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Mestské zastupiteľstvo Spišské Vlachy

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE

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

Uznesenia zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 03.10. 2019

Uznesenie č. 98/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. Moniku Koperdákovú, Ing. Svetlanu Kočišovú
určuje za overovateľa zápisnice: Ing. arch. Martina Čurillu, Štefana Labanca
skrutátora: Jozefa Lazora
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú

Dátum : 07.10.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 99/VIII/2019: K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje
program zasadnutia MsZ.

Dátum : 07.10.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 100/VIII/2019: K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania

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

Dátum : 07.10.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 101/VIII/2019: K bodu č. 3: Správa o plnení uznesení
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
berie na vedomie
správu o plnení uznesení.

Dátum : 07.10.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta
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Uznesenie č. 102/VIII/2019: K bodu č. 5: Prenájom motorového vozidla

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

schvaľuje:
prenájom motorového vozidla vo vlastníctve Mestských lesov a majetkov, spol. s. r. o., SNP 34, 053 61 Spišské

Vlachy, IČO: 36 574 627, ktorý preberie do nájmu Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy,

IČO: 00329657, za cenu 3 500,-€ ročne na dobu neurčitú a to nasledujúce motorové vozidlo:

Druh vozidla: pracovný stroj samohybný

Továrenská značka: Locust L

VIN číslo: U79W045BLK1WA8040

Rok výroby: 2019

EČV: SNZ206

Dátum : 07.10.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 103/VIII/2019: K bodu č. 6: Rekonštrukcia cyklotrasy v meste Spišské Vlachy, časť
„Zahura“

Po prerokovaní materiálu Mestské  zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
schvaľuje:

A. predloženie Žiadosti o poskytnutí dotácie s názvom „Obnova cykloturistického chodníka v
meste Spišské Vlachy, časť Zahura“, vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácii
na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

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 : 07.10.2019                                                                                                    Ľubomír Fifik
primátor mesta

Uznesenie č. 104/VIII/2019: K bodu č. 7: Založenie združenia obcí: Cyklo –Hornád

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
a) Schvaľuje zmluvu o založení združenia obcí (ďalej ako „zmluva o založení združenia“), ktorou sa

zakladá združenie obcí – CYKLO - HORNÁD, združenie obcí, so sídlom: Námestie Slobody 115/1,
053 42 Krompachy (ďalej ako „združenie“), a súhlasí so zmluvou o založení združenia a s právami
a povinnosťami, ktoré zo zmluvy o založení združenia vyplývajú;
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b) schvaľuje Stanovy združenia, ktoré sú súčasťou zmluvy o založení združenia a súhlasí s právami
a povinnosťami, ktoré zo Stanov vyplývajú;

c) poveruje primátora mesta Spišské Vlachy uzatvoriť zmluvu o založení združenia, ktorej súčasťou sú
priložené Stanovy a uhradiť združeniu prvý členský príspevok, v zmysle zmluvy o založení
združenia;

d) schvaľuje a zároveň menuje Ing. Ivetu Rušinovú, ako osobu splnomocnenú na podanie návrhu na
registráciu združenia;

e) schvaľuje a zároveň menuje ako členov správnej rady združenia, Ing. Ivetu Rušinovú, Ľubomíra
Fifika, Jitku Puhallovú;

f) schvaľuje aby mesto Spišské Vlachy poskytlo združeniu ďalší členský príspevok za účelom
zabezpečenia preukázania spolufinancovania projektu - Cyklistický chodník KROMPACHY –
KOLINOVCE – SPIŠSKÉ VLACHY, v zmysle výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR podľa §
8 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2019 Z.z. o poskytovaní dotácie na podporu rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky zo dňa 9.9.2019.

Dátum : 07.10.2019 Ľubomír Fifik
primátor mesta

V Spišských Vlachoch dňa: 07.10.2019

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová


