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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

Uznesenia z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 29.12.2021 

 

 
Uznesenie č. 403/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. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková 

určuje 

za overovateľov zápisnice : Štefan Labanc, Milan Biroščák 

určuje 

za skrutátora Jozefa Lazora 

určuje 

zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú 

 

 

 

 

Dátum : 05.01.2022                    Ľubomír Fifik  

                                                             primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 404/VIII/2021: K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 

program zasadnutia MsZ.  

 

 

 

 

Dátum : 05.01.2022                   Ľubomír Fifik  

                                                             primátor mesta 
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Uznesenie č. 405/VIII/2021: K bodu č. 3 : Správa o plnení uznesení 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení. 

 

 

 

Dátum : 05.01.2022                   Ľubomír Fifik  

                                                              primátor mesta 

 

Uznesenie č. 406/VIII/2021: K bodu č. 5: Návrh príloh 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. schvaľuje 

predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, 

materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

II. ukladá: 

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

mesta schválený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, 

materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

 

        

       Zodpovedá : Prednosta MsÚ 

       Termín : bezodkladne 

 

 

 

 

Dátum : 05.01.2022                  Ľubomír Fifik  

                                                               primátor mesta 

 

Uznesenie č. 407/VIII/2021: K bodu č. 6: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 4 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Dátum : 05.01.2022                  Ľubomír Fifik  
                                                               primátor mesta 
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Uznesenie č. 408/VIII/2021: K bodu č. 8: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 

2022-2024 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. schvaľuje:  

predložený návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2022 v členení kategórií skupiny 

ekonomickej klasifikácie vrátane programov, roky 2023 a 2024 berie na vedomie.  

 

  Príjmy spolu         5 944 272 €, 

  z toho: 

    bežné príjmy      4 199 741 €; 

    kapitálové príjmy      1 670 481 €; 

    príjmové finančné operácie       74 050 €; 

   

  Výdavky spolu        5 944 272 €, 

  z toho: 

    bežné výdavky      4 069 106 €; 

    kapitálové výdavky     1 675 481 €; 

    výdavkové finančné operácie     199 685 €. 

II. ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy 

na roky 2022 - 2024 na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta.  

      

 

        Zodpovedá : prednosta MsÚ  

        Termín: : bezodkladne 

 

 

 

 

 

Dátum : 05.01.2022                  Ľubomír Fifik  
                                                               primátor mesta 
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Uznesenie č. 409/VIII/2021: K bodu č. 8: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 

2022-2024 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

berie na vedomie  

Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2022. 

 

 

 

 

Dátum : 05.01.2022                     Ľubomír Fifik  

                                                                primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie č. 410/VIII/2021: K bodu č. 9: Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní 

odpadov pre rok 2022 – 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 

01.01.2022 do 31.12.2022. 

II. ukladá: 

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy podniknúť všetky potrebné kroky k uzavretiu 

zmluvy. 

          

         Zodpovedá : prednosta MsÚ 

         Termín: bezodkladne 

 

 

 

 

 

 

Dátum : 05.01.2022                  Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 
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Uznesenie č. 411/VIII/2021: K bodu č. 10: Vysporiadanie rozšírenia plynovej distribučnej siete 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

I. schvaľuje: 

zámer prenajať plynárenské zriadenie, vybudovaného realizáciou stavby STL distribučný plynovod, 

STL PP, Záhradná, budova pre špor, Spišské Vlachy, D 50 PE, dl. 74,64m, STL pripojovací plynovod 

D 32 PE, dl. 3,31m, ktoré sa nachádza pod zemským povrchom pod pozemkami na par. č. 2001/2 par. 

r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 5361 m² a na par. č. 2001/4 par. r. „C“ – zastavaná 

plocha a nádvorie o veľkosti 1090 m², zapísané na LV č. 1, v k. ú. Spišské Vlachy za účelom jeho 

využívania na distribúciu zemného plynu do odberného miesta na predmetne plynárenské zariadenie s 

SPP – distribúcia, a. s. Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Zast. Ing. Marek Paál, riaditeľ 

sekcie distr. služieb 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 plynárenského zariadenia za účelom napojenia na centrálny rozvod plynu, ktorý sa bude 

využívať za účelom distribúcie zemného plynu do odberného miesta. 

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 : 05.01.2022                  Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 

 

 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 29.12.2021  

Podpísané dňa: 05.01.2022 

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová 


