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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

Uznesenia z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 30.06.2021 

 

 

Uznesenie č. 340/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: Milan Biroščák, Mgr. Monika Koperdáková 

určuje 

za overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Jánošík, Ing. arch. Martin Čurilla 

určuje 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valéria Bašistová 

 

Dátum :  09.07.2021                                 

                Ľubomír Fifik 

          primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 341/VIII/2021: K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje  

program zasadnutia MsZ. 

 

Dátum :  09.07.2021                        

                Ľubomír Fifik 

          primátor mesta 

 
 

Uznesenie č. 342/VIII/2021: K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje  

doplnenie programu zasadnutia MsZ. 

 

Dátum :  09.07.2021                        

                Ľubomír Fifik 

          primátor mesta 
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Uznesenie č. 343/VIII/2021: K bodu č. 3 Návrh na ocenenia 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I.  berie na vedomie  

 predložený návrh na udelenie Ceny mesta Spišské Vlachy  

 

II. schvaľuje  

  

udelenie Ceny mesta Spišské Vlachy pani Ing. Jane Tomaškovej. 

 

 

Dátum : 09.07.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 344/VIII/2021: K bodu č. 3 Návrh na ocenenia 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

 

berie na vedomie 

   

predložený návrh na udelenie Ceny primátora mesta Spišské Vlachy pani Anastázii Gondovej. 

   

 

 

Dátum :  09.07.2021                    

                Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 345/VIII/2021: K bodu č. 4 Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2020. 

 

 
 

Dátum :  09.07.2021                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 
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Uznesenie č. 346/VIII/2021: K bodu č. 4 Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie 

  

1. návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2020 

2. stanovisko nezávislého audítora z overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta 

za rok 2020 

 

schvaľuje 

  

1. celoročné hospodárenie mesta za rok 2020 bez výhrad, 

2. konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch mesta k 31.12.2020 a to:  

- rezervný fond        52.715,63 EUR, 

- fond rozvoja bývania          597,03 EUR, 

- kaučný fond          8.231,42 EUR, 

- fond prevádzky, údržby a opráv     3.881,19 EUR, 

- sociálny fond          4.563,44 EUR  

3. prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 4.391,27 EUR do rezervného fondu 

v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové výdavky. 

 

 

Dátum :  09.07.2021                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 347/VIII/2021: K bodu č. 6 Doplnok č. 1 k VZN 2/2020 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. schvaľuje                              

predložený návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 2/2020 zo dňa 

12. 08. 2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy.  

 

II.  ukladá:  
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta 

schválený Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 2/2020 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy. 

 

 

Zodpovedá :  Prednosta MsÚ 

Termín :   bezodkladne 

 

 

Dátum :  09.07.2021                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 
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Uznesenie č. 348/VIII/2021: K bodu č. 7 Zrušenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských 

zariadení 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

ruší:  

v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použit ím 

zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a 

zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení.  

 

Zodpovedá : prednosta MsÚ 

Termín: : bezodkladne 

 

 

Dátum :  09.07.2021                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

Uznesenie č. 349/VIII/2021: K bodu č. 8 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 

Harenčár 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje:  

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

svojho bezpodielového vlastníctva Marián Harenčár, Alexandra Matušku 3, Prešov vo veľkosti 1/1 

k celku a Mária Harenčárová, Alexandra Matušku 3, Prešov vo veľkosti 1/1 k celku, a to nasledujúci 

novovytvorený pozemok :  

a) par. č. 7610/9, par. r. „C“ – lesný pozemok o výmere 15 m² 

vytvorený Geometrickým plánom číslo 18/2021, zo dňa 24.04.2021, vyhotoveného Štefan Gonda,  

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 26.04.2021 Ing. 

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

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Katarína Pacáková, dňa 11.05.2021 

pod číslom 227/2021, 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 472,95,-€  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 :  09.07.2021                    

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 
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Uznesenie č. 350/VIII/2021: K bodu č. 9 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 

Krigovský 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje: 

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

výlučného vlastníctva Ján Krigovský, Spišská 399/7, 053 61 Spišské Vlachy vo veľkosti 1/1 k celku 

a Alžbeta Krigovská, Spišská 399/7, 053 61 Spišské Vlachy vo veľkosti 1/1 k celku a to nasledujúci 

novovytvorený pozemok :  

a) par. č. 7730/175, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 50 m², 

vytvorený Geometrickým plánom číslo 14/2021, zo dňa 10.04.2021, vyhotoveného Štefan Gonda,  

Lorencova 5, Krompachy, IČO: 40359298; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 12.04.2021 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 23.04.2021 

pod číslom 190/2021, 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 1 576,5,-€ 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 :  09.07.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 351/VIII/2021: K bodu č. 10 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 

Rumančík 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje:  

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

výlučného vlastníctva Ján Rumančík, Lipová 2028/11, Spišská Nová Ves 052 01 vo veľkosti 1/1 k celku, a 

to nasledujúci novovytvorený pozemok :  

a) par. č. 5527/16, par. r. „C“ – trvalý trávny porast o výmere 70 m² 

vytvorený Geometrickým plánom číslo 12/2021, 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. Martina Kedžuchová, dňa 

07.04.2021 pod číslom 163/2021, 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 
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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 2 207,1,-€ 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 :  09.07.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 352/VIII/2021: K bodu č. 11 Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – 1. ŠK Tatran 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. schvaľuje: 

 

zámer prenajať časť nehnuteľnosť 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy, Okolie 957/21, 053 61 Spišské Vlachy 

IČO: 52152634, a to miestnosť o veľkosti 40,22 m², ktorá sa nachádza v stavbe – dielne, súp. č. 2224, 

nachádzajúce sa na par. č. 2000/3, 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 z dôvodu, že ide 

o 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 : - kultúrnych akcií, - spoločenských podujatí, - 

športových zápolení, - aktivít telesnej kultúry.  

 

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 :  09.07.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 353/VIII/2021: K bodu č. 12 Schválenie predloženia – ŽoNFP – podpora občianskeho 

spolunažívania s využitím miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Spišské Vlachy 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje:  

- predloženie ŽoNFP na SO v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1 pre projekt s názvom 

„Pokračovanie miestnych občianskych poriadkových služieb v meste Spišské Vlachy“ pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta,  
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- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t. j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov,  

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.  

 

 

Dátum :  09.07.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 354/VIII/2021: K bodu č. 13 Plán kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 

2021 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 2. polrok 2021  
 

II. poveruje  
hlavnú kontrolórku mesta vykonať kontroly podľa schváleného plánu. 

 

 

 

Dátum :  09.07.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 355/VIII/2021: K bodu č. 14 Správa o kontrolnej činnosti 

 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

berie na vedomie  
správu o výsledkoch vykonaných kontrol. 

 

 

Dátum :  09.07.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 356/VIII/2021: K bodu č. 15 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské 

Vlachy na obdobie rokov 2021-2031 

 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 
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I. schvaľuje 

                             

návrh Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2021-2031 v predloženom znení. 

 

II. ukladá 
 

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

schválený Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2021-2031 v predloženom znení. 

  

Zodpovedá: Prednosta MsÚ  

Termín: bezodkladne 

 

 

Dátum :  09.07.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 357/VIII/2021: K bodu č. 16 Návrh VZN č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o 

spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 
I. schvaľuje  

 

návrh VZN Mesta Spišské Vlachy č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby v predloženom znení.  

 

II. ukladá  

 

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

schválené VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 

za sociálne služby v predloženom znení.  

 

Zodpovedá: Prednosta MsÚ  

Termín: bezodkladne 
 

 

Dátum :  09.07.2021                   

                 Ľubomír Fifik 

         primátor mesta 

 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 30.06.2021 

Podpísané dňa: 09.07.2021 

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová 


