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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

Uznesenia z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 23.11.2021 

 

 
Uznesenie č. 386/VIII/2021: K bodu č. 1: Otvorenie – Voľba návrhovej komisie  

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

volí 

návrhovú komisiu v zložení : predseda : predseda : PaedDr. Marcela Satmáryová 

členovia : Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Svetlana Kočišová 

určuje 

za overovateľov zápisnice : Jozef Lazor, Ing. Juraj Jánošík 

určuje 

za skrutátora Milana Biroščáka 

určuje 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú 

 

 

Dátum : 24.11.2021                  Ľubomír Fifik  

                                                             primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 387/VIII/2021: K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 

program zasadnutia MsZ.  

 

 

Dátum : 24.11.2021                   Ľubomír Fifik  

                                                             primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 388/VIII/2021: K bodu č. 4: Stanovisko mesta k záverečnému stanovisku „Chov 

ošípaných – zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

súhlasí : so stanoviskom v znení : 

 

Rozklad proti Záverečnému stanovisku č. 476/2021-1.7/vt, 60569/2021 : „Chov ošípaných – 

zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy 
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Mesto Spišské Vlachy, zastúpené primátorom Ľubomírom Fifikom, ako dotknutý orgán podľa § 61 

ods.1 zákona 71/1967 (správny priadok ) v znení neskorších predpisov, podáva rozklad proti 

Záverečnému stanovisku č. 476/2021-1.7/vt, 60569/2021 : „Chov ošípaných – zefektívnenie 

prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy : 

 

1. nesúhlasí s navýšením počtu chovných ošípaných nad 30 kg na 19 076 ks a  odstavčiat do 

30 kg na 2016 ks na farme ošípaných Spišské Vlachy 

 

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- 

zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Spišské Vlachy" tak, aby mesto a okolité obce mali 

možnosť vyhodnotiť a porovnať zlepšenie vplyvu prevádzky na životné prostredie a to predovšetkým 

inštaláciou vysoko účinných filtračných zariadení absorbujúcich najmä amoniak, či ostatné 

zapáchajúce zložky z prostredia jednotlivých výrobných hál napr. vodné pračky, či inštaláciou 

rekuperačných jednotiek.  

 

3. navrhuje, aby investor výstavbu bioplynovej stanice zahrnul do 1. etapy a táto by mala byť 

posudzovaná tiež v súvislosti s chovom, produkciou, skladovaním a likvidáciou hnojovice 

 

4. nesúhlasíme s vyňatím hnojovicovej koncovky z posudzovania vplyvov na ŽP.  Záverečné 

stanovisko je v príkrom rozpore s ustanoveniami uvedenými v prílohe č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z., 

ktorá jasne stanovuje, že v danom prípade sa musí prevádzka (zámer) posudzovať komplexne. Tento 

postup schvaľujúceho orgánu v tomto prípade považujeme za hrubé porušovanie zákona. 

Z dôvodu, že najviac sťažnosti obyvateľov bolo na neznesiteľný zápach nielen z prevádzky farmy, ale 

aj z obdobia počas aplikácie hnojovice na pôdu, žiadame preto ďalšie posudzovanie zámeru pozastaviť 

a žiadať od navrhovateľa, aby zámer doplnil aj o vplyv hnojovicového hospodárstva na ŽP vrátane 

jeho vplyvu  na degradáciu pôdy. Po jeho vypracovaní žiadame ho predložiť na ďalšie 

pripomienkovanie. 

                  

5.  Vzhľadom na dátum spracovania zámeru a zmenené podmienky na posudzovanie kvality ŽP v 

poslednom období nielen na Slovensku, ale predovšetkým v EÚ, žiadame posudzovanie vplyvom 

prevádzky pozastaviť a uložiť navrhovateľovi spracovať odborný posudok v ktorom by boli fyzicky 

zmerané (nie odhadom vypočítané) škodlivé činitele priamo na jednotlivých objektoch, či už 

rodinných domov, alebo prevádzkach v okolitých obciach. Toto meranie žiadame vykonávať nie 

jednorazovo, ale priebežne počas aspoň 6 mesiacov a to najmä v období, kedy je v tejto časti kotliny 

nepriaznivé počasie (hmla, nízky tlak a pod.) a najmä ráno a večer. 

 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                 Ľubomír Fifik  

                                                             primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 389/VIII/2021: K bodu č. 6: Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta Spišské Vlachy – Ludrovský 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I.  schvaľuje: 
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prenájom nehnuteľnosti Pavlovi Ludrovskému, J. Fabiniho 982/7, 053 61 Spišské Vlachy, a to chatu  o 

veľkosti 29 m2 nachádzajúcu sa na par. č. 4366/7, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie, zapísané na 

LV č. 1, v k. ú. Spišské Vlachy 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 : rekreácie, zveľaďovacia okolia, údržby a 

starostlivosti o okolie. 

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 : 24.11.2021                 Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 

 

Uznesenie č. 390/VIII/2021: K bodu č. 7: Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta Spišské Vlachy – 1. ŠK Tatran 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I.  schvaľuje: 

prenájom časti nehnuteľnosti 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 : 24.11.2021                 Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 
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Uznesenie č. 391/VIII/2021: K bodu č. 8: Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – Spišská Katolícka Charita 

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 Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová 

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

a) parcelu registra „C“ parc. č. 86/54 vo výmere 46 m², druh pozemku zastavaná plocha 

b) parcelu registra „C“ parc. č. 2090/2 vo výmere 6 m², druh pozemku zastavaná plocha 

  vytvorené Geometrickým plánom číslo 26/2021, zo dňa 03.10.2021, vyhotoveného Jánom Zemanom, 

geodetom, Lorencova 11, 053 42 Krompachy; tento geometrický plán autorizačne overil dňa 05.10.2021 

Ing. Peter Garnek, autorizovaný geodet a kartograf, pričom tento geometrický plán bol úradne overený 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, a to Ing. Daniela Gállová, dňa 14.10.2021 

pod číslom 654/2021, 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 520,-€  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 : 24.11.2021                    Ľubomír Fifik  

                                                             primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 392/VIII/2021: K bodu č. 9: Schválenie predloženie žiadosti o poskytnutie NFP 

„Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v meste Spišské Vlachy“ 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje: 

A. predloženie žiadosti o poskytnutie NFP „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v 

meste Spišské Vlachy“ 
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B. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Podpora 

udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v meste Spišské Vlachy“ vo výške 6.573,89 eur. 

C. zabezpečenie financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                  Ľubomír Fifik  

                                                             primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 393/VIII/2021: K bodu č. 10: Schválenie predloženie žiadosti o poskytnutie NFP 

„Podpora udržateľnosti a odolnosti divadla v meste Spišské Vlachy“  

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje: 

A. predloženie žiadosti o poskytnutie NFP „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v 

meste Spišské Vlachy“ 

B. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Podpora 

udržateľnosti a odolnosti divadla v meste Spišské Vlachy“ vo výške 3.814,21 eur. 

C. zabezpečenie financovanie neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 

projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                  Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 

 

Uznesenie č. 394/VIII/2021: K bodu č. 11: Stanovisko ku projektu výstavby Strelnice 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. navrhuje  

Žiadateľovi prekonzultovať tento návrh s oprávneným projektantom, či je to vhodné územie na 

výstavbu strelnice. 

II. predbežne súhlasí s návrhom 

Po predložení projektovej dokumentácie a zapracovaní do územného plánu Mesto Spišské Vlachy vydá 

stanovisko. 

 

Dátum : 24.11.2021                 Ľubomír Fifik  

                                                             primátor mesta 
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Uznesenie č. 395/VIII/2021: K bodu č. 13: Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena – Gitel s.r.o. 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I.  schvaľuje:  

návrh Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi oprávneným z vecného bremena – 

GITEL s.r.o.,  Slovinská 4, 053 42 Krompachy a povinným z vecného bremena - Mesto Spišské 

Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy. 

Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena pre vedenie plynového potrubia na parcelu E KN 

95750/2, druh pozemku orná pôda, o výmere 271 m2, zapísanú na LV 1, vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy na dobu neurčitú a bezodplatne. 

II.  ukladá:  
     oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zabezpečiť všetky potrebné kroky k naplneniu                 

zmluvy. 

 

 Zodpovedá : prednosta MsÚ 

 Termín        : bezodkladne 

 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                  Ľubomír Fifik  
                                                               primátor mesta 

 

Uznesenie č. 396/VIII/2021: K bodu č. 14: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

CVČ Komenského 6 za šk. rok 2020/2021 

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 výsledkov CVČ a žiakov CVČ za školský rok 2020/2021. 

II. schvaľuje: 

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

dosiahnutých výsledkov CVČ a žiakov CVČ za školský rok 2020/2021. 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                 Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 
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Uznesenie č. 397/VIII/2021: K bodu č. 15: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ SNP 1 za šk. rok 2020/2021 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. berie na vedomie: 

predloženú Správu riaditeľky MŠ SNP 1 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2020/2021. 

II. schvaľuje: 

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

2020/2021. 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                 Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 398/VIII/2021: K bodu č. 16: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ SNP 13 za šk. rok 2020/2021 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. berie na vedomie: 

predloženú Správu riaditeľky ZŠ SNP 13 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2020/2021. 

II. schvaľuje: 

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

2020/2021. 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                  Ľubomír Fifik  

                                                               primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 399/VIII/2021: K bodu č. 17: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ Komenského 6 za šk. rok 2020/2021 

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 2020/2021. 

II. schvaľuje: 
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správu riaditeľky ZŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2020/2021. 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                  Ľubomír Fifik  

                                                               primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 400/VIII/2021: K bodu č. 18: Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZUŠ Komenského 6 za šk. rok 2020/2021 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. berie na vedomie: 

predloženú Správu riaditeľa ZUŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovnovzdelávacej 

činnosti za školský rok 2020/2021. 

II. schvaľuje: 

správu riaditeľa ZUŠ Komenského 6 v Spišských Vlachoch o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2020/2021. 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                  Ľubomír Fifik  

                                                               primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 401/VIII/2021: K bodu č. 19: Správa o kontrolnej činnosti 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie  

správu o kontrolnej činnosti. 

 

 

Dátum : 24.11.2021                  Ľubomír Fifik  

                                                            primátor mesta 
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Uznesenie č. 402/VIII/2021: K bodu č. 19: Správa o kontrolnej činnosti 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

udeľuje súhlas 

Mgr. Margite Šefčíkovej zvolenej kontrolórke mesta k vykonávaniu inej zárobkovej činnosti – výkon 

štátnej služby. 

 

 

 

 

Dátum : 24.11.2021                  Ľubomír Fifik  

                                                              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 23.11.2021  

Podpísané dňa: 24.11.2021 

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová 


