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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy 

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

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

Uznesenie z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva,  

konaného dňa 29.05.2015 

 

Uznesenie č. 67/VII/2015: K bodu č.1 : Otvorenie – Voľba návrhovej komisie  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
volí 
návrhovú komisiu v zložení : predseda : PaedDr. Satmáryová Marcela 
členovia : ThLic. Baloga Ľubomír, PhD., Ing. Bečker Rastislav 
určuje 
za overovateľov zápisnice : Ing. Juraja Jánošíka, Mgr. Vladimíra Balogu 
určuje 
za skrutátorov Mgr. Branislava Legáta, Ing. Ivana Suchého 
určuje 
zapisovateľku zápisnice: Mgr. Máriu Dzurillovú 
 
 
 
Uznesenie č. 68/VII/2015: K bodu č.2 : Schválenie programu rokovania  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
schvaľuje 
pozmenený program 5. zasadnutia MsZ . 
  
 
 
Uznesenie č. 69/VII/2015: K bodu č.3: Kontrola plnenia uznesení  
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.  
 
 
 
Uznesenie č. 70/VII /2015: K bodu č.5 : Správa z vykonaných kontrol 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
berie na vedomie 
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správu HKM z vykonaných kontrol č. 02/2015/MsZ  
 
ukladá 
 
1. Vypracovať a predložiť rozpočtový harmonogram v termíne na zasadnutie MsZ, ktoré 

sa uskutoční 10.7.2015 
Zodpovedný : Mgr. Hanigovská Viera 

2. Vypracovať a predložiť na zasadnutie MsZ dňa 10.7.2015 aktualizáciu Zásad 
rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy v súlade s platným znením 
z.č.583/2004Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  
Zodpovedný : Mgr. Hanigovská Viera 

3. Vypracovať a predložiť na zasadnutie MsZ dňa 10.7.2015 aktualizované znenie 
Smernice č.1/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti 
mesta Spišské Vlachy. 
Zodpovedný : Mgr. Hanigovská Viera 

 
 
 
Uznesenie č. 71/VII /2015: K bodu č.5 : Správa z vykonaných kontrol 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
berie na vedomie 
 
informáciu a návrh p.poslanca Branislava Legáta na vykonanie kontroly nakladania s 
nehnuteľným majetkom mesta Spišské Vlachy 
 
ukladá 
HKM vykonať kontrolu nakladania s nehnuteľným majetkom mesta a v rámci nej 
vypracovať a predložiť: 
 
1. úplný a celistvý zoznam všetkých nehnuteľností, ktoré mesto Spišské Vlachy kúpilo 

alebo akokoľvek inak nadobudlo, 
2. úplný a celistvý zoznam nehnuteľností, ktoré mesto Spišské Vlachy predalo, darovalo 

alebo akokoľvek inak postúpilo alebo previedlo vlastnícke právo na tretie osoby. 
3. predložiť výsledky kontroly, či boli mestu uhradené všetky plnenia spojené s predajom 

nehnuteľností Mestom. 
4. predložiť výsledky kontroly, či mesto uhradilo všetky svoje záväzky, ak bolo 

kupujúcim alebo nadobúdateľom nehnuteľností. 
5. predložiť výsledky kontroly, či sa všetky vyššie uvedené úhrady uskutočnili v 

hotovosti alebo na účet - na ktorý. 
6. predložiť výsledky kontroly, či nejaký majetok mesta bol scudzený bez titulu alebo 

súhlasu MsZ alebo formou darovania. 
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7. predložiť výsledky kontroly, či všetky predaje alebo kúpy nehnuteľností schválené 
MsZ boli zrealizované a ak nie, prečo 

8. predložiť výsledky kontroly, či bolo zistené nejaké pochybenie pri nakladaní s 
nehnuteľným majetkom mesta a ako boli uvedené pochybenia riešené, resp. či bola 
vyvodená zodpovednosť. 

A to všetko za obdobie posledných desiatich kalendárnych rokov. 
 
Zodpovedný : HKM 
Termín : koniec  júna 2015 
 
 
 
Uznesenie č. 72/VII /2015: K bodu č.5: Správa z vykonaných kontrol 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
berie na vedomie 
 
návrh p.poslanca Rastislava Bečkera pozastaviť akékoľvek nakladanie s nehnuteľným 
majetkom mesta Spišské Vlachy do schválenia a účinnosti nových Zásad hospodárenia s 
majetkom mesta Spišské Vlachy. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
poveruje 
 
zástupcu primátora vypracovať a predložiť nové znenie Zásad hospodárenia s majetkom 
mesta Spišské Vlachy do 10.7.2015. 
 
Zodpovedný : zástupca primátora mesta 
Termín : do 10.7.2015 
 
 
 
Uznesenie č. 73/VII /2015: K bodu č.6: Činnosť a hospodárenie mestských lesov a 
majetkov v Spišských Vlachoch 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
berie na vedomie 
 
predložené materiály pánom Vladimírom Sajdákom o činnosti a hospodárení mestských 
lesov a majetkov v Spišských Vlachoch. 
 
ukladá 
konateľovi spoločnosti p. Sajdákovi: 
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1. S okamžitou platnosťou zastaviť ťažbu do schválenia ozdravného plánu spoločnosti 

MsLaM s.r.o. 
2. Vylúčiť akýkoľvek prevoz drevnej hmoty cez lesy vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy. 
3. Zaviesť jediný bod pre vývoz dreva, a to Okolie Spišské Vlachy. 
4. Zaviesť vývoz dreva iba v utorok a vo štvrtok bez ohľadu a bez výnimky. 
5. Vypracovať návrh na zmenu stanov spoločnosti, zriadenie dozornej rady, ktorej 

členmi budú všetci poslanci MsZ v Spišských Vlachoch. 
6. Predložiť ozdravný plán do konca júna 2015 s vypracovaným podrobným 

ekonomicko-hospodárskym plánom spoločnosti. 
7. Začať okamžite plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona. 
 
 
 
Uznesenie č. 74/VII /2015: K bodu č.7 : Návrh riaditeľky MŠ na zvýšenie kapacity v 
MŠ Spišské Vlachy 
 
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
berie na vedomie 
predložený návrh variantného riešenia prevádzky MŠ v priestoroch ZŠ Komenského 6  
 
ukladá 
riaditeľke MŠ v spolupráci s riaditeľmi ďalších škôl umiestnených v meste Spišské Vlachy 
predložiť variantné riešenia MŠ vrátane prestavby MŠ v meste, prestavby povaly v MŠ na 
SNP 1, potencionálneho využitia budovy SŠI, riešenia v podobe kontajnerovej školy a 
predložiť tieto riešenia na posúdenie Rade MŠ a Rade ZŠ Komenského 6. 
 
Zodpovedný : p. riaditeľka MŠ 
Termín : najbližšie zasadnutie MsZ 12.6.2015 
 
 
 
Uznesenie č. 75/VII /2015: K bodu č.8 : Činnosť komisií MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
berie na vedomie 
 
žiadosť firmy Demax o umiestnenie prijímača a vysielača a stanoviská vlastníkov 
dotknutých pozemkov a túto žiadosť  
 
neschvaľuje. 
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Uznesenie č. 76/VII /2015: K bodu č.8 : Činnosť komisií MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
ukladá 
Prednostovi MsÚ Spišské Vlachy v spolupráci s DHZ vypracovať smernicu o využívaní 
hasičskej techniky. 
 
Zodpovedný : prednosta MsÚ 
Termín : koniec júla 
 
 
Uznesenie č. 77/VII /2015: K bodu č.8 : Činnosť komisií MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
berie na vedomie 
1. Žiadosť Motocross Clubu o odkúpenie pozemku v katastri mesta Spišské Vlachy časť 

Turliky na parcele č.5577 o výmere 500m2 za symbolickú cenu 1€. 
2. Žiadosť pána Celeca o prenájom pozemkov v oblasti Zahura. 
3. Žiadosť p. Zapalu Mareka o odkúpenie časti pozemku č. KNC 247/2 o výmere 40m2 

na ul. 9. mája Spišské Vlachy. 
 
Z dôvodu pozastavenia nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta  
presúva 
MsZ v Spišských Vlachoch vyššie uvedené na vedomie vzaté žiadosti na najbližšie 
zasadnutie MsZ po schválení nových Zásad s nakladaním s majetkom mesta Spišské 
Vlachy. 
 
 
 
Uznesenie č. 78VII /2015: K bodu č.8 : Činnosť komisií MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
berie na vedomie 
 
žiadosť vlastníkov bytov na ul.9.mája 29 vo veci prechodu zásobovacích vozidiel 
spoločnosti Fresh a spôsobeného poškodzovania príjazdovej cesty  
 
ukladá 
zamestnancovi stavebného úradu preveriť jestvujúce stavebné povolenie na predajňu Fresh 
a spôsob zásobovania tovarom. 
 
 



6 

 

 
Uznesenie č. 79/VII /2015: K bodu č.8 : Činnosť komisií MsZ 
 
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  
 
berie na vedomie 
žiadosť p. Miloša Olejníka o opravu zjazdu z hlavnej cesty na ulicu Vajanského a taktiež 
žiadosť obyvateľov bytového domu na ulici Včelná 13 o doriešenie prístupovej cesty k 
bytovému domu  
  
ukladá 
zamestnancovi MsÚ vypracovať v danej veci základnú cenovú kalkuláciu požadovaného 
riešenia a posúdiť jednotlivé riešenia z hľadiska uskutočniteľnosti. 
 
 

V Spišských Vlachoch dňa 02.06.2015 

 

Za správnosť:  PaedDr. Satmáryová Marcela 

                predseda návrhovej komisie 

 

 

Podpísané dňa :  08.06.2015    

 

              Ľubomír Fifik 
                 primátor 


