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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

 

Uznesenia zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 30.09.2020 

 
 

Uznesenie č. 233/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: p. Milan Biroščák, Ing. Svetlana Kočišová 

určuje 

za overovateľov zápisnice: Štefana Labanca, Ing. Juraja Jánošíka 

určuje 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú 

 

 

Dátum : 30.09.2020                    Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 234/VIII/2020: K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 

program zasadnutia MsZ.  

 

 

Dátum : 30.09.2020                        Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 235/VIII/2020: K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

schvaľuje  

doplnenie programu zasadnutia MsZ.  

 

Dátum :  30.09.2020                  Ľubomír Fifik  

                 primátor mesta 
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Uznesenie č. 236/VIII/2020: K bodu č. 4: Správa o plnení uznesení 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení. 

 

 

Dátum :    30.09.2020                       Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 237/VIII/2020: K bodu č. 6 Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom 

vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP 72/19 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

  

I. schvaľuje:  

prenájom nájomného bytu nachádzajúceho sa na parcele /KN/C/242/1, obytný dom označený súpisným 

číslom 72, orientačným číslom 19 nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Vlachy na ulici SNP zapísanej na LV 

č. 1, vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy. Ide o jednoizbový byt č. 7a vo výmere 40 m², p. 

Ľubošovi Valkovi a Lucii Suchej v zmysle Zásad prenajímania nájomných bytov v meste Spišské 

Vlachy.  

II. ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy podniknúť všetky potrebné kroky k uzavretiu 

nájomnej zmluvy.   

   

  Zodpovedá : prednosta MsÚ 

  Termín: : bezodkladne 

 

 

 

Dátum : 30.09.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 238/VIII/2020: K bodu č. 7: Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie  

1. konsolidovanú účtovnú závierku mesta za rok 2019,  

2. stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019. 
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Dátum : 30.09.2020                           Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 239/VIII/2020: K bodu č. 8 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I. schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2 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. 2 v roku 2020. 

 

          Zodpovedá :  prednosta MsÚ 

           Termín :   bezodkladne  

 
 

Dátum : 30.09.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 240/VIII/2020: K bodu č. 9 Monitorovacia správa 

  

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I. berie na vedomie:  

predložený návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2020. 

 

            

           Zodpovedá : prednosta MsÚ  

           Termín: : bezodkladne 

        

 

 

Dátum :   30.09.2020                        Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 241/VIII/2020: K bodu č. 10 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Kiseľ 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

 

I. schvaľuje: 

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

svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov František a Anna Kiseľoví, 9. mája 19, 053 61 

Spišské Vlachy, a to nasledujúci novovytvorený pozemok : 

a) par. č. 7730/150, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 385 m², vytvorený Geometrickým 

plánom číslo 238/2020, zo dňa 29.08.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, Lorencova 5, Krompachy, 

IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 31.08.2020 Ing. Ladislav Tichý, 

autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol úradne overený Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Danielou Gállovou, dňa 07.09.2020 pod 

číslom 560/2020, za cenu 31,53,-€ /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 zastavaný stavbou 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. 

B. kúpna cena v celkovej výške 12 139,05,-€ 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 : 30.09.2020                           Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 242/VIII/2020: K bodu č. 11 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Tóth 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I. schvaľuje: 

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

svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov Peter a Iveta Tóthoví, Brigadnická 217/8, 040 11 

Košice, a to nasledujúce novovytvorené pozemky : 

a) par. č. 7730/152, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 80 m², 

b) par. č. 7730/153, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 21 m², 

vytvorené Geometrickým plánom číslo 240/2020, zo dňa 29.08.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, 

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 31.08.2020 

Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol úradne 

overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Katarínou Pacákovou, 

dňa 08.09.2020 pod číslom 558/2020, za cenu 31,53,-€/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 zastavaný stavbou 

vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
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neoddeliteľný celok so stavbou. Svojou polohou a využitím je priamo určený na výkon vlastníckych 

práv. 

B. kúpna cena v celkovej výške 3 184,53,-€ 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 : 30.09.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 243/VIII/2020: K bodu č. 12 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Faltin 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

 

I. schvaľuje: 

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

svojho výlučného vlastníctva Štefan Faltin, Karpatská 3, 040 11 Košice, a to nasledujúci 

novovytvorený pozemok : 

a) par. č. 7730/154, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 23 m², vytvorený Geometrickým plánom 

číslo 241/2020, zo dňa 29.08.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 

40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 31.08.2020 Ing. Ladislav Tichý, 

autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol úradne overený Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Katarínou Pacákovou, dňa 07.09.2020 

pod číslom 557/2020, za cenu 31,53,-€ / 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 zastavaný stavbou 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. 

B. kúpna cena v celkovej výške 725,19,-€ 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 : 30.09.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 244/VIII/2020: K bodu č. 13 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Maťašovská 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

 

I. schvaľuje: 

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

svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pavol a Milada Maťašovskí, 9. mája 22, 053 61 

Spišské Vlachy, a to nasledujúci novovytvorený pozemok : 

a) par. č. 5693/17, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 7 m², vytvorený Geometrickým 

plánom číslo 244/2020, zo dňa 05.09.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, Lorencova 5, Krompachy, 

IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 07.09.2020 Ing. Ladislav Tichý, 

autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol úradne overený Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Martina Kedžuchová, dňa 11.09.2020 pod 

číslom 573/2020, za cenu 31,53,-€ /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 zastavaný stavbou 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. 

B. kúpna cena v celkovej výške 220,71,-€ 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 :  30.09.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 245/VIII/2020: K bodu č. 14 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Hadbavný  

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

 

I. schvaľuje: 

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

svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov Milan a Anna Hadbavný, Krátka 2/300, 053 11 

Smižany, a to nasledujúci novovytvorený pozemok : 

a) par. č. 5694/29, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 528 m², vytvorený Geometrickým 

plánom číslo 23/2020, zo dňa 04.08.2020, vyhotoveného Ing. Iveta Nagyová, E.M. Šoltésovej 19/16, 

052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43248454; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 04.08.2020 

Ing. Iveta Nagyová, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol úradne 

overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Katarína Pacákova, 

dňa 03.09.2020 pod číslom 526/2020, za cenu 31,53,-€ / m², v súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. 
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b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov ide o pozemok zastavaný 

stavbou 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. 

B. kúpna cena v celkovej výške 16 647,84,-€ 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 :  30.09.2020                        Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 246/VIII/2020: K bodu č. 15 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Mandulová 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

I. schvaľuje: 

A. prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktoré nadobudne do 

svojho výlučného vlastníctva Ing. Gabriela Mandulová, Dénešová 85, 04023 Košice, a to nasledujúce 

novovytvorené pozemky : 

a) par. č. 5693/18, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 731 m², 

b) par. č. 7730/155, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 378 m²,  

vytvorený Geometrickým plánom číslo 246/2020, zo dňa 05.09.2020, vyhotoveného Ing. Iveta 

Nagyová, Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 

07.09.2020 Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol 

úradne overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Martina 

Kedžuchová, dňa 11.09.2020 pod číslom 572/2020, za cenu 31,53,-€ / 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 

zastavaný stavbou 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. 

B. kúpna cena v celkovej výške 34 966,77,-€ 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. 
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II. ukladá: 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť všetky potrebné kroky k naplneniu 

kúpno-predajnej zmluvy. 

 

 

 

 

Dátum :  30.09.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 247/VIII/2020: K bodu č. 16 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – Pikla 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

 

I. schvaľuje: 

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

svojho výlučného vlastníctva Richard Pikla, Vajanského 4, 053 61 Spišské Vlachy, a to nasledujúci 

novovytvorený pozemok: 

a) par. č. 7730/151, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 310 m², 

vytvorený Geometrickým plánom číslo 239/2020, zo dňa 29.08.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, 

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 31.08.2020 

Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol úradne 

overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Daniela Gállová, dňa 

07.09.2020 pod číslom 559/2020, za cenu 31,53,-€ /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 zastavaný stavbou 

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. 

B. kúpna cena v celkovej výške 9 774,3,-€ 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 :  30.09.2020                       Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 248/VIII/2020: K bodu č. 17 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Pastorek 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

I.  schvaľuje: 

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

svojho bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ladislav a Melinda Pastoreková, Výstavby 16, 

044 14 Čaňa, a to nasledujúce pozemky : 

a) par. č. 7730/21, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126 m2, 

b) par. č. 7730/78, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 140 m2, 

c) par. č. 7730/156, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 247 m2, 

 vytvorený Geometrickým plánom číslo 252/2020, zo dňa 19.09.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, 

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 

21.09.2020 Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol 

úradne overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Ľuboslava 

Kellnerová, dňa 24.09.2020 pod číslom 604/2020, za cenu 31,53,-€ / 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 

zastavaný stavbou 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. 

B. kúpna cena v celkovej výške 16 174,89,-€ 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 :  30.09.2020                        Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

 

Uznesenie č. 249/VIII/2020: K bodu č. 18 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta Spišské Vlachy – Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

I. schvaľuje: 
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prenájom časti nehnuteľnosti Základnej organizácii slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy 1, 

Mlynská 38, 053 61 Spišské Vlachy, a to miestnosť o veľkosti 39,20 m², ktorá sa nachádza v stavbe – 

dielne, súp. č. 2225, nachádzajúce sa na parcele č. 2000/4, 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 : 

 

, 

 

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 :  30.09.2020                                 Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 250/VIII/2020: K bodu č. 19 Správa o výsledkoch kontroly 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly. 

 

 

Dátum :    30.09.2020                              Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 30.09.2020 

Podpísané dňa:   30.09.2020    

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová 


