Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

Uznesenia zo 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 28.10.2020

Uznesenie č. 251/VIII/2020: K bodu č. 1: Otvorenie – Voľba návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí
návrhovú komisiu v zložení : predseda: Ing. Juraj Jánošík
členovia: p. Labanc, Ing. arch. Martin Čurilla
určuje
za overovateľov zápisnice: Mgr. Monika Koperdákova, Milan Biroščák
určuje
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú

Dátum : 30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 252/VIII/2020: K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program zasadnutia MsZ.

Dátum : 30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 253/VIII/2020: K bodu č. 3: Správa o plnení uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
správu o plnení uznesení.

Dátum :

30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 254/VIII/2020: K bodu č. 5 Schválenie prenájmu motorového vozidla
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje:
prenájom motorového vozidla vo vlastníctve Mesta Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy,
IČO: 00329657, ktorý preberie do nájmu Materská škôlka Spišské Vlachy, SNP 1, 053 61 Spišské
Vlachy, IČO: 35 564 121, a to motorové vozidlo:
Druh vozidla: osobné vozidlo
Továrenská značka: FIAT DOBLO CARGO
ŠPZ : SN991DD
Rok výroby: 2008
a to za nájomné vo výške 1,- EUR/rok na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného zreteľa
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o
majetku obcí, keďže ide prenájom vozidla za účelom prevozu stravy.

Dátum : 30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 255/VIII/2020: K bodu č. 6:Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory
v hasičskej zbrojnici
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
1.schvaľuje:
V súlade s §9 ods.2 písm. a) a písm. b) zák. č. 138/191 Zb. o majetku obci v z. n. p. schvaľuje
podmienky obchodno-verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej
zmluvy na nebytový priestor nachádzajúci sa na Mlynskej ulici č. 1,sup. 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 / bývalá prevádzka KM bar / na Mlynskej
ul. č. 1 v Spišských Vlachoch.
Predmet nájmu: nebytový priestor :
miestnosť č.1
19,10 m²
miestnosť č.2
25,00 m²
miestnosť č.3
18,50 m²
sklad
2,30 m²
kúpeľňa
4,20 m²
chodba soc. zariadenie 2,20 m²
WC
1,20 m²
chodba
11,00 m²

podlahovej plochy
podlahovej plochy
podlahovej plochy
podlahovej plochy
podlahovej plochy
podlahovej plochy
podlahovej plochy
podlahovej plochy

najnižšia ponuka
najnižšia ponuka
najnižšia ponuka
najnižšia ponuka
najnižšia ponuka
najnižšia ponuka
najnižšia ponuka
najnižšia ponuka

34€ / m² /rok
34€ / m² /rok
34€ / m² /rok
27€ / m² /rok
27€ / m² /rok
27€ / m² /rok
27€ / m² /rok
27€ / m² /rok
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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
1. Vyhlásenie súťaže: 30.10. 2020. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej
tabuli, internetovej stránke a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 16.11.2020, 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 16.11.2020, 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. Termín uzatvorenia nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia verejnej
obchodnej súťaže, 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. Ronald Pikla)
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 : 30.10.2020

Zverejnené na úradnej tabuli: 30.10.2020
Zverejnené na web stránke mesta: 30.10.2020
Zverejnené v regionálnej tlači: 30.10.2020

.................................
Ľubomír Fifik
primátor mesta

Dátum : 30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 256/VIII/2020: K bodu č. 7 Vyhlásenie obchodno-verejne súťaže na priestory
Kotolne
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. 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.
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.
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Predmet verejno-obchodnej súťaže :
A. Kotolňa, súp. č. 2446, nachádzajúca sa na par. č. 2095/11, par. r. „C”- zastavané plochy
na nádvoria, minimálna cena 19 029,13,-€.
B. Pozemok par. č. 2095/11, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 167 m2 ,
minimálna cena 1469,60,-€.
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 30.10.2020. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej
tabuli, internetovej stránke a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 16.11.2020 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. Návrh musí obsahovať ponuku na obidve nehnuteľnosti
8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk, t. j. do dňa 16. 11. 2020 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.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.
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 oddelenie výstavby a životného
prostredia alebo na telefónnom čísle : 053/417 42 13 (Ing. Anna Mnichová).
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
SNP 34
053 61 Spišské Vlachy
s viditeľným označením – textom:
„NEOTVÁRAŤ – OVS – predaj pozemku a kotolne“
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• 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 : 30.10.2020

Zverejnené na úradnej tabuli: 30.10.2020
Zverejnené na web stránke mesta: 30.10.2020
Zverejnené v regionálnej tlači: 30.10.2020

.................................
Ľubomír Fifik
primátor mesta

Dátum : 30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 257/VIII/2020: K bodu č. 8 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy - Michalková
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 Mgr. Zuzana Michalková, Slatvina č. 19, 053 61 Spišské Vlachy, a to
nasledujúce novovytvorené pozemky :
a) par. č. 7730/157, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 36 m 2 ,
a) par. č. 7730/158, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 9 m 2 ,
vytvorený Geometrickým plánom číslo 253/2020, 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 605/2020, 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 zastavaného
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.
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B. kúpna cena v celkovej výške 1 418,85,-€ 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 :

30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 258/VIII/2020: K bodu č. 9 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy - Václaviková
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 Lenka Václaviková, 9. mája 20, 053 61 Spišské Vlachy, a to nasledujúce
novovytvorené pozemky :
a) par. č. 7730/159, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 24 m 2 ,
a) par. č. 7730/160, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 14 m 2 ,
vytvorený Geometrickým plánom číslo 254/2020, 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. Katarína Pacaková,
dňa 25.09.2020 pod číslom 606/2020, 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 zastavaného
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 1 198,14,-€ 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 : 30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 259/VIII/2020: K bodu č. 10 Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy - ZAHURA PH
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje:
zámer prenájmu časti nehnuteľnosti občianskemu združeniu ZAHURA PH, 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,
 zachovania genofondu,
 športovej a výstavníckej činnosti
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 : 30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 260/VIII/2020: K bodu č. 11 Návrh na spoluprácu s vlastníkmi pozemkov za účelom
vybudovania VN prípojky v rekreačnej oblasti Zahura
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje:
Spoluprácu medzi partnerom 1 (Ing. Marianna Habániková), partnerom 2 (Mgr. Denisa Jaloviarová)
vlastníčky priľahkých nehnuteľností a mestom Spišské Vlachy za účelom vyhotovenia projektovej
dokumentácie – realizačného projektu k VN prípojke v rekreačnej oblasti Zahura a na výstavbe
transformačnej stanice pripojenej do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej, a.s., vrátane
VN prípojok a to všetky náklady pomerne pre všetky strany

Dátum : 30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 261/VIII/2020: K bodu č. 12 Návrh na spoluprácu s Podtatranskou vodárenskou
spoločnosťou a.s. za účelom rozšírenia vodovodnej siete na ulici Slobody
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje:
A. Spoluprácu medzi mestom Spišské Vlachy a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. za
účelom „Rozšírenia vodovodnej siete na ulici Slobody“.
B. Podtatranská vodárenská spoločnosťou, a.s bude realizovať stavbu v súlade s právoplatným
stavebným povolením a s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní v spolupráci s
mestom Spišské Vlachy a na vlastné náklady zrealizuje montáž potrubia s jeho uložením do ryhy,
úspešným vykonaním tlakových skúšok, jeho geodetickým zameraním a napojením na verejný
vodovod. Rovnako zabezpečí aj jej skolaudovanie na vlastné náklady
C. Mesto Spišské Vlachy na vlastné náklady zabezpečiť práce, ktoré spočívajú v príprave ryhy
(vytýčenie inžinierskych sietí, búranie konštrukcií, výkop, likvidácia odpadov) pre bezpečnú montáž
potrubia a následne spätné zásypy s konečnými terénnymi úpravami.

Dátum :

30.10.2020

Ľubomír Fifik
primátor mesta

V Spišských Vlachoch dňa: 30.10.2020
Podpísané dňa:

30.10.2020

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová
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