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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

 

Uznesenia z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 28.04.2021 

 

 

Uznesenie č. 320/VIII/2021: K bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

volí 

návrhovú komisiu v zložení : predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová 

členovia : Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková 

určuje 

za overovateľov zápisnice: Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík 

za skrutátora: Ing. arch. Martin Čurilla 

určuje 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valéria Bašistová 

 

Dátum :  29.04.2021                                 

              Ľubomír Fifik 

          primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 321/VIII/2021: K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje  

program zasadnutia MsZ. 

 

Dátum :  29.04.2021                        

                Ľubomír Fifik 

          primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 322/VIII/2021: K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje  

doplnenie programu zasadnutia MsZ. 

 

Dátum :  29.04.2021                        

                Ľubomír Fifik 

          primátor mesta 
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Uznesenie č. 323/VIII/2021: K bodu č. 3 Správa o plnení uznesení 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení. 

 

 

Dátum :  29.04.2021                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

 

Uznesenie č. 324/VIII/2021: K bodu č. 6 Správa o plnení Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych 

služieb mesta Spišské Vlachy na roky 2011-2018 (2020) ku dňu 31.12.2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie                                                                        

                             

správu o plnení Aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb na  roky 2011 – 2018 (2020) ku dňu 

31.12.2020. 

 

 

 

Dátum : 29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 325/VIII/2021: K bodu č. 7 Stanovisko mesta k etapám výstavby „Chov ošípaných – 

zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy 
 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

súhlasí :  

 

s vyjadrením mesta k doplňujúcim informáciám k podkladom pre vydanie záverečného stanoviska 

k posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti v znení:  

Mesto Spišské Vlachy trvá na Stanovisku č. 303/2020 zo dňa 17.2.2020 s doplnením : 

 

1. nesúhlasí s navýšením počtu ošípaných v 1. etape z 8 285 ks na 14 754 ks  

 

2. žiada pri zachovaní doterajšieho počtu ošípaných zmodernizovať prevádzku chovu podľa 

materiálu: „Správa o hodnotení vplyvov podľa zákona č.24/2006 Z.  z. o posudzovaní vplyvov na  

ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre Chov ošípaných - 
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zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy" tak, aby mesto a okolité obce mali 

možnosť vyhodnotiť a porovnať zlepšenie vplyvu prevádzky na životné prostredie. 

 

 

 

 

Dátum :  29.04.2021                    

                Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 326/VIII/2021: K bodu č. 8 Návrh na odkúpenie pozemku – Feketeová 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje: 

prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo výlučnom vlastníctve : Mária Feketeová, rod. Polačeková, trvale 

bytom: Czambelová 78/3, 040 01 Košice-Sever, ktoré nadobudne do svojho vlastníctva Mesto Spišské 

Vlachy, SNP 34, IČO: 00329657, 053 61 Spišské Vlachy, a to nasledujúce nehnuteľnosti, ktoré sa 

nachádzajú v okrese Spišská Nová Ves, v meste Spišské Vlachy, katastrálnom území Spišské Vlachy, ktoré 

sú vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 736 ako: 

- pozemok, par. č. 390/6, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 224 m2, 

- pozemok, par. č. 390/7, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2, 

- pozemok, par. č. 390/8, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, 

so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, a to vo veľkosti 7/40 k celku za cenu 10,-EUR/m2 v celkovej 

výške za cenu 565,25,-EUR. 

 

 

Dátum :  29.04.2021                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 327/VIII/2021: K bodu č. 9 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 

Fifik 

 

Po prerokovaní predloženého materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I.  schvaľuje: 

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

svojho bezpodielového vlastníctva Ján Fifik, Zelená 16, 053 61 Olcnava vo veľkosti 1/1 k celku 

a Ľudmila Fifiková, Zelená 16, 053 61 Olcnava vo veľkosti 1/1 k celku, a to nasledujúce 

novovytvorené pozemky: 
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a) par. č. 7724/19, par. r. „C“ – lesný pozemok o výmere 68 m2, 

b) par. č. 7724/20, par. r. „C“ – lesný pozemok o výmere 52 m2, 

c) par. č. 7724/21, par. r. „C“ – lesný pozemok o výmere 6 m2, 

d) par. č. 7712/37, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 13 m2, 

vytvorený Geometrickým plánom číslo 6/2021, zo dňa 20.02.2021, vyhotoveného Štefan Gonda, Lorencova 

5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 22.02.2021 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 01.03.2021 pod číslom 

100/2021, 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. 

A. kúpna cena v celkovej výške 4 382,67,-€  bude vyplatená jednorazovo do 30 dní od uzavretia 

kúpnej zmluvy. 

B. 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 :  29.04.2021                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 328/VIII/2021: K bodu č. 10 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 

Balogová 

 

Po prerokovaní predloženého materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

I.  schvaľuje: 

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

svojho bezpodielového vlastníctva Marián Baloga, Šafáriková 19, 040 11 Košice vo veľkosti 1/1 k celku 

a Ing. Eva Balogová, Šafáriková 19, 040 11 Košice vo veľkosti 1/1 k celku, a to nasledujúce 

novovytvorené pozemky: 

a)  par. č. 7730/167, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 16 m2, 

b)  par. č. 7730/168, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 25 m2, 

c)  par. č. 7730/169, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 5 m2, 

  vytvorený Geometrickým plánom číslo 270/2020, zo dňa 30.11.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, 

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 01.12.2020 

Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol úradne overený 
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Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Katarína Pacakova, dňa 

08.12.2020 pod číslom 798/2020, 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 1 450,38,-€  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 :  29.04.2021                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 329/VIII/2021: K bodu č. 11 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 

Bosák 

 

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 vlastníctva Jozef Bosák, Hutnícka 2714/12, 052 01 Spišská Nová Ves vo 

veľkosti 1/1 k celku a Helena Bosáková, Hutnícka 2714/12, 052 01 Spišská Nová Ves vo veľkosti 1/1 

k celku, a to nasledujúci novovytvorený pozemok: 

a) par. č. 7828/3, par. r. „C“ – lesný pozemok o výmere 139 m2, 

  vytvorený Geometrickým plánom číslo 4/2021, zo dňa 29.01.2021, vyhotoveného Štefan Gonda, 

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 01.02.2021 

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 08.02.2021 

pod číslom 59/2021, 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 4 382,67,-€  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 :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 330/VIII/2021: K bodu č. 12 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 

Olejníková 

 

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 Silvia Olejníková, Písečna 1349, 696 42 Vracov, ČR, vo veľkosti 1/1 k celku, a 

to nasledujúci novovytvorený pozemok : 

a)  par. č. 5527/15, par. r. „C“ – trvalý trávny porast o výmere 250 m2, 

b)  par. č. 7755/2, par. r. „C“ – lesný pozemok o výmere 55 m2, 

 vytvorený Geometrickým plánom číslo 281/2020, zo dňa 27.03.2021, vyhotoveného Štefan Gonda, 

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 29.03.2021 

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 

07.04.2021 pod číslom 164/2021, 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 9 616,65,-€  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 :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 
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Uznesenie č. 331/VIII/2021: K bodu č. 13 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 

– Petrovský 

 

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 vlastníctva Radomír Petrovský, V. Nezvala 1546/9, 052 01 Spišská Nová Ves vo veľkosti 1/2 

k celku a Slavomír Petrovský, Štúrovo Nábrežie 2062/3, 052 01 Spišská Nová Ves vo veľkosti 1/2 k celku, 

a to nasledujúce novovytvorené pozemky: 

a) par. č. 5513/9, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 138 m2, 

b) par. č. 5513/10, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 15 m2, 

vytvorený Geometrickým plánom číslo 280/2020, zo dňa 20.12.2020, vyhotoveného Štefan Gonda, 

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 21.12.2020 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 

29.12.2020 pod číslom 862/2020, 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 4 824,09,-€  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 :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 332/VIII/2021: K bodu č. 14 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy –

Janečko 

 

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 Pavol Janečko, 9.mája 815/26, 053 61 Spišské Vlachy vo veľkosti 1/1 k celku, a 

to nasledujúci novovytvorený pozemok : 
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a) par. č. 2095/16, par. r. „C“ – zastavaná plocha o výmere 316 m2, 

  vytvorený Geometrickým plánom číslo 78/2021, zo dňa 19.03.2021, vyhotoveného GEODETING s.r.o., 

040 17 Košice, Barčianska 66, IČO: 36 216 801, L. Majerčíková ; tento geometrický plán autorizačne 

overil dňa 19.03.2021 Ing. Michal Majerčík, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický 

plán bol úradne overený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Daniela 

Gállová dňa 13.04.2021 pod číslom 159/2021, za cenu 10,-€ / 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 3 160,-€  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 :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 333/VIII/2021: K bodu č. 15 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy –

– Klorusová 

 

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 Jarmila Klorusová, Lipová 1206/1, 053 11 Smižany  vo veľkosti 1/1 

k celku, a to nasledujúci pozemok : 

a) par. č. 7725/5, par. r. „C“ – lesný pozemok o výmere 39 m2, 

  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 1 229,67,-€  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 :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 334/VIII/2021: K bodu č. 16 Návrh zmluvy o nájme bytu 

 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 
I. schvaľuje: 

prenájom nájomného bytu nachádzajúceho sa na parcele /KN/C/242/2, obytný dom označený súpisným 

číslom 1060 ,orientačným číslom 15 nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Vlachy na ulici 9. mája  zapísanej na 

LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy. Ide o dvojizbový byt č. 15 vo výmere 53,15 m² 

a pivnice o výmere 2,58m² umiestnenej na 1.N.P. bytového domu, p. Petrovi Piklovi 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 

Termín: bezodkladne 

 

 

Dátum :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 335/VIII/2021: K bodu č. 17 Návrh zásad prenajímania bytov 

 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 
schvaľuje: 

podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v 

spojení s § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Zásady pre prideľovanie 

nájomných bytov vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy. 
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Dátum :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 336/VIII/2021: K bodu č. 18 Návrh na zrušenie mestskej hliadky 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

ruší :  

Štatút poriadkovej hliadky mesta Spišské Vlachy, ktorý bol schválený uznesením č. 108/VI/2011 zo dňa 

06.09.2011. 

 

 

 

Dátum :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 337/VIII/2021: K bodu č. 19 Návrh na menovanie členov Kultúrno - školskej komisie 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. odvoláva 

z kultúrno-školskej komisie Mgr. Janku Korfantovú 

II. volí 

za člena kultúrno-školskej komisie Mgr. Art. Samuela Pavlika a Mgr. Silviu Korenkovú. 

 

 

 

 

Dátum :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 338/VIII/2021: K bodu č. 20 Správa o kontrolnej činnosti 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

berie na vedomie 

 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
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Dátum :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

 

Uznesenie č. 339/VIII/2021: K bodu č. 21 Zrušenie združenia Ekospiš 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I. Zrušuje uznesenie č. 177/VIII/2020 zo dňa 18.3.2020 (bod 19). 

 

II. Podľa § 20f ods. 1 písm. a), ods. 5, § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, zrušuje – dobrovoľne rozpúšťa združenie obcí - Ekospiš, združenie 

obcí, so sídlom: Maurerova 56/51, 05342 Krompachy, Slovenská republika, IČO: 50249495 (ďalej 

ako „združenie“), súhlasí so vstupom združenia do likvidácie, vymenováva likvidátora združenia – 

Ing. Jozefa Perháča, a to všetko s účinnosťou od 1.6.2021. 

 

III. Poveruje primátora mesta hlasovať na valnom zhromaždení združenia v súlade s vyššie uvedeným 

rozhodnutím.  

 
 

 

Dátum :  29.04.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 28.04.2021 

Podpísané dňa: 29.04.2021 

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová 


