MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
______________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
napísaná dňa 18. marca 2020 na 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v zasadačke
Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik privítal poslancov
MsZ a ostatných prítomných.
Prítomní:
Primátor mesta:
Prednosta MsÚ:
Prítomní poslanci MsZ:

Ľubomír Fifik
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM
Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr.
Monika Koperdáková, Štefan Labanc, Milan Biroščák
Ospravedlnený poslanci MsZ: Jozef Lazor – ospravedlnený
Ing. Rastislav Bečker – ospravedlnený
PaedDr. Marcela Satmáryová - ospravedlnená
Hlavný kontrolór:
Mgr. Margita Šefčíková
Zapisovateľ:
Mgr. Valéria Bašistová
Ostatní prítomní:
Začiatok rokovania:
Ukončenie rokovania:

podľa priloženej prezenčnej listiny
15,30 hod.
16,30 hod.

Priebeh rokovania:
K bodu 1: Otvorenie
Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
–
určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
–
voľba návrhovej komisie MsZ
Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Moniku Koperdákovú
členovia: Ing. Juraja Jánošíka, Milana Biroščáka
určuje za overovateľa zápisnice: Ing. Svetlanu Kočišovú, Štefana Labanca
určuje za skrutátora: Ing. arch. Martina Čurillu
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch (uzn. v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 157/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania
Primátor mesta – dal hlasovať o prednesenom programe rokovania Mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 158/VIII/2020 bolo prijaté.
Prednosta MsÚ – podal návrh na doplnenie programu rokovania ako bod č. 7 Návrh na prenájom
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – ZO CHPH ZAHURA.
Primátor mesta – dal hlasovať o doplnenom programe rokovania Mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 159/VIII/2020 bolo prijaté.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
– voľba návrhovej komisie MsZ
2. Schválenie programu rokovania
3. Správa o plnení uznesení
4. Informácia o projektoch
5. Podanie správy o činnosti – Mestské lesy a majetky s.r.o.
6. Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013
7. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – ZO CHPH ZAHURA.
8. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 1. ŠK Tatran Spišské
Vlachy
9. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Motocross klub
10. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Verbena
11. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Zväz zdravotne
postihnutých, Spišské Vlachy
12. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Základnej organizácii
chovateľov poštových holubov
13. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Tomčik
14. Verejno-obchodná súťaž – mlynská ulica
15. Súhlasne stanovisko v rámci aktualizácie územného plánu
16. Schválenie spoluúčasti v rámci projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské Vlachy“
17. Návrh na odkúpenie pozemku – prístupová cesta
18. Návrh prenájmu motorových vozidiel
19. Zrušenie združenia Ekospiš
20. Dodatok k organizačnému poriadku
21. Správa o plnení Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na roky
2011-2018 (2020) ku dňu 31.12.2019
22. Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby.
23. Správa o kontrolnej činnosti
24. Činnosť komisií – výstupy
25. Rôzne
26. Interpelácie
27. Záver
K bodu č. 3: Správa o plnení uznesení
Primátor mesta - informoval o plnení uznesení a dal hlasovať k bodu č. 3 Správa o plnení uznesení:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
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Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 160/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 4: Informácie o projektoch
Prednosta MsÚ – v krátkosti informoval prítomných poslancov o projektoch:
- projekt MŠ – projekt prebieha, máme spracované verejné obstarávanie,
- projekt Rudoľová záhrada – máme spracované verejné obstarávanie, v rámci tejto mimoriadnej situácie
v štáte čakáme zatiaľ čo bude ďalej,
- zajtra odovzdávame projekt v rámci nadácie Tatra Banky o grant na nákup rúšok pre obyvateľov mesta
v rámci opatrení proti šíreniu ochorenia Corona vírusu. Je to bez spoluúčasti mesta.
Máme rozpracovaných viacero projektov, vzhľadom k terajšej situácii sa do ďalších nepúšťame, uvidíme
ako to bude s podielovými daniami.
Primátor mesta – informoval prítomných poslancov o prijatých opatreniach a výstupoch zo zasadnutí
krízového štábu mesta z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá bola vyhlásená z dôvodu výskytu ochorenia
COVID – 19. Zároveň poprosil prítomných o spoluprácu, zodpovednosť a dodržiavanie týchto opatrení.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 4: Informácie o projektoch : Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 161/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 5. Podanie správy o činnosti – Mestské lesy a majetky s.r.o.
Prednosta MsÚ - V roku 2019 nám začala platnosť nového Plánu starostlivosti o les na roky 2019 – 2028
kde je ťažba celkom 34 638 m³, za rok 2019 bola ťažba celkom 2 726 m³. Celková výmera lesných
pozemkov 2023 ha, porastová plocha 1984 ha.
Mgr. Koperdáková - chcem sa opýtať ohľadom lesov, Zahurou nad plánovanou skládkou je tak hustý les,
stromy blízko vedľa seba, či to netreba prerezať, preriediť.
Primátor mesta – pozemok patrí spoločnosti Ekover, je to na dohode združenia obcí ako ďalej postupovať
pri riešení tejto časti lesa.
Mgr. Koperdáková – v rámci pripomienok občanov, prečo občania Zahury nemajú nádoby na separovaný
odpad? Všetko sa dáva do jedného veľkého kontajnera spolu.
Primátor mesta – občania myslia asi ďalšie hniezdo, ktoré by bolo dobré mať v tejto lokalite, kontajner na
sklo tam je, na plasty nie.
Mg. Koperdáková - chceme separovať a tých chatárov je tam veľa.
Prednosta MsÚ - musíme to zistiť, pretože neviem ako to je s odvozom, zo sklom nebol problém, ale
musíme prezistiť plasty. Zistíme ako to je.
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 5 Podanie správy o činnosti – Mestské lesy a majetky s.r.o.:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 162/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 6 Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy nemá schválené Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje
financovanie 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 s prílohami pre rok 2020. Posledná úprava je s prílohami pre rok 2019. Zmena
príloh 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 je nutná z dôvodu zmeny nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samospráve. Predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 zohľadňuje zmenu výšky
predpokladanej ročnej sumy pripadajúcej na jedného prepočítaného žiaka pre rok 2019 na základe
východiskových štatistických údajov fiškálnej decentralizácie. Jedná sa o zmenu výšky dotácia na rok
2020 na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, pre
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa a výšku dotácie na dieťa a žiaka
jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2020.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 163/VIII/2020 bolo prijaté.
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K bodu č. 7 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – ZO CHPH
ZAHURA
Prednosta MsÚ - jedná sa o zámer prenájmu nehnuteľností. Sú dvaja žiadatelia – organizácie chovateľov
holubov.
Ing. arch. Čurilla – bol som to zamerať, oni sa odčlenili. Navrhujem schváliť prenájom podľa podanej
žiadosti.
Š. Labanc – tí chovatelia budú tam aj chovať holubov?
Prednosta MsÚ – nie, iba na administratívne účely.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy – ZO CHPH ZAHURA: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík,
Proti: Ing. Svetlana Kočišová
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 164/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 8 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 1. ŠK Tatran
Spišské Vlachy
Prednosta MsÚ - Žiadateľ 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy žiada o prenájom budovy súp. č. 2230 na parcele C
KN 2000/9, k. ú. Spišské Vlachy, za účelom konania kultúrnych akcií, spoločenských podujatí, športových
zápolení a aktivít telesnej kultúry. Na predchádzajúcom MsZ sme schvaľovali zámer, teraz prenájom, sú to
priestory po THK. Máme dobrovoľníkov, ktorí sa budú o to starať počas leta aj v zime.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy – 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje
(uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 165/VIII/2020 bolo prijaté.
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K bodu č. 9 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Motocross
klub
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Motocross club Spišské Vlachy zo dňa
13.02.2019, ktorý žiada o prenájom priestorov bývalej kancelárie STS za účelom uskladnenia náradia
a mechanizmov pri zabezpečovaní a organizovaní pretekov. Tu sa tiež už schvaľoval zámer prenájmu,
jedná sa o priestory bývalej STS, ktoré Motocross využíva.
Ing. Kočišová – každý klub bude robiť niečo pre mesto, oni už dali, že čo budú robiť, či niečo s mládežou?
Š. Labanc – na športovej komisii sme to preberali, navrhol som im zapojiť do toho aj mládež, zatiaľ
neviem či sa to posunulo.
Prednosta MsÚ – je to dosť náročný šport na financie, skôr možno cyklo, ale to neviem či budú ochotní. Je
ich dosť málo. V rámci tohto klubu zapojiť deti by bolo veľmi finančne náročné. Skôr formou osvety,
prezentácie klubu. Každý klub sa vie individuálne prezentovať, treba to na komisii prerokovať. Dnes by
som si vedel predstaviť vytvoriť „PUMPTRACK“. Ide o pripravenú dráhu pre deti aj pre dospelých kde si
môžu vyskúšať jazdu na bicykloch.
M. Biročšák – navrhujem do zmluvy o prenájme zakotviť, aby robili nejakú osvetu, činnosť, keď majú tie
priestory. Ak nie, prichádzajú o priestory.
Mgr. Šefčíková - HKM – vyplýva to už zo spôsobu akým sa im to prenajíma, a to je osobitý zreteľ – je to
uvedené v zásadách hospodárenia mesta. Vy môžete od nich žiadať za určité obdobie správu o činnosti
a prehodnotiť či ten nájom bude aj naďalej pokračovať, alebo bude mesto zmluvu vypovedať.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 9 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy – Motocross klub: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v
prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 166/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Verbena
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Verbena zo dňa 11.02.2020, ktorá žiada
o prenájom priestorov bývalej kancelárie STS za účelom schádzania sa. Jedná sa o zámer prenájmu
priestorov.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 10 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy – Verbena: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 167/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Zväz
zdravotne postihnutých, Spišské Vlachy
Prednosta MsÚ – žiadateľom je základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých, Spišské Vlachy, ktorá
žiada o prenájom budovy v Kultúrnom dome za účelom schádzania sa a spoločenských podujatí. Rovnako
ide o zámer, o osobitný zreteľ. Jedná sa o priestor v kultúrnom dome o veľkosti 13,2 m². Nájom 1 €/rok na
dobu neurčitú.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy – Zväz zdravotne postihnutých, Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 168/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 12 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Základnej
organizácii chovateľov poštových holubov
Prednosta MsÚ – Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Základnej organizácie chovateľov poštových
holubov Spišské Vlachy zo dňa 03.09.2018, ktorá žiada o prenájom priestorov bývalej kancelárie STS za
účelom schádzania sa a nasadzovania holubov. Teraz sa schvaľuje konkrétny prenájom.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 12 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
Spišské Vlachy – Základnej organizácii chovateľov poštových holubov: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 169/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 13 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Tomčik
Prednosta MsÚ - na základe žiadosti Ľubomíra Tomčíka zo dňa 30.01.2020, Vajanského 88, 053 61
Spišské Vlachy, o odkúpenie pozemkov: parcelu registra „C“ parc. č. 676/1 diel č. 4 (odčlenení od parcelu
registra „C“ parc. č. 2118/1 vo výmere 837 m², druh pozemku zastavané plochy) vo výmere 34 m², druh
pozemku zastavané plochy, parcelu registra „C“ parc. č. 677 diel č. 5 (odčlenení od parcelu registra „C“
parc. č. 2118/1 vo výmere 837 m², druh pozemku zastavané plochy) vo výmere 5 m², druh pozemku
zastavané plochy, za cenu 10,- € / m². Predpokladaný príjem 390, -€. Pán Tomčík si to chce dať do
poriadku.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 13 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy Tomčik: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 170/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 14 Verejno-obchodná súťaž – Mlynská ulica
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy chce vyhlásiť OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚTAŽ 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. 118/2, par. r. „E“ – trvalý trávnatý porast o výmere 39 m2.minimálna cena 390,-€.
Pozemok par. č. 2420/3, par. r. „E“ – trvalý trávnatý porast o výmere 70 m2. Je to mimo územného plánu,
pri rieke Branisko. okolité pozemky sú SR a pozemkový fond, nie sú naše.
Mgr. Koperdáková - je to stavebná parcela?
Prednosta MsÚ - nie je to orná pôda, trávnatý porast.
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 14 Verejno-obchodná súťaž – Mlynská ulica: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana
Kočišová
Proti: Milan Biroščák
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 5

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 171/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 15 Súhlasne stanovisko v rámci aktualizácie územného plánu
Prednosta MsÚ – tento bod bol prerokovaný na stavebnej komisii. Mesto Spišské Vlachy na základe
žiadosti Jána Sabola žiada o zaradenie zmeny do územného plánu mesta Spišské Vlachy v rámci výstavby
rodinného domu na par. č. E 2353. Je to Mlynská ulica.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 15 Súhlasne stanovisko v rámci aktualizácie územného plánu
: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 172/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 16 Schválenie spoluúčasti v rámci projektu „Modernizácia odborných učební ZŠ Spišské
Vlachy“
Prednosta MsÚ - škola plánuje dosiahnuť zlepšenie podmienok výučby vybavením nábytkom,
didaktickými pomôckami a modernou IKT technikou v troch odborných učebniach cez MAS Sľubicu,
vo výške 30.000 eur. a to v polytechnickej učebni na vyučovanie techniky a pracovného vyučovania, v
IKT učebni na vyučovanie informatiky i prírodovedných predmetov a v jazykovej učebne. Projektový
zámer rieši vo väčšej miere dovybavenie predmetných učební, a teda plne nadväzuje na pôvodnú
infraštruktúru základnej školy a potrieb vzdelávania v základnej škole. Spoluúčasť mesta je vo výške 5 %,
čo je cca. 1.600 eur.
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 16 Schválenie spoluúčasti v rámci projektu „Modernizácia
odborných učební ZŠ Spišské Vlachy“: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v
prílohe).

Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 173/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 17 Návrh na odkúpenie pozemku – prístupová cesta
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy v súvislosti s vybudovaným novej cesty za domami na ul.
Vajanského oslovilo majiteľov pozemkov o vysporiadanie pozemkov. Tento pozemok je kľúčovým, tvorí
gró vybudovania prístupovej cesty, jedná sa o pozemok o výmere 495 m², majiteľom je p. Vilk, cena je 11
eur/m², za sumu 5.445 eur. Od ostatných majiteľov máme už súhlas, do ďalšieho MsZ môžeme schvaľovať
darovacie zmluvy.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 17 Návrh na odkúpenie pozemku – prístupová cesta: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 174/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 18 Návrh prenájmu motorových vozidiel
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe potreby rozšírenia vozového parku obstaralo
prostredníctvom Mestských lesov a majetkov s.r.o. motorové vozidlo Dacia Duster a Citroen Jumper
nakoľko vozidlo Škoda Octavia a Citroen Berlingo doslúžili. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:
5000,-€ ročne – Citroen, 5000,-€ ročne – Dacia. Nájom na dobu neurčitú, avšak najdlhšie po dobu
splatenia leasingu a následne dôjde k prehodnoteniu nájomnej zmluvy.
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 18 Návrh prenájmu motorových vozidiel: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 175/VIII/2020 bolo prijaté.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 18 Návrh prenájmu motorových vozidiel: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 176/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 19 Zrušenie združenia Ekospiš
Prednosta MsÚ - Ekospiš, združenie obcí je združením obcí, ktorého zakladatelia a členovia sú Mesto
Krompachy, Mesto Spišské Podhradie, Mesto Spišské Vlachy a Obec Hincovce. Združenie bolo založené
účelovo na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie zariadenia
na mechanicko – biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu. Združenie preto podalo žiadosť o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku, avšak táto žiadosť bola zamietnutá. Nakoľko združenie už
nemôže podať žiadosť o poskytnutie príspevku v zmysle výzvy, je existencia združenia zbytočná.
Existencia tohto združenia preto znamená len zvyšovanie poplatkov a nákladov.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 19 Zrušenie združenia Ekospiš: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).

Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 177/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 20 Dodatok k organizačnému poriadku
Prednosta MsÚ - dňa 31.12.2019 bol vydaný Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu
Spišské Vlachy (ďalej len „dodatok“), s účinnosťou od 01.01.2020. Predmetným dodatkom sa upravil
Organizačný poriadok Mestského úradu Spišské Vlachy zo dňa 28.12.2017 a Príloha č. 2 Organizačná
štruktúra Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Nastali niektoré personálne zmeny, ktoré je potrebné do
organizačného poriadku zapracovať (stavebný úrad, dohoda).
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 20 Dodatok k organizačnému poriadku: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 178/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 21 Správa o plnení Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské
Vlachy na roky 2011-2018 (2020) ku dňu 31.12.2019
Prednosta MsÚ - v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, §
82, odsek 1 obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych
služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku alebo zhoršenia
nepriaznivých sociálnych situácii a riešenia miestnych sociálnych problémov. Správa bola prerokovaná na
zasadnutí sociálnej komisie dňa 12.02.2020 a členovia sociálnej komisie odporúčajú Mestskému
zastupiteľstvu ju zobrať na vedomie.
Mgr. Koperdáková – bolo to prerokované na sociálnej komisii.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 21 Správa o plnení Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych
služieb mesta Spišské Vlachy na roky 2011-2018 (2020) ku dňu 31.12.2019: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 179/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 22 Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby
Prednosta MsÚ – Mesto Spišské Vlachy ako poskytovateľ príspevku na stravu dôchodcov v minulom roku
2019 poskytlo finančný príspevok na stravu vo výške 35,40 € 3 obyvateľom. Vzhľadom na finančné
čerpanie rozpočtu v oblasti príspevkov na stravu dôchodcov, členovia komisie odporúčajú vypracovať a
schváliť MsZ v Spišských Vlachoch doplnok k VZN č.4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby, kde budú upravené násobky životného minima na vyššiu hodnotu aby
občania mali možnosť získať príspevok na stravu. V uplynulom období roka 2019 bol príspevok na stravu
čerpaný vo výške 35,40 €. Suma životného minima je v súčasnosti 210,20 € a výška minimálneho
starobného dôchodku je od 1.1.2020, na ktorý vznikne nárok po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia,
dosahovať 33 % priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo sa rovná sume 334,30 eur.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 22 Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 4/2013 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 180/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 23 Správa o kontrolnej činnosti
Mgr. Šefčíková - HKM – správa Vám bola zaslaná, kontrola sa týkala organizácie - Centra voľného času.
Kontrolou neboli odhalené závažné nedostatky. Ak máte otázky k zisteniam, ktoré tam sú, tak Vám ich
zodpoviem.
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Ing. Kočišová – o aké nedostatky išlo?
Mgr. Šefčíková – HKM - nedostatky:
- kontrola interných smerníc – niektoré smernice je potrebné z dôvodu zmeny zákona aktualizovať,
- pracovný poriadok – menšie nedostatky, ktoré sa odstránia,
- kontrola pokladne – neboli zistené nedostatky, kontrola náhodne vybratých mesiacov v roku 2018, 2019,
- zverejňovanie na webovej stránke – dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Počas posledných dvoch rokov boli uzatvorených zmlúv menej, a nepodliehali povinnému zverejneniu.
- kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole - neaktuálny vnútorný predpis k vykonávaniu
finančnej kontroly a taktiež nedostatky pri vykonávaní základnej finančnej kontroly, na zmluvách, ktoré
neboli zverejnené, nebola vykonaná základná finančná kontrola. Vykonala som aj kontrolu plnenia
opatrení z kontroly, ktorá bola vykonaná v roku 2016 predchádzajúcim kontrolórom. Všetko čo bolo
uložené sa plní. Neboli to vážne nedostatky, všetky boli odkonzultované a boli navrhnuté riešenia. Ešte čo
sa týka organizačného poriadku, tým, že prijali nového zamestnanca nemali aktuálnu organizačnú štruktúru
čo bolo potrebné upraviť, ale už mi bola zaslaná aj aktualizovaná organizačná štruktúra.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 23 Správa o kontrolnej činnosti: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 181/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 24 Činnosť komisií – výstupy
Prednosta MsÚ – nakoľko máme novú riaditeľku na ZŠ SNP 13 je potrebné zrušiť uznesenie č.
9/VIII/2018 kde MsZ zriadilo kultúrno-školskú komisiu a následne prijmete uznesenie s tým istým znením
iba sa časť zmení v tej časti kde namiesto Mgr. Jany Korfantovej zvolíte Mgr. Silviu Korenkovú.
Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 24 Činnosť komisií – výstupy
: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 182/VIII/2020 bolo prijaté.
Primátor mesta – po prečítaní návrhu uznesenia dal hlasovať k bodu č. 24 Činnosť komisií – výstupy
: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch volí (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Jozef Lazor - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 183/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 25 Rôzne
Primátor mesta – informoval poslancov o situácii v meste vzhľadom k mimoriadnej situácii na Slovensku
z dôvodu šírenia nebezpečného ochorenia COVID-19. O každom zasadnutí krízového štábu mesta Spišské
Vlachy sú poslanci informovaní. Zaevidovali sme znížený pohyb občanov v meste. S pomocou pre
občanov sa nám prihlásili a ponúkli dobrovoľníci mesta pod vedením p. Sofii Vašš. Momentálne má 3-4
dobrovoľníkov. Pomoc poskytujú našim seniorom, starším ľuďom a to vo forme donášky liekov na základe
receptu. Verím, že to čoskoro pominie, hoci prognózy nie sú veľmi lichotivé. Výskyt tohto ochorenia je už
aj v Spišskom Podhradí, preto musíme byť zvlášť obozretní. O situácii ako aj o výstupoch z rokovania
krízového štábu budete aj naďalej informovaní .
Ing. arch. Čurilla – máme ľudí v karanténe, máte prehľad o nich?
Primátor mesta – máme zoznam ľudí, ktorí sú už v karanténe. Aj podaní na polícii, polícia na základe
podania vykoná šetrenie u danej rodiny, alebo osoby či dodržiava povinnú karanténu.
Š. Labanc – vieme urobiť my niekde karanténne centrum?
Primátor mesta – je to otázka, ktorú sme na stretnutí krízového štábu riešili, potreboval by som stanovisko
hygienika. Vychádzame z dostupných informácií.
Ing. arch. Čurilla – treba chrániť tých najzraniteľnejších.
Primátor mesta – objednali sme rúška v počte 1.500 ks, ktoré by mali byť k dispozícii v priebehu budúceho
týždňa a tie rúška budeme následne distribuovať občanom starším ako 60 rokov podľa zoznamu. V prípade
potreby sme kedykoľvek k dispozícii, taktiež aj dobrovoľníci mesta.
Ing. Jánošík – ako predseda finančnej komisii som bol upozornený, že na stránke FB- konkrétne
Infokanálu mesta Spišské Vlachy chcela Nadácia Jozefa Salaja po Štefánikovi pomenovať ZŠ, ulicu, alebo
dať bustu na železničnú stanicu, príp. pomenovať turistický chodník. V súvislosti s tým sa vyjadrovali na
túto tému, že finančná komisia neodporúča, citovali tam uznesenie, že na komisii sme neodporúčali nič
také zrealizovať a boli z toho smutní. Bol som na mestskom úrade, pozreli sme si zápisnicu zo zasadnutia
FHK z roku 2019 nie je žiadne uznesenie, uznesenia nedávame, dávame iba odporúčania. Jednoducho
vybrali časť textu, ktorý im vyhovoval a ďalšiu časť vymysleli. Bol zverejnený nezmysel. Dá sa to overiť,
je zo zasadnutia zápisnica, v ktorej sa nič také nespomína. Neviem ako to je, ale počul som, že niečo tam
napíšu, potom to zmažú, aby sa to nedalo dokázať. Takáto hlúposť bola na Infokanále. Ak ste sa aj Vy
o takomto niečom počuli, tak nič z toho nie je pravda.
Š. Labanc – aj ja som sa dostal do konfliktu s Infokanálom ohľadom arény, zareagoval som tam a hneď
som bol zotretý.
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Ing. arch. Čurilla - nie je pod tým nikto podpísaný, aký je to zdroj? Stojí ti to za to brať ich vôbec do
úvahy? Nie je to adresné.
Ing. Jánošík - dávam to na vedomie ostatným.
Primátor mesta - je tu ďalší dôkaz toho, že falšujú, upravujú ako im to pasuje úradné veci.
Ing. Jánošík - napísali uznesenie, dali polovicu textu pravdivú a druhú dopísali, v podstate úradnú vec
sfalšovali.
Ing. arch. Čurilla – ohľadom činnosti stavebnej komisii, mali sme zasadnutie na ktorom sme riešili všetky
tieto body, ktoré tu odzneli okrem prerokovanie možnosti prístupovej cesty – p. Tindira na ul. Včelnej.
Komisia trvá na tom, že je to dočasného charakteru, dočasná stavba, prístupová cesta kde mu umožníme
príjazd vozidlom do 3,5 tony. V prípade poškodenia jestvujúcej komunikácie, chodníka, studne a
vodovodnej prípojky, opravy vykonať na vlastné náklady - komunikácia bude dočasného charakteru na
dobu 2 rokov, po uplynutí doby priestor dať do pôvodného stavu.
Ing. Jánošík – za rampou pri železnici ako sa ide ku Kolinovciam, za ňou sú nahádzané nejaké vrecia,
ktoré by bolo treba odstrániť, aby sa to tam nezväčšovalo.
Primátor mesta – ďakujem za upozornenie. Vzhľadom k danej situácii mesto momentálne funguje
v núdzovom režime, aj čo sa týka napr. zberu konárov, odpadu, je to preto, aby sme chránili zamestnancov.
Čo sa týka zberu odpadu spoločnosť Ekover pracuje riadne, nie je problém objednať kontajner pre
stavebný odpad. Čo sa týka zberu konárov dal som pokyn na odklad zberu, dal som zákaz, aby sa konáre
a akýkoľvek odpad vyvážal na STS-ku. V prípade porušenia treba kontaktovať mesto, alebo priamo
políciu.
K bodu č. 26 Interpelácie
V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov.
K bodu č. 27 Záver
Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 10. zasadnutie MsZ o 16:30 hod.
ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 27. marca 2020

…..................................................
Ľubomír Fifik
primátor mesta

..............................................................
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik
prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:
Ing. Svetlana Kočišová

....................................................

Štefan Labanc

....................................................
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