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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

Uznesenia z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 18.07.2022 

 
 
Uznesenie č. 468/VIII/2022: 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 : p. Štefana Labanca, Ing. Juraja Jánošíka 
určuje 
za skrutátora p. Milana Biroščáka 
určuje 
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Barboru Ilečkovú 
 
 
 
 
Dátum : 19.07.2022                     Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 469/VIII/2022: K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 
schvaľuje 
program zasadnutia MsZ.  

 

 
 
 
Dátum : 19.07.2022                    Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 
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Uznesenie č. 470/VIII/2022: K bodu č. 3 : Správa o plnení uznesení 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení. 

 

 
 
Dátum : 19.07.2022                    Ľubomír Fifik  
                                                             primátor mesta 

 

 

Uznesenie č. 471/VIII/2022: K bodu č. 5: Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve 
mesta Spišské Vlachy - KSK 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

I. schvaľuje 

prenájom nehnuteľnosti Košickému samosprávnemu kraju v zastúpení : Správa ciest Košického 

samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení doc. Ing. Anton Trišč 

PhD.., MBA, generálny riaditeľ, a to nehnuteľnosť o veľkosti 931,25 m2 na par. č. 2001/1, par. r. „C“ – 

zastavaná plocha a nádvorie a par. č. 2001/3, par. r. „C“ – ostatná plocha, zapísané na LV č. 1, v k. ú. 

Spišské Vlachy (podľa nákresu), a to za nájomné vo výške 1,- EUR/rok na dobu určitú a to na 10 rokov 

odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, počas celej doby realizácie stavby a trvá až do dňa podpísania 

odovzdávajúceho a preberacieho protokolu, maximálne však na obdobie jedného roka, podľa toho, 

ktorá skutočnosť nastane skôr. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí z dôvodu 

výstavby diela cyklistickej dráhy PUMPTRACK, ktorú bude zabezpečovať v celom rozsahu nájomca, 

všestranného rozvoja územia a budúceho športového využitia daného územia.  

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 : 19.07.2022                   Ľubomír Fifik  
                                                               primátor mesta 
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Uznesenie č. 472/VIII/2022: K bodu č. 6: Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora 

Mesta Spišské Vlachy na funkčné obdobie 2022-2026  

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 

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

predpisov na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 plný rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu, t. j. 37,5 

hod. týždenne. 

 
 
 
Dátum : 19.07.2022                   Ľubomír Fifik  
                                                               primátor mesta 

 

Uznesenie č. 473/VIII/2022: K bodu č. 7: Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v meste 

Spišské Vlachy pre voľby poslancov vo voľbách do orgánov samosprávy miest 2022 

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje 

podľa § 11 ods. 3. písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v nadväznosti na ust. § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva v znení neskorších predpisov, mestské zastupiteľstvo určuje deväť poslancov mestského 

zastupiteľstva v jednom volebnom obvode pre volebné obdobie 2022 - 2026 a to :  

Volebný obvod č. 1 - tvoria volebné okrsky 

1) Okrsok č. 1 – Galéria MsÚ  

2) Okrsok č. 2 – Jedáleň ZŠ  

3) Okrsok č. 3 – Pavilón C – ZŠ Komenského 6. 

 

 
 
Dátum : 19.07.2022                   Ľubomír Fifik  
                                                               primátor mesta 

 

 

 

V Spišských Vlachoch dňa: 19.07.2022  

Podpísané dňa: 19.07.2022 

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová 


