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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 
 

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Uznesenie z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 
20.3.2015 

 
 
Uznesenie č. 18/VII/2015: K bodu: Otvorenie – Voľba návrhovej komisie  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
volí 
návrhovú komisiu v zložení : predseda : ThLic. Baloga Ľubomír, PhD. 
členovia : Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Branislav Legát  
určuje 
za overovateľov zápisnice : Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Ivan Suchý 
určuje 
zapisovateľku zápisnice: Ing. Viera Perháčová 
 
 
Uznesenie č. 19/VII/2015: K bodu: Schválenie programu rokovania  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje  
pozmenený program 3. zasadnutia MsZ .  
 
 
Uznesenie č. 20/VII/2015: K bodu: Kontrola plnenia uznesení  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutíMsZ 
konštatuje  
že uznesenia č.5/VII/2015, č.6/VII/2015, č.13/VII/2015 sú v plnení  
žiada  
prednostu mesta predložiť správy o ich plnení na najbližšom zasadnutíMsZ.  
 
Úloha: predložiť správy o plnení uznesení č.5/VII/2015, č.6/VII/2015, č.13/VII/2015 
Zodpovedný: prednostaMsÚ 
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ 
 
 
Uznesenie č. 21/VII/2015: K bodu č. 4:Pripomienky občanov 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
berie na vedomie  
pripomienku p. Ladislava Pavľákaa 
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ukladá  
prednostovi MsÚ zozbierať podklady a pripraviť návrhy riešenia danej situácie pre stavebno-
plánovaciu komisiu. 
 
Zodpovedný : prednosta MsÚ, p. Lörinc 
Termín: najbližšie zasadnutie stavebno-plánovacej komisie 
 
 
Uznesenie č. 22/VII /2015: K bodu č. 6: Správa z vykonaných kontrol 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
správu HKM z vykonaných kontrol č. 01/2015/MsZ 
 
 
Uznesenie č. 23/VII/201 : K bodu č. 7: Návrh Štatútu komisií pri MsZ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
Návrh Štatútu komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch a 
schvaľuje 
Štatút komisií pri MsZ v Spišských Vlachoch v predloženom znení a  
ukladá 
prednostovi MsÚ zverejniť ho na webovej stránke mesta a na úradnej tabuli po dobu 15 dní. 
 
Zodpovedný : prednosta MsÚ 
Termín: bezodkladne 
 
 
Uznesenie č. 24/VII/2015: K bodu č. 8: Návrh VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní 
pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
predložený Návrh VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta 
Spišské Vlachy. 
schvaľuje 
VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské Vlachy v znení 
predložených pripomienok. 
ukladá 
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke 
mesta schválené VZN o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Spišské 
Vlachy. 
 
Zodpovedný : prednosta MsÚ 
Termín: bezodkladne 
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Uznesenie č. 25/VII/2015 : K bodu č. 9: Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl. 
umeleckej školy, MŠ a školských zariadení na území mesta Spišské Vlachy  
 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
predložený Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a 
školských zariadení na území mesta SpišskéVlachy  
schvaľuje 
Prílohy č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a školských zariadení na 
území mesta SpišskéVlachy  
ukladá 
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke 
mesta schválené Prílohy č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013 o financovaní zákl. umeleckej školy, MŠ a 
školských zariadení na území mesta SpišskéVlachy  
 
Zodpovedný : prednosta MsÚ 
Termín: bezodkladne 
 
 
Uznesenie č. 26/VII/2015: K bodu č. 10: Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a 
FO pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy  

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Spišské 
Vlachy  
schvaľuje 
VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy 
v znení schválených pripomienok a 
ukladá 
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke 
mesta schválené VZN o podmienkach poskytovania dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta 
Spišské Vlachy. 
 
Zodpovedný : prednosta MsÚ 
Termín: bezodkladne 
 
 
Uznesenie č. 27/VII/2015: K bodu č. 11: Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd na území mesta Spišské Vlachy 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na 
území mesta Spišské Vlachya 
schvaľuje 
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území 
mesta Spišské Vlachya 
ukladá 
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oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke 
mesta schválené VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd na území mesta Spišské Vlachy. 
 
Zodpovedný : prednosta MsÚ 
Termín: bezodkladne 
 
 
 
Uznesenie č. 28/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
správu predsedu Stavebno-plánovacej komisie týkajúcu sa predaja pozemku vo vlastníctve mesta s  
p.č. KN/C1121/12 pánovi Ladislavovi Uličnému a Alene Uličnej 
neschvaľuje 
úhradu nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu mestom Spišské Vlachy. 
 
 
 
Uznesenie č. 29/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
Prijíma návrh komisie a neschvaľuje 
Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta s p.č. KN/C6033/1 o výmere167 m2, číslo KN/C7833 
o výmere 117 m2 pánovi Miroslavovi Čipkárovi. 
 
 

Uznesenie č. 30/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
Prijíma návrh komisie a neschvaľuje 
Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta s p.č. /KN E /2355/ podľageometrickéhoplánu/KN C/ 2415/5 
o výmere 147m2 s parcely /KN E/2355 č.118/2, č. 2420/3 a č. 118/1 podľa geometrického plánu č. 
/KN C/2415/6 o výmere 182m2 pánovi DušanoviOlejníkovi. 
 
 
Uznesenie č. 31/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
žiadosť pána Pramuka a 
súhlasí 
s pridelením nájomného bytu pánovi Pramukovi za podmienky splnenia zákonom stanovených 
podmienok. 
 
 
Uznesenie č. 32/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
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žiadosťMiroslavy Olšavskej, bytom Stará Maša 57, 053 42 Krompachy, Márie Zierer, 
bytomMaxhütte-Haindhof, AdalbertStifter str.7, Nemecko,Ivety Lahetovej, bytom Slovinská 1144/8, 
053 42 Krompachy ako právoplatní dedičia po mame p. Krchovej, o odkúpenie časti pozemkov mesta 
sparc. KN/E č. 7732 "diel 1" o výmere 366 m2., KN/E 7858 "diel 4"o výmere 51m2 a 7754/1 "diel 3" 
o výmere 1075m2 (podľa GP parc.KN/C 7754/10) o celkovej výmere 1492m2, aparc.KNE 7754/1 
"diel 2"o výmere 108m2 (podľa GP parc.KN/C 7754/9) o celkovej výmere 108m2. 
odporúča 
preveriť či sú všetky náležitosti tejto žiadosti v súlade zo zákonom a VZN mesta  
 
 
Uznesenie č. 33/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
žiadosť pána Šilona o odpustenie poplatku za vyhotovenie GP a 
neschvaľuje 
odpustenie poplatku spojeného s vyhotovením geometrického plánu mestom Spišské Vlachy. 
 
 
 
Uznesenie č. 34/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
žiadosť pána Tomaška o odpustenie poplatku za vyhotovenie GP a 
neschvaľuje 
odpustenie poplatku spojeného s vyhotovením geometrického plánu mestom Spišské Vlachy. 
 
 
 
Uznesenie č. 35/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
žiadosť pani Zdenky Kopčanovej o zriadenie predajného stánku v lokalite Zahura a 
prijíma návrh 
Stavebno-plánovacej komisie o predloženie architektonickej štúdie uvedeného zámeru žiadateľkou. 
 
 
Uznesenie č. 36/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
ponuku pána Fecka o predaji pozemkov v jeho osobnom vlastníctve mestu a 
neschvaľuje 
kúpu pozemkov mestom Spišské Vlachy. 
 
 
 
Uznesenie č. 37/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
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žiadosť DHZ o prenájom Domu hasičov a tento prenájom 
neschvaľuje. 
 
 
Uznesenie č. 38/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
žiadosť firmy Jamax o parkovanie na verejnom priestranstve na príjazdovej ceste k sídlu firmy 
súhlasí 
s parkovaním po doložení súhlasov vlastníkov susedných nehnuteľnosti. 
 
 
Uznesenie č. 39/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
žiadosť firmy Demax o výstavbu vysielača a  
súhlasí 
so stanoviskom Stavebno-plánovacej komisie presunúť daný zámer na ďalšie rokovanie a zverejniť ho 
na pripomienkovanie občanov. 
 
 
Uznesenie č. 40/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie  
žiadosť o zámenu pozemkov ECAV a mestom a  
súhlasí 
so zámerom ponúknuť uvedené nehnuteľnosti na zámenu s ECAV za účelom prípravy výstavby ČOV. 
 
 
Uznesenie č. 41/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
ukladá 
Stavebno-plánovacej komisii preveriť stavbu pána Duľu, vlastníctvo pozemkov, vydanie stavebného 
povolenia, kolaudáciu stavby a účel použitia. 
 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 
Termín: bezodkladne 
 
 
Uznesenie č. 42/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
členstvo sestričky Miriam – MargityMiklósovej v sociálnej komisii. 
 
 
Uznesenie č. 43/VII/2015: K bodu č. 12: Činnosť komisií 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
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schvaľuje 
členstvo Márie Suchej v komisii Kultúrno-športovo-vzdelávacej. 
 
 
Uznesenie č. 44/VII/2015: K bodu č. 13: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2015 až 2017. 

 
 
Uznesenie č. 45/VII/2015: K bodu č. 13: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
rozpočet mesta na roky 2015 až 2017 s tým, že príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 a 2017 nie 
sú záväzné. 
 
 
Uznesenie č. 46/VII/2015: K bodu č. 13: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
určuje 
záväznú výšku výdavkov schváleného rozpočtu mesta na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie vo všetkých schválených častiach funkčnej klasifikácie. 
 
 
Uznesenie č. 47/VII/2015: K bodu č. 13: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2015  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
ukladá 
vykonať do 30 dní od schválenia rozpočtu jeho rozpis na organizácie zriadené mestom vrátane rozpisu 
výdavkov na programy mesta. 
 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 
Termín: do 30 dní 
 
 
Uznesenie č. 48/VII/2015: K bodu č. 14: Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a 
ČOV“ v meste Spišské Vlachy na čerpanie FP zo štrukturálnych fondov EÚ  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
presúva 
Návrh zmlúv na zabezpečenie projektu: „Kanalizácia a ČOV“v meste Spišské Vlachy na čerpanie FP 
zo štrukturálnych fondov EÚ na ďalšie zasadnutie MsZ po doplnení potrebnej dokumentácie 
a návrhov zmlúv. 
 
Zodpovedný: prednosta MsÚ 
Termín: najbližšie zasadnutie MsZ. 
 
Uznesenie č. 49/VII/2015: K bodu č. 15: Kronikár mesta - návrh  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
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berie na vedomie 
Návrh primátora mesta na odmenu pre kronikára mesta pána Milana Straku  
schvaľuje 
odmenu pre kronikára mesta pána Milana Straku vo výške 80 € za zápisy v roku 2013 a 2014. 
 
 
 
Uznesenie č. 50/VII/2015: K bodu č. 15: Kronikár mesta - návrh  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
Návrh primátora mesta o zmenu kronikára mesta z pána Milana Straku na pani Máriu Džugasovú 
odvoláva 
z funkcie kronikára mesta pána Milana Straku 
menuje 
za nového kronikára pani Máriu Džugasovú 
 
 
 
 
 
V Spišských Vlachoch dňa 27.03.2015 
 
 
 
Za správnosť : ThLic. Ľubomír Baloga PhD. 
                         predseda návrhovej komisie  
 
 
 
 
Podpísané dňa : 30.03.2015 
 
 
 
                                                                                                                       Ľubomír Fifík 
                                                                                                                           primátor 


