchodno-verejnej
súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej na nebytový priestor nachádzajúci sa na Mlynskej
ulici. č. 1, s.č. 617.

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 nájomnej zmluvy, ktorej vyhlasovateľ prenajme priestory
v Požiarnej zbrojnici na prízemí / teraz prevádzka KM bar / v Spišských Vlachoch

Predmet nájmu : nebytový priestor :

miestnosť č. 1 19,10 m2 podlahovej plochy (najnižšia ponuka 34 €/m2/rok)
miestnosť č. 2 25,00 m2 podlahovej plochy (najnižšia ponuka 34 €/m2/rok)
miestnosť č. 3 18,50 m2 podlahovej plochy (najnižšia ponuka 34 €/m2/rok)
sklad 2,30 m2 podlahovej plochy (najnižšia ponuka 27 €/m2/rok)
kúpeľňa 4,20 m2 podlahovej plochy (najnižšia ponuka 27 €/m2/rok)
chodba soc. zariadenie 2,20 m2 podlahovej plochy (najnižšia ponuka 27 €/m2/rok)
WC 1,20 m2 podlahovej plochy (najnižšia ponuka 27 €/m2/rok)
chodba 11,00 m2 podlahovej plochy (najnižšia ponuka 27 €/m2/rok)

Mesto je vlastníkom budovy s.č. 617 – Požiarna zbrojnica a zastavaného pozemku parcelné číslo KN C 191/2 v Spišských
Vlachoch na ulici Mlynskej č. 1, ktoré sú zapísané na LV 1 v k.ú. Spišské Vlachy ako výlučné vlastníctvo Mesta Spišské
Vlachy.

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
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1. Vyhlásenie súťaže: 14. 03. 2016. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli,
internetovej stránke a v regionálnej tlači.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 01. 04. 2016, o 12.00 hod.
3. Doba nájmu sa stanovuje na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 2 mesiace.
4. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:

- označenie navrhovateľa,
- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena

nájomného,
- návrh musí byť podpísaný a datovaný,
- súhlas s podmienkami súťaže.

6. Prílohou návrhu u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bude výpis z príslušného registra
(obchodného resp. živnostenského) nie starší ako 3 mesiace.

7. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže
vylúčené.

8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,
t.j. do dňa 01. 04. 2016, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy
vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom
podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.

10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže a vyhodnotení návrhov súťaže písomne oboznámi všetkých účastníkov o
výsledku najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok.

11. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim návrhom viazaný až
do ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy.

12. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia nájomnej zmluvy je
najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia v mestskom zastupiteľstve daný na vedomie víťazovi súťaže. V prípade,
že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle
podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude nebytový priestor ponúknutý
záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených
návrhov.

13. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
15. 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.

16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži budú poskytnuté na oddelení správy úsekových zariadení MsÚ
alebo na telefónnom čísle : 053/417 42 17 (Mgr. Michal Jež)

17. 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
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SNP 34
053 61 Spišské Vlachy

s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – nájom priestorov v Požiarnej zbrojnici“

• 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.
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 .............. 2016
........................................

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Zverejnené na úradnej tabuli:
Zverejnené na web stránke mesta:
Zverejnené v regionálnej tlači:

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 177 /VII/2016: K bodu č.13: Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2016 – 2022

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

schvaľuje

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy na roky 2016-2022

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

Uznesenie č. 178 /VII/2016: K bodu č.14: Správa z vykonaných kontrol

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
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berie na vedomie

správu z vykonaných kontrol č. 01/2016/MsZ.

Dátum : 03.03.2016 Ľubomír Fifik

primátor mesta

V Spišských Vlachoch dňa 03.03.2016
Podpísané dňa 03.03.2016
Za správnosť : PaedDr. Marcela Satmáryová


