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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

 

Uznesenia z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 02.12.2020 

 

Uznesenie č. 262/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. Labanc, Ing. arch. Martin Čurilla 

určuje 

za overovateľov zápisnice: Ing. Svetlana Kočišová, Milan Biroščák 

určuje 

za skrutátora: Jozefa Lazora 

určuje 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú 

 

 

Dátum : 07.12.2020                    Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 263/VIII/2020: K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 

program zasadnutia MsZ.  

 

 

Dátum : 07.12.2020                           Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 264/VIII/2020: K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 

doplnenie programu zasadnutia MsZ.  

 

 

Dátum : 07.12.2020                           Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 



2 

 

 

 

Uznesenie č. 265/VIII/2020: K bodu č. 4 Správa o plnení uznesení 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení. 

 

Dátum :    07.12.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 266/VIII/2020: K bodu č. 6 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ 

Komenského 6 za šk. rok 2019/2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. berie na vedomie: 

predloženú Správu riaditeľky CVČ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovnovzdelávacej 

činnosti a dosiahnutých výsledkoch CVČ a žiakov CVČ za školský rok 2019/2020. 

 

II. schvaľuje: 

správu riaditeľky CVČ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti a 

dosiahnutých výsledkoch CVČ a žiakov CVČ za školský rok 2019/2020 s výhradou doplniť vedúcich 

záujmových útvarov v zákonom stanovenej lehote. 

  

 

 

Dátum : 07.12.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 267/VIII/2020: K bodu č. 7 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

Komenského 6 za šk. rok 2019/2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. berie na vedomie: 
predloženú Správu riaditeľky ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovnovzdelávacej 

činnosti za školský rok 2019/2020. 

 

II. schvaľuje: 

správu riaditeľky ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2019/2020. 

 

Dátum : 07.12.2020                           Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 268/VIII/2020: K bodu č. 8 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

SNP 13 za šk. rok 2019/2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. berie na vedomie: 

predloženú Správu riaditeľky ZŠ SNP 13 v Spišských Vlachoch o výchovnovzdelávacej činnosti za 

školský rok 2019/2020. 

 

II. schvaľuje: 

správu riaditeľky ZŠ SNP 13 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2019/2020. 

 
 

 

Dátum : 07.12.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 269/VIII/2020: K bodu č. 9 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 

SNP 1 za šk. rok 2019/2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. berie na vedomie: 

predloženú Správu riaditeľky MŠ SNP 1 v Spišských Vlachoch o výchovnovzdelávacej činnosti 

za školský rok 2019/2020. 

 

II. schvaľuje: 

správu riaditeľky MŠ SNP 1 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2019/2020. 

 

 

 

Dátum :   07.12.2020                        Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 270/VIII/2020: K bodu č. 10 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 

medzi ZŠ a ZUŠ 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

schvaľuje                              

dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi prenajímateľom Základnou školou, 

Komenského 6, Spišské Vlachy a nájomcom Základnou umeleckou školou, Komenského 6, Spišské 

Vlachy   

II.  ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy pripraviť dodatok č. 1 k zmluve o nájme 

nebytových priestorov a zabezpečiť jeho podpis dotknutými stranami.  
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           Zodpovedá :  Prednosta MsÚ 

           Termín :   bezodkladne 

 

 

 

Dátum : 07.12.2020                           Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 271/VIII/2020: K bodu č. 11 Vyjadrenie mesta k existujúcej prevádzke HENEKEN 

Melts, s.r.o. 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

súhlasí  

s návrhom zmien rozšírenia existujúcej prevádzky recyklácie kovov v rozsahu: 

- 3 plynové a 1 elektrická indukčná pec (dvojkelímková)  

- rozšírenie druhu odpadov – K.Č.O. neželezné kovy (hliník) – len odpady ostatné 

- zvýšenie kapacity na existujúcich zariadeniach, celoročná výroba 

- zvýšenie počtu smien a prevádzka sa dostane do non-stop režimu 

- navrhovaná ( maximálna projektovaná ) kapacita 12 000 ton/rok vstupných odpadov do výroby 

- primárna alebo sekundárna vstupná výrobná surovina ( nie odpad ) 2 600 ton / rok 

- hotová produkcia výroby – 12 000 ton / rok. 

 

 

 

Dátum : 07.12.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 272/VIII/2020: K bodu č. 12 Žiadosť o súhlas vlastníka pozemku – Realizácia vrtu – 

Bystrany 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

 

súhlasí  

 

s nevyhnutnými terénnymi úpravami a s využívaním prístupových ciest na pozemkoch vo vlastníctve 

Mesta pri realizácii hydrogeologického prieskumného vrtu GCH-10B za podmienky, že všetky škody, 

spôsobené na majetku Mesta budú odstránené na náklady zhotoviteľa a terén bude po ukončení prác 

upravený (podľa možností úprav) do pôvodného stavu.  

 
 

 

Dátum : 07.12.2020                          Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 273/VIII/2020: K bodu č. 13 Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní 

odpadov pre rok 2021 – EKOVER 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

 

I. schvaľuje 

návrh Ročnej zmluvy medzi Mestom Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover, s.r.o. na obdobie od 

01.01.2021 do 31.12.2021.    

II. ukladá 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy podniknúť všetky potrebné kroky k uzavretiu 

zmluvy.   

 

             Zodpovedá : prednosta MsÚ  

             Termín: bezodkladne 

 

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 274/VIII/2020: K bodu č. 14 Návrh Operačného plánu zimnej údržby mesta Spišské 

Vlachy 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

berie na vedomie 

„Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na obdobie 

2020/2021“.  

 

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 275/VIII/2020: K bodu č. 15 Návrh na Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu 

mesta Spišské Vlachy 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I. súhlasí   
1.  s návrhom na zmenu a doplnok územného plánu č. 4/2020 v rozsahu :  

 nové pozemky na chatovú výstavbu 10 parciel – časť parc. 7730/1   

 zmena na chatovú výstavbu pozemky – parc. 7730/130-135 

 nové pozemky na chatovú výstavbu cca 10 parciel časť parc. 5521, časť parc. 7733, časť parc. 7720 

 predĺženie vleku  
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 zmena regulatívov zástavby ( ruší sa zastavaná plocha 80 m2, návrh na percento  

zastavanosti 40 % )  

 záber poľnohospodárskej pôdy pri malej vodnej elektrárni z dôvodu vybudovania  

biokoridoru 

 návrh pozemkov na IBV – Mlynská a Cintorínska ulica  

2. že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmena a doplnok č. 4 

územného plánu mesta Spišské Vlachy“ potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí 

dotácie.      

 

II.  ukladá  
oprávnenému zamestnancovi MsÚ pripraviť podklady k vypracovaniu zmeny a doplnku územného 

plánu č. 4/2020 a žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta.   

 

  

             Zodpovedá : prednosta MsÚ 

              Termín: : bezodkladne 

 

 

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 276/VIII/2020: K bodu č. 16 VZN 5/2019 - Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 o 

miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje 

Pozmeňujúci návrh k Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 

5/2019 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy (ďalej len „VZN“), ktorým sa 

 

upravuje 

ust. § 12 ods. 1 VZN, ktoré po zmene bude v znení: O zabratí verejného priestranstva rozhoduje mesto 

povolením vydaným na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Po vydaní 

povolenia má daňovník povinnosť oznámiť vznik daňovej povinnosti za užívanie verejného 

priestranstva na tlačive, ktoré tvorí Prílohu č. 2 k VZN.  

 

Zároveň v čl. 1 bod 1 Dodatku č. 1 sa vypúšťa posledná veta v znení „ Záber verejného priestranstva 

musí byť podnikateľom riadne ohlásený ináč je povolenie na užívanie verejného priestranstva 

neplatné.“ 

 

 

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 277/VIII/2020: K bodu č. 16 VZN 5/2019 - Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 o 

miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I. schvaľuje  

                             

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy v znení 

schválených pripomienok. 

  

II. ukladá 
 

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

mesta schválený Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 5/2019 o 

miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy v predloženom znení. 

                        

              Zodpovedá: Prednosta MsÚ  

              Termín: bezodkladne                                                                                                                                             

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 278/VIII/2020: K bodu č. 17 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Zahuranec 

 

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 podielového spoluvlastníctva Ján Zahuranec, J. Jesenského 8, Krompachy vo veľkosti 1/2 

k celku a Bibiána Repašská, Popradská 11, Gánovce-Filice vo veľkosti 1/2 k celku, a to nasledujúce 

novovytvorené pozemky:  

a) par. č. 7730/161, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 41 m², 

b) par. č. 5693/21, par. r. „C“ – trvalá trávnatá plocha o výmere 4 m² vytvorený  Geometrickým 

plánom číslo 261/2020, zo dňa 24.10.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, Lorencova 5, Krompachy, 

IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 26.10.2020 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 29.10.2020 pod 

číslom  697/2020, 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 1 418,85,-€  bude vyplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 

kúpnej zmluvy.  
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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 :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 279/VIII/2020: K bodu č. 18 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – Kelemecová 

 

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 Anna Kelemecová, Štúrová 12/3, Spišské Podhradie vo veľkosti 1/1 

k celku, a to nasledujúce novovytvorené pozemky:  

a) par. č. 5693/19, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 62 m², 

b) par. č. 5693/20, par. r. „C“ – zastavaná plocha o výmere 64 m², 

vytvorený Geometrickým plánom číslo 257/2020, zo dňa 28.10.2020, vyhotoveného Štefan Gonda,  

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 30.10.2020 

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 

06.11.2020 pod číslom 720/2020, 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 3 972,78,-€  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 :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 280/VIII/2020: K bodu č. 19 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – Maskaľ 

 

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 bezpodielového spoluvlastníctva Peter Maskaľ, ČSL. Armády 13, 052 01 Spišská Nová Ves vo 

veľkosti 1/1 k celku a Mária Maskaľová, ČSL. Armády 13, 052 01 Spišská Nová Ves vo veľkosti 1/1 

k celku, a to nasledujúce novovytvorené pozemky :  

a) par. č. 7730/164, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 116 m², 

b) par. č. 7730/165, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 42 m², 

c) par. č. 7730/166, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 10 m², 

vytvorený Geometrickým plánom číslo 264/2020, zo dňa 14.11.2020, vyhotoveného Štefan Gonda,  

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 16.11.2020 

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 20.11.2020 pod číslom 747/2020, 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 5 297,04 ,-€  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 :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 281/VIII/2020: K bodu č. 20 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – Tomaško 

 

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 bezpodielového spoluvlastníctva Ing. Peter Tomaško, Kukučínova 844/14, 053 61 Spišské 
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Vlachy vo veľkosti 1/1 k celku a Mgr. Marta Tomašková, Kukučínova 844/14, 053 61 Spišské Vlachy 

vo veľkosti 1/1 k celku, a to nasledujúce novovytvorené pozemky :  

a) par. č. 7730/162, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 100 m², 

a) par. č. 7730/163, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 26 m², 

 vytvorený Geometrickým plánom číslo 262/2020, zo dňa 28.10.2020, vyhotoveného Štefan Gonda,  

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 30.10.2020 

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 

06.11.2020 pod číslom 721/2020, 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 3 972,78,-€  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 :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 282/VIII/2020: K bodu č. 21 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – Poľovnícke združenie 

 

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 : Poľovnícke združenie Spišské Vlachy, Okolie 12, 053 61 Spišské 

Vlachy, IČO : 3551696, zastúpene  Ján Nagy – predseda, vo veľkosti 1/1 k celku, a to nasledujúci 

novovytvorený pozemok :  

a) par. č. 7747/4, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 16 m², 

vytvorený Geometrickým plánom číslo 251/2020, zo dňa 17.10.2020, vyhotoveného Štefan Gonda,  

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 19.10.2020 

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 Pacákova, 

dňa 29.10.2020 pod číslom 678/2020, za cenu 31,53,€/m2,vsúlade s ustanovením§9a ods. 8písm.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 504,48,-€  bude vyplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia kúpnej 

zmluvy.  
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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 :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

 

Uznesenie č. 283/VIII/2020: K bodu č. 22 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – Poľovnícke združenie zámenná zmluva 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

schvaľuje 

Zámer zameniť pozemky a to nasledujúcim spôsobom: 

A. Mesto Spišské Vlachy, so sídlom SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO:00329657, nadobudne 

do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v okrese Spišská Nová Ves, obci 

(meste) Spišské Vlachy, v katastrálnom území Spišské Vlachy, ktoré sú vedené Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 4295, ako: 

a) pozemok, par. č. 7747/2, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 62 m², so všetkými ich 

súčasťami a príslušenstvom, a to všetko vo veľkosti 1/1 k celku.  

 

B. Poľovnícke združenie Spišské Vlachy, Okolie 12, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 35516496, 

zastúpene Ján Nagy – predseda, nadobudne do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, 

nachádzajúca sa v okrese Spišská Nová Ves, obci (meste) Spišské Vlachy, v katastrálnom území 

Spišské Vlachy, ktoré sú vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, na liste 

vlastníctva č. 1, ako: 

a) pozemok, par. č. 7747/5, par. r. „C“ – zastavaná plocha, o výmere 62 m², vytvorený Geometrickým 

plánom číslo 251/2020, zo dňa 17.10.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, Lorencova 5, Krompachy, 

IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 19.10.2020 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 Pacákova, dňa 29.10.2020 pod 

číslom 678/2020, so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, a to všetko vo veľkosti 1/1 k celku.  

 

C. Ide o bezodplatnú zámenu predmetných pozemkov medzi mestom Spišské Vlachy a Poľovníckym 

združením, vzhľadom k tomu, že ide o pozemky rovnakej kvality a bonity.  

 

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 
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Uznesenie č. 284/VIII/2020: K bodu č. 23 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny hlavnému 

kontrolórovi mesta Spišské Vlachy  

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I. berie na vedomie 

Návrh prednostu mestského úradu na udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta vo 

výške 10% z jeho ročnej odmeny za prácu počas roka 2020  

II. schvaľuje 

Udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 10% z jeho ročnej odmeny za 

vykonanú prácu a iniciatívny prístup k riešeniu problémov nad rámec funkcie počas roka 2020. 

 

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 285/VIII/2020: K bodu č. 24 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny poslancom 

mestského zastupiteľstva za celoročnú činnosť 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

schvaľuje 
v súlade s ust. § 3 ods. 5 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v 

Spišských Vlachoch poslancom Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch mimoriadnu odmenu 

vo výške 1 poslanec/500,-EUR za celoročnú činnosť počas roku 2020 pri splnení podmienky 

minimálne 60 % účasti na rokovaniach mestského zastupiteľstva, s výnimkou zástupcu primátora. 

 

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 286/VIII/2020: K bodu č. 25 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny zástupcovi 

primátora mesta za celoročnú činnosť 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje  

v súlade s ust. § 4 ods. 2 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v 

Spišských Vlachoch zástupkyni primátora mesta PaedDr. Marcele Satmáryovej zvýšenie mesačnej 
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odmeny o 40 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny na obdobie 

jedného mesiaca za celoročnú činnosť.   

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 287/VIII/2020: K bodu č. 26 Určenie platu primátora mesta  

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje : 

plat primátora mesta Ľubomíra Fifika s účinnosťou od 01.01.2021 podľa § 3 ods. 1 zákona o právnom 

postavení a platových pomerov starostov vo výške 2632,-EUR a zvýšenie na 20 % podľa § 4 ods. 2 

zákona a právnom postavení a platových pomeroch starostov s následnou valorizáciou podľa vývoja 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky.  

 

 

 

Dátum :  07.12.2020                         Ľubomír Fifik  

primátor mesta 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 02.12.2020 

 

Podpísané dňa:   07.12.2020    

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


