Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenia z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 10.04. 2019

Uznesenie č. 35 /VIII/2019: K bodu č.1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí
návrhovú komisiu v zložení : predseda : PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. arch. Martin Čurilla
určuje
za overovateľov zápisnice : p. Jozefa Lazora, Ing. Svetlanu Kočišovú
určuje
za skrutátora: Ing. Juraja Jánošíka
určuje
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Dzurillovú

Dátum :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 36 /VIII/2019: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program zasadnutia MsZ.

Dátum :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 37 /VIII/2019: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
Zmenu návrhu programu zasadnutia MsZ.

Dátum :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 38 /VIII/2019: K bodu č. 3 : Správa o plnení uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
správu o plnení uznesení.

Dátum :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 39 /VIII/2019: K bodu č. 5 : Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ v
Spišských Vlachoch
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
I. schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ v Spišských Vlachoch s účinnosťou od
01.07.2019.
II. ukladá
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke
mesta schválené Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ v Spišských Vlachoch.

Dátum :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 40 /VIII/2019: K bodu č. 6 : Návrh na Zmenu a doplnok územného plánu mesta
Spišské Vlachy
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
súhlasí
s navrhovanou zmenou Územného plánu mesta Spišské Vlachy:
zmena pozemku parcela KN/E/2353, Ul. Mlynská na individuálnu bytovú výstavbu z dôvodu výstavby
rodinného domu pre žiadateľa p. Jána Sabola, 9. mája 27, 05361 Spišské Vlachy za podmienky, že
všetky náklady spojené s touto zmenou bude znášať žiadateľ.

Dátum :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 41/VIII/2019: K bodu č.7: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy
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
1. Krigovská Anna, Svätopluková 2720/4, 058 01 Poprad, a to vo veľkosti 3/6 k celku.
2. Kubovčiková Elena, Zahradná 31, 05361 Spišské Vlachy, a to vo veľkosti 1/6 k celku.
3. Krestanková Magdaléna, Železničná 33, 053 61 Spišské Vlachy, a to vo veľkosti 1/6 k celku.
4. Repaská Slávka, E.M.Šoltésovej 2750/25, 052 01 Spišská Nová Ves, a to vo veľkosti 1/6 k celku a
to nasledujúci novovytvorený pozemok : parcelu registra „C“ parc. č. 2114/2 vo výmere 7 m², druh
pozemku zastavané plochy, ktorý bol vytvorený Geometrickým plánom číslo 6/2019 zo dňa
07.03.2019, vyhotovený Rastislavom Špitzom, geodetom, Helcmanovce 314, IČO: 34605045. Tento
geometrický plán autorizačne overil dňa 08.03.2019 Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a
kartograf a úradne overený bol Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, Ing.
Kellnerovou, dňa 18.03.2019 pod číslom 125/19, 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
zastavaný stavbou (garáž) vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou. Svojou polohou a využitím je priamo určený na výkon vlastníckych
práv ku garáži.
B. kúpna cena 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 :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 42/VIII/2019: K bodu č. 8: Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje
zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý preberie do nájmu nebytové
priestory 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy, Okolie 957/21, 053 61 Spišské Vlachy IČO: 52152634, a to
nasledujúce nehnuteľnosti :
A. Budovu-športový klub, súp. č. 968, nachádzajúci sa na par. č. 2011/14, par. r. „C“ – zastavané
plochy a nádvoria,
B. Tribúnu, súp. č. 2443, nachádzajúci sa na par. č. 2011/16, par. r. „C“ – zastavané plochy a nádvoria
C. Tribúnu, súp. č. 2442, nachádzajúci sa na par. č. 2011/15, par. r. „C“ – zastavané plochy a nádvoria,
v k. ú. Spišské Vlachy, za cenu 1 € ročne na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
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§9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide o nájom budovy v ktorej sa
budú konať :
- kultúrne akcie,
- spoločenské podujatia,
-športové zápolenia,
- aktivity 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 :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 43/VIII/2019: K bodu č. 9: Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje
D. zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý preberie do nájmu
nebytové priestory 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy, Okolie 957/21, 053 61 Spišské Vlachy IČO:
52152634, a to nasledujúce nehnuteľnosti : Chatu, súp. číslo 535, nachádzajúcu sa na parc.č.7733/5,
parc.r. C - zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Spišské Vlachy, časť Zahura, za cenu 1 € ročne na
dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z.
o majetku obcí, keďže ide o nájom budovy v ktorej sa budú konať :
- kultúrne akcie,
- spoločenské podujatia,
-športové zápolenia,
- aktivity 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 :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 44/VIII/2019: K bodu č. 10: Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje
zámer prenajať nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý preberie do nájmu pozemky
1. ŠK Tatran Spišské Vlachy, Okolie 957/21, 053 61 Spišské Vlachy IČO: 52152634, a to nasledujúce
novovytvorené pozemky: par. č. 7740/3, par. r. „C“ – lesný pozemok, o výmere 1435 m2 , par. č.
7858/2, par. r. „C“ – lesný pozemok, o výmere 269 m2 , par. č. 7733/14, par. r. „C“ – trvalý trávnatý
porast, o výmere 1430 m2 , par. č. 7754/17, par. r. „C“ – lesný pozemok, o výmere 1380m2 , ktoré boli
vytvorené Geometrickým plánom číslo 35/2018 zo dňa 28.08.2018 vyhotoveného Rastislavom
Špitzom, geodetom, Helcmanovce 314, IČO: 34605045. Tento geometrický plán autorizačne overil
dňa 30.08.2018 Ing. Ladislav Tichý, autorizovaný geodet a kartograf a úradne overený bol Okresným
úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, Ing. Kellnerová, dňa 13.09.2018 pod číslom
485/18, v k. ú. Spišské Vlachy, časť Zahura, za cenu 1 € ročne na dobu neurčitú. Ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, keďže ide o
prenájom pozemkov na ktorých sa budú konať :
- kultúrne akcie,
- spoločenské podujatia,
- športové zápolenia,
- aktivity 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 :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 45/VIII/2019: K bodu č.11: Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy
č.1/2018, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje
predložený návrh dodatku č.1 k VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2018 , ktorým sa vyhradzujú miesta a
ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.
II. ukladá
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke
mesta schválený návrh dodatku č.1 k VZN mesta Spišské Vlachy č.1/2018 , ktorým sa vyhradzujú
miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

Dátum :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 46/VIII/2019: K bodu č. 12: Správa o výsledkoch vykonaných kontrol
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
Správu o výsledku vykonaných kontrol.

Dátum :

12.04.2019

Ľubomír Fifik
primátor mesta

V Spišských Vlachoch dňa: 12.04.2019
Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová
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