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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE

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

Uznesenia zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22.05. 2019

Uznesenie č. 47/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: Ing. Svetlana Kočišová, p. Jozef Lazor
určuje
za overovateľov zápisnice : Ing. arch. Martina Čurillu, p. Milana Biroščáka
určuje
za skrutátora: Ing. Juraja Jánošíka
určuje
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Valériu Bašistovú

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 48/VIII/2019: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program zasadnutia MsZ.

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 49/VIII/2019: K bodu č. 2 : Schválenie programu rokovania

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
Zmenu návrhu programu zasadnutia MsZ.

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 50/VIII/2019: K bodu č. 3 : Správa o plnení uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
správu o plnení uznesení.

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta



2

Uznesenie č. 51/VIII/2019: K bodu č. 5 : Schválenie dohody o spolupráci pri rozvoji turizmu
a prevádzkovaní motorového vozňa “ Hanička“

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

schvaľuje

A. Dohodu o spolupráci pri rozvoji turizmu a o prevádzkovaní motorového vozňa „Hanička“ medzi  Mestom
Spišské  Vlachy a Mestom Spišské Podhradie.

B. Mesto Spišské Vlachy bude každoročne prispievať na prevádzku motorového vozňa Hanička sumou 2 000,-
EUR.

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 52/VIII/2019: K bodu č. 6 : Postúpenie práva poľovníctva a užívania poľovného revíru
„Spišské Vlachy“

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
splnomocňuje
Ľubomíra Fifika – primátora mesta

A. na  zvolanie Zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Spišské Vlachy, za účelom
rozhodnutia o využití práva poľovníctva a postúpení užívania poľovného revíru písomnou zmluvou  podľa ust.
13 a § 14 zákona č.274/2009 Z. z.

B. na zastupovanie Mesta Spišské Vlachy pri všetkých právnych úkonoch, na ktoré je Mesto Spišské Vlachy ako
vlastník pozemkov v poľovnom revíri  Spišské Vlachy   oprávnený podľa všeobecne záväzných predpisov na
úseku poľovníctva na Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Spišské Vlachy, a to
najmä v rozsahu ust. §4, 5 a 10 zákona č.274/2009 Z .z. o poľovníctve, predovšetkým:

a) aby za vlastníka pozemkov - Mesto Spišské Vlachy, hlasoval za postúpenie  výkonu práva poľovníctva na
poľovnícke združenie Spišské Vlachy, 053 61 Spišské Vlachy, Okolie 4, IČO: 35516496, ak splní zákonom
stanovené náležitosti, vymedzené v §13 ods.1 písm. a) – d) zákona č.274/2009 Z. z. o poľovníctve,

b) aby za vlastníka pozemkov - Mesto Spišské Vlachy, hlasoval o výške náhrady za užívanie pozemkov v
poľovnom revíri Spišské Vlachy, a to za cenu minimálne v sume 1,07 € za 1 ha lesného pozemku ročne a vo
výške 0,49 € za 1 ha poľnohospodárskeho pozemku ročne,

c) aby za vlastníka pozemkov – Mesto Spišské Vlachy, bol navrhnutý  ako splnomocnenec Zhromaždenia
vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Spišské Vlachy s týmto rozsahom oprávnení  na:

I. na uzatvorenie zmluvy na  užívaní poľovného revíru  za vlastníkov poľovného revíru podľa ust. § 13 a § 14
zákona č.274/2009 Z. z. o poľovníctve, a to  na dobu určitú 15 rokov ,

II. na podanie žiadosti na evidenciu zmluvy na užívanie poľovného revíru,
III. na uzatvorenie dodatkov k zmluve na užívanie poľovného revíru,
IV. na podpis dohody o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru  podľa § 17  ods. 1 písm. d).

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 53/VIII/2019: K bodu č. 7 : Postúpenie práva poľovníctva a užívania poľovného revíru „Suchá
Dolina “

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

Splnomocňuje
Ľubomíra Fifika – primátora mesta

A. na  zvolanie Zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Suchá Dolina, za účelom rozhodnutia o
využití práva poľovníctva a postúpení užívania poľovného revíru písomnou zmluvou  podľa ust. 13 a § 14 zákona
č.274/2009 Z.z.

B. na zastupovanie Mesta Spišské Vlachy pri všetkých právnych úkonoch, na ktoré je Mesto Spišské Vlachy ako vlastník
pozemkov v poľovnom revíri  Suchá Dolina oprávnený podľa všeobecne záväzných predpisov na úseku poľovníctva na
Zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Suchá Dolina, a to najmä v rozsahu ust. §4, 5 a 10
zákona č.274/2009 Z .z. o poľovníctve, predovšetkým :

a. aby za vlastníka pozemkov - Mesto Spišské Vlachy hlasoval za postúpenie  výkonu práva poľovníctva na poľovnícke
združenie Suchá Dolina- Kaľava, 053 41 Kaľava, IČO: 31301185, ak splní zákonom stanovené náležitosti, vymedzené v
§13 ods.1 písm. a) – d) zákona č.274/2009 Z. z. o poľovníctve

b. aby za vlastníka pozemkov - Mesto Spišské Vlachy hlasoval o výške náhrady za užívanie pozemkov v poľovnom revíri
Suchá Dolina ,

c. aby za vlastníka pozemkov – Mesto Spišské Vlachy bol navrhnutý  ako splnomocnenec Zhromaždenia vlastníkov
poľovných pozemkov v poľovnom revíri  Suchá Dolina s týmto rozsahom oprávnení  na:

I. na uzatvorenie zmluvy na  užívaní poľovného revíru  za vlastníkov poľovného revíru podľa ust. § 13 a § 14 zákona
č.274/2009 Z. z. o poľovníctve, a to  na dobu určitú 15 rokov

II. na podanie žiadosti na evidenciu zmluvy na užívanie poľovného revíru
III. na uzatvorenie dodatkov k zmluve na užívanie poľovného revíru
IV. na podpis dohody o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru podľa § 17  ods. 1 písm. d)

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 54/VIII/2019: K bodu č. 9 : Verejno-obchodná súťaž na pozemok v rekreačnej oblasti Zahura

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

schvaľuje
V súlade s §9 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p. schvaľuje podmienky obchodno-
verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemok par. č.
7730/95, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 198 m2.

Mesto Spišské Vlachy vyhlasuje:

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy,  na
pozemok par. č. 7730/95, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 198 m2.
Predmet verejno-obchodnej súťaže :

A. Pozemok par. č. 7730/95, par. r. „C“ – ostatná plocha o výmere 198 m2.
minimálna cena 6 242,94 ,-€
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• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 27.05.2019. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej

stránke a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 15.06.2019 o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:

- označenie navrhovateľa,
- číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena,
- návrh musí byť podpísaný a datovaný,
- súhlas s podmienkami súťaže.

5. Prílohou návrhu u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bude výpis z príslušného registra (obchodného
resp. živnostenského) nie starší ako 3 mesiace.
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Návrh musí obsahovať ponuku na danú nehnuteľnosť.
8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do
dňa 15. 06. 2019 do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v
ním stanovenej lehote.
9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom
podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže a vyhodnotení návrhov súťaže písomne oboznámi všetkých účastníkov o výsledku
najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok.
11. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim návrhom viazaný až do
ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy.
12. V prípade, že do 15 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle
podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude vyhlásená nová verejno-obchodná súťaž.
Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
13. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže,
ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa
na doplnenie a vykonanie opravy. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
15. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži budú poskytnuté na oddelenie výstavby a životného prostredia alebo
na telefónnom čísle : 053/417 42 13 (Ing. Anna Mnichová).
16. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka.
• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mestský úrad Spišské Vlachy
SNP 34

053 61 Spišské Vlachy
s viditeľným označením – textom:

„NEOTVÁRAŤ – OVS – predaj pozemku Zahura č.1“
• Vyhodnotenie návrhov
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej trojčlenná komisia.

Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané

ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.

V Spišských Vlachoch dňa 27.05.2019

........................................
Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Zverejnené na úradnej tabuli: 27.05.2019
Zverejnené na web stránke mesta: 27.05.2019
Zverejnené v regionálnej tlači : 27.05.2019

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 55/VIII/2019: K bodu č. 9 : Verejno-obchodná súťaž na pozemok v rekreačnej oblasti Zahura

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

schvaľuje
V súlade s §9 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p. schvaľuje podmienky obchodno-
verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemok par. č.
5694/18, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 198 m2.

Mesto Spišské Vlachy vyhlasuje:
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy,  na
pozemok par. č. 5694/18, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 198 m2.
Predmet verejno-obchodnej súťaže :

A. Pozemok par. č. 5694/18, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 198 m2.
minimálna cena 6 242,94 ,-€

• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:
1. Vyhlásenie súťaže: 27.05.2019. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli,

internetovej stránke a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 15.06.2019 o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:

- označenie navrhovateľa,
- číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena,
- návrh musí byť podpísaný a datovaný,
- súhlas s podmienkami súťaže.

5. Prílohou návrhu u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bude výpis z príslušného registra (obchodného
resp. živnostenského) nie starší ako 3 mesiace.
6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Návrh musí obsahovať ponuku na danú nehnuteľnosť.
8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do
dňa 15. 06. 2019 do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v
ním stanovenej lehote.
9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom
podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže a vyhodnotení návrhov súťaže písomne oboznámi všetkých účastníkov o výsledku
najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok.
11. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim návrhom viazaný až do
ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy.
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12. V prípade, že do 15 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle
podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude vyhlásená nová verejno-obchodná súťaž.
13. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
14. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže,
ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa
na doplnenie a vykonanie opravy. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
16. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži budú poskytnuté na oddelenie výstavby a životného prostredia alebo
na telefónnom čísle : 053/417 42 13 (Ing. Anna Mnichová).
17. Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka.
• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mestský úrad Spišské Vlachy

SNP 34

053 61 Spišské Vlachy
s viditeľným označením – textom:

„NEOTVÁRAŤ – OVS – predaj pozemku Zahura č.2“

• Vyhodnotenie návrhov
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej trojčlenná komisia.

Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané

ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.
V Spišských Vlachoch dňa 27.05.2019

........................................
Ľubomír Fifik

primátor mesta
Zverejnené na úradnej tabuli: 27.05.2019

Zverejnené na web stránke mesta: 27.05.2019

Zverejnené v regionálnej tlači : 27.05.2019

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 56/VIII/2019: K bodu č. 9 : Verejno-obchodná súťaž na pozemok v rekreačnej oblasti Zahura

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

schvaľuje

V súlade s §9 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p. schvaľuje podmienky obchodno-
verejnej súťaže na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy na pozemok par. č.
5694/19, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 198 m2.

Mesto Spišské Vlachy vyhlasuje:
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
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na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy,  na
pozemok par. č. 5694/19, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 198 m2.

Predmet verejno-obchodnej súťaže :
A. Pozemok par. č. 5694/19, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 198 m2.

minimálna cena 6 242,94 ,-€
• Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

1. Vyhlásenie súťaže: 27.05.2019. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej
stránke a v regionálnej tlači.

2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 15.06.2019 o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby.
4. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:

- označenie navrhovateľa,
- číselné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena,
- návrh musí byť podpísaný a datovaný,
- súhlas s podmienkami súťaže.

5. Prílohou návrhu u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov bude výpis z príslušného registra (obchodného resp.
živnostenského) nie starší ako 3 mesiace.

6. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.
7. Návrh musí obsahovať ponuku na danú nehnuteľnosť.
8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do dňa

15. 06. 2019 do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním
stanovenej lehote.

9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom
podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené.
10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže a vyhodnotení návrhov súťaže písomne oboznámi všetkých účastníkov o výsledku
najneskôr do 10 dní odo dňa otvárania obálok.
11.Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je svojim návrhom viazaný až do
ukončenia súťaže a uzatvorenia zmluvy.
12.V prípade, že do 15 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí zmluvu v zmysle
podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. V takom prípade bude vyhlásená nová verejno-obchodná súťaž.
13. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
14.Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky súťaže.
15.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže,
ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa
na doplnenie a vykonanie opravy. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.
16.Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži budú poskytnuté na oddelenie výstavby a životného prostredia alebo
na telefónnom čísle : 053/417 42 13 (Ing. Anna Mnichová).
17.Kritériom hodnotenia predložených návrhov je cenová ponuka.

• Miesto predkladania návrhov
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:

Mestský úrad Spišské Vlachy

SNP 34

053 61 Spišské Vlachy
s viditeľným označením – textom:

„NEOTVÁRAŤ – OVS – predaj pozemku Zahura č.3“

• Vyhodnotenie návrhov
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu.
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2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná najmenej trojčlenná komisia.
Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané
ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.

V Spišských Vlachoch dňa 27.05.2019
........................................

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Zverejnené na úradnej tabuli: 27.05.2019

Zverejnené na web stránke mesta: 27.05.2019

Zverejnené v regionálnej tlači : 27.05.2019

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 57/VIII/2019: K bodu č. 10 : Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 1/2019
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Spišské
Vlachy

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
I. schvaľuje

Predložený návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy

II. ukladá
oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta schválený
návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy .

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 58/VIII/2019: K bodu č. 11 : Prílohy č. 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
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Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 59/VIII/2019: K bodu č. 12: Rozpočet mesta na roky 2019-2021

Po prerokovaní predloženého materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2019.

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 60/VIII/2019: K bodu č. 12: Rozpočet mesta na roky 2019-2021

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. schvaľuje
predložený  návrh  rozpočtu  mesta  Spišské  Vlachy  na  rok  2019  v členení  kategórií skupiny ekonomickej klasifikácie
vrátane programov, roky 2020 a 2021 berie na vedomie.
Príjmy spolu                                         3 773 815 €,

z toho:
bežné príjmy                               3 427 601 €;
kapitálové príjmy                           282 072 €;
príjmové finančné operácie 64 142 €;

Výdavky spolu 3 773 815 €,
z toho:
bežné výdavky 3 271 296 €;
kapitálové výdavky 414 399 €;
výdavkové finančné operácie 88 120 €.

II.  ukladá

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2019 -
2021 na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta.
Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: : bezodkladne

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 61/VIII/2019: K bodu č. 13: Individuálna účtovná závierka za rok 2018 a konsolidovaná závierka za
rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

berie na vedomie

1. individuálna účtovnú závierku mesta za rok 2018,
2. správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky 2018,
3. konsolidovanú účtovnú závierku mesta za rok 2018,
4. správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 62/VIII/2019: K boduč.14: Dohoda o prevode vlastníckeho práva

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

I. schvaľuje
Zámer prevodu pozemku v rámci vysporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy, ktorý nadobudne do svojho vlastníctva Stanislav Farkaš, rod. Farkaš, trvale bytom (nové): Lipová 2026/4, 052
01 Spišská Nová Ves a to nasledujúce pozemky:
nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišské Vlachy, obec Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves, zapísaných na LV
č. 512,vytvorených z parcely registra „E“ parcelné č. 90769/2 o pôvodnej výmere 1169 m2, druh pozemku: orná pôda
podľa Geometrického plánu č. 33981302-49/2015 zo dňa 20.01.2016 zhotoviteľa Ján BURÍK, IČO: 33981302, ktorý bol
podľa § 9 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii úradne overený Okresným  úradom Spišská Nová Ves,
katastrálny odbor, dňa 05.02.2016 pod č. 33/16, a to tak ako sú v geometrickom pláne odčlenené
-diel č.7 od parcely č. 90769/2   vo výmere  174 m2 druh pozemku: záhrady
-diel č.8 od parcely č. 90769/2   vo výmere    53 m2 druh pozemku: zast. pl.

-diel č.9 od parcely č. 90769/2   vo výmere      2 m2 druh pozemku: zast. pl.
-diel č.10 od parcely č. 90769/2   vo výmere    13 m2 druh pozemku: zast. pl.
vo veľkosti6/25 k celku a to bezodplatne. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č.

138/1991 Z. z. o majetku obcí.

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 : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 63/VIII/2019: K bodu č. 15: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 2/2019
zmeny a doplnky č. 2/2017 Územného plánu mesta Spišské Vlachy

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
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I. prerokovalo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh Zmeny a doplnky č. 2/2017
Územného plánu mesta Spišské Vlachy, ktorý spracoval ARLAND, s.r.o., Spišská Nová Ves a pre ktorý vykonával
obstarávateľskú činnosť Ing. Ján Kunák,

II. berie na vedomie
1. správu  o prerokovaní Zmeny a doplnky č. 2/2017
2. výsledky prerokovania územnoplánovacej dokumentácie
3. že schválené Zmeny a doplnky č. 2/2017 sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom pre vypracovanie
a schvaľovanie ďalších kategórií a stupňov územnoplánovacej dokumentácie pre územné rozhodovanie a pre
vypracovanie dokumentácie stavieb na vymedzenom území,

III. súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN
Spišské Vlachy,

IV. schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN Spišské Vlachy v zmysle predloženého návrhu
2. doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č.4/2008 o Zmeny a doplnky č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
ÚPN Spišské Vlachy,

V. ukladá
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPD
1.  označiť textovú, výkresovú a záväznú časť ZaD č. 2/2017 schvaľovacou doložkou podľa ust. § 28 ods.1 stavebného
zákona Z: primátor mesta

T: do 30 dní
2. vyhotoviť o obsahu územného plánu registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo
dopravy a výstavby SR Bratislava

Z: primátor mesta
T: do 30 dní

3. uložiť ZaD č. 2/2017 v meste, na stavebnom úrade a na Okresnom úrade Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania

Z: primátor mesta
T: do 3 mesiacov

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 64/VIII/2019: K bodu č. 16: : Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy žiadateľovi 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje:
prenájom nehnuteľnosti 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,



12

v k. ú. Spišské Vlachy, za cenu 1 € ročne a na dobu neurčitú. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 65/VIII/2019: K bodu č. 17: Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy žiadateľovi 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje:
prenájom nehnuteľnosti 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. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 66/VIII/2019: K bodu č. 18: Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy žiadateľovi 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje:
prenájom nehnuteľnosti 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 nasledujúcu nehnuteľnosť: Chatu, súp. č.
1535, nachádzajúci sa na par. č. 7733/5, par. r. „C“ – zastavané   plochy a nádvoria, v k. ú. Spišské Vlachy, časť Zahura,
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za cenu 1 € ročne na dobu neurčitú. Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 67/VIII/2019: K bodu č. 19: Založenie združenia obcí  „Tribus, o. z.“

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I.  schvaľuje:
Založenie združenia obcí „Tribus, o.z.“ so sídlom v meste Spišské Vlachy

II. súhlasí:
S členstvom mesta Spišské Vlachy v združení obcí „Tribus, o.z.“

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 68/VIII/2019: K bodu č. 20: Doplnenie žiadosti o NFP materská škôlka

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

schvaľuje

zrušenie uznesenia č. 6/VIII/2018: K bodu č. 5 Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „
Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy“

A. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Novostavba materskej školy v meste Spišské
Vlachy“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1, pričom ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným
územným plánom,

B. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 65 000,00 Eur, t. j. min 5% z celkových oprávnených
výdavkov,

C. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na
dosiahnutie jeho cieľa.

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta



14

Uznesenie č. 69/VIII/2019: K bodu č. 20: Doplnenie žiadosti o NFP materská škôlka

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

schvaľuje
A. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Novostavba materskej školy v meste Spišské

Vlachy“, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1, pričom ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce
a platným územným plánom,

B. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov,
C. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú

nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 70/VIII/2019: K bodu č. 21:Správa o výsledku vykonaných kontrol.

Po prerokovaní predloženého materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

berie na vedomie

správu o výsledkoch vykonaných kontrol.

Dátum : 24.05.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

V Spišských Vlachoch dňa: 24.05.2019
Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová


