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M E S T O   S P I Š S K É   V L A C H Y 

M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O 

VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE 

______________________________________________________________________________________  

  

  

Z Á P I S N I C A 

  

napísaná dňa 17. júna 2020 na 11. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v Galérii Mestského 

úradu v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik privítal poslancov MsZ 

a ostatných prítomných. 

  

Prítomní:  

Primátor mesta:             Ľubomír Fifik  

Prednosta MsÚ:            JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM  

Prítomní poslanci MsZ:              Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. 

Monika Koperdáková, Štefan Labanc, Milan Biroščák, Jozef Lazor, 

PaedDr. Marcela Satmáryová 

 

Ospravedlnení poslanci MsZ: Ing. Rastislav Bečker – ospravedlnený 

                                                                              
Hlavný kontrolór:    Mgr. Margita Šefčíková                                                                            

Zapisovateľ:            Mgr. Valéria Bašistová                                                                                          

 

Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  

Začiatok rokovania:        15,30 hod.                                                                                                                         

Ukončenie rokovania:     19,30 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: PaedDr. Marcela Satmáryová 

členovia: Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák 

určuje za overovateľa zápisnice: Ing. Juraja Jánošíka, Ing. arch. Martina Čurillu 

určuje za skrutátora: Štefana Labanca 

určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú  
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch (uzn. v prílohe). 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker – neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 184/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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  185/VIII/2020 bolo prijaté.  

Primátor mesta – podal návrh na presun bodov, a to bod č. 10 Stanovisko k územnému rozhodnutiu pre 

stavbu: Bystrany - vodovod, kanalizácia a ČOV za bod č. 2 ako bod č. 3. O podanom návrhu dal hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.  
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Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  186/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

Program: 

 

1. Otvorenie  zasadnutia 

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

– voľba návrhovej komisie MsZ 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Stanovisko k územnému rozhodnutiu pre stavbu : Bystrany - vodovod, kanalizácia a ČOV 

4. Pripomienky občanov 

5. Správa o plnení uznesení 

6. Informácia o projektoch  

7. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – ZO CHPH ZAHURA 

8. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Verbena 

9. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Zväz zdravotne 

postihnutých, Spišské Vlachy 

10. Verejno-obchodná súťaž – ZAHURA 

11. Zmeny a doplnky č.3/2019 územného plánu  a VZN o územnom pláne mesta Spišské Vlachy 

12. Evidenčný systém odpadov ELWIS 

13. Návrh na schválenie Mestskej školskej rady 

14. Činnosť komisií – výstupy 

15. Rôzne 

16. Interpelácie 

17. Záver 

 

K bodu č. 3: Stanovisko k územnému rozhodnutiu pre stavbu : Bystrany - vodovod, kanalizácia 

a ČOV  

 

Ing. Mnichová – v obci Bystrany zatiaľ nie je vybudovaná potrebná infraštruktúra, ktorá by dokázala 

zabezpečiť dodávku pitnej vody pre obyvateľov obce. Zároveň v obci Bystrany nie je komplexne vyriešená 

likvidácia splaškových odpadových vôd. Splaškové odpadové vody sú zachytávané v žumpách, ktoré sú 

vyvážané na najbližšiu vhodnú ČOV,  kde dochádza k ich vyčisteniu. V minulom období sa začala v obci 

Bystrany uskutočňovať výstavba verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV. Jednotlivé úseky 

technickej infraštruktúry sa zatiaľ nepodarilo skolaudovať. V rámci tejto stavby sa uvažuje s využitím 

rozostavaných úsekov verejného vodovodu a kanalizácie za podmienky, že doteraz vybudované úseky 

vodovodu a kanalizácie budú mať vyhovujúci technický stav. Technický stav bude potrebné preveriť 

pomocou dôsledného monitoringu existujúcich rozvodov a tlakových skúšok. Dodávka pitnej vody pre 
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obec Bystrany bude zabezpečená napojením na vodovodnú sieť mesta Spišské Vlachy. Privádzacie 

zabezpečí dodávku vody z vodovodnej siete mesta Spišské Vlachy do obce Bystrany. Dodávka vody pre 

mesto Spišské Vlachy je v súčasnosti zabezpečená z vodojemu 2x250 m³. Bod napojenia na existujúce 

potrubie D225 z vodojemu do mesta Spišské Vlachy sa nachádza na južnom okraji mesta, na lúke pri rieke 

Hornád, v blízkosti regulačnej stanice. V bode napojenia privádzacieho potrubia na existujúce vodovodné 

potrubie sa vybuduje nová armatúrna šachta. Mesto Spišské Vlachy má dať stanovisko či súhlasí, aby to 

prechádzalo po našom katastri, môže dať nejaké obmedzujúce podmienky. Mesto nemôže povedať, že 

nedá vodu, lebo voda nie je naša,  je vo vlastníctve PVPS Poprad. Už v minulosti mali vypracovaný 

projekt o zokruhovaní. Máme pripomienku pána Kiššáka kde s návrhom nesúhlasíme a projekt žiadame 

prepracovať tak, aby jeho súčasťou bolo:  

a.) zvýšenie počtu zdrojov/vrtov pitnej vody v Jánskej doline  

b.) rekonštrukcia zásobovacieho radu do vodojemu (Jánska dolina – vodojem)  

c.) prístavba 3. komory vodojemu v objeme cca 250 m³,  

d.) aktuálne údaje o súčasnom stave vodných zdrojov, t. j. kapacita prameňov, spotreba vody v meste 

Spišské Vlachy, straty, predpokladaná rezerva pre obec Bystrany.  

II. súhlasí s návrhom realizácie výstavby ČOV Bystrany za predpokladu splnenia týchto podmienok:  

a.) dopracovať aktuálne údaje o prietoku v recipiente Klčovký potok v bode napojenia odpadových vôd z 

ČOV a ich kvalitatívne údaje (BSK5 ....),  

b.) dopracovať aktuálne údaje o prietoku a kvalite vody v recipiente bode (ŠUM) a v ústi do Hornádu,  

c.) dopracovať vplyv prevádzky ČOV na kvalitu vody v bode ŠUM a v ústi do Hornádu  

d.) dopracovať tzv. havarijný plán pre prípad, že ČOV bude mimo prevádzky a splašky budú obtokom 

odvádzané do recipientu bez čistenia, a jeho vplyv na kvalitu vody v recipiente nielen v bode vyústenia ale 

aj v bodoch ŠUM a v ústi do Hornádu  

e.) vzhľadom na veľmi zlý stav recipientu (zarastený, znečistený a pod.) a pred križovaním so št. cestou 

Spišské Vlachy – SNV aj v zamokrenom území zarastenom rákosím, dopracovať do projektu aj jeho 

prečistenie  

f) v prípade nemožnosti vypúšťania do recipientu - riešiť technológiu ČOV ako bezodtokovú. stanovisko 

mesta by malo byť také, že súhlasíme, ale so zapracovaním týchto pripomienok. 

 

Ing. Kiššák – súčasný návrh stavby rieši iba to, že pri p. Namešanskom sa napojí odbočka s redukčným 

ventilom pre obec Bystrany. Rieši zásobovanie obce cez polia až na kopec nad osadou. Nerieši však 

rekonštrukciou vodojemu, zásobovacieho radu od zdroja po vodojem, preto tieto veci pripomienkujem. 

Vieme že voda je základom života, idú klimatické zmeny. Projekt počíta s tým, že tento vodovod pri 

veľkovýkrmni sa prepojí s budúcim prívodným radom Spišská Nová Ves a Krompachy. Je dôležité, aby 

bol dostatok vody na zdroji – preto treba ešte minimálne jeden vrt v Jánskej doline, ďalej aby sa repasovalo 

– vymenilo celé potrubie od prameňov do vodojemu. Momentálne máme dve komory po 250 m³, v období 

sucha v meste bola v minulosti max. spotreba vody 15 sek. litrov, teraz môže byť 10 – 12. Tým, že projekt 

rieši iba napojenie obce Bystrany, nerieši vôbec aké sú výdatné zdroje (koľko sekund. litrov máme 

zachytených), koľko litrov ide do vodojemu, aká je naša spotreba, aké sú priemerné straty. My nevieme 

aká je súčasná bilancia vody, aké sú rozvody v meste od Jánskej doliny až po napr. Dreľuš, z toho môžeme 

potom vychádzať.  Čo sa týka čističky, mala by byť nižšie ihriska, je potrebné doplniť aktuálne údaje čo sa 

týka recipientu Klčovského potoka. Ak bude čistička vypúšťaná do klčovského potoka aby v rámci 

projektu prepočítali odborníci nielen dopad vypúšťania znečistenej vody do Klčovského potoka, ale 

zároveň aký bude dopad pri Šume na bonitu pôdy, a aký bude  pri ústí do Hornádu. Navrhujem, aby 

prepočítali zhoršenie kvality vody minimálne pri týchto dvoch bodoch recipientu, ďalej dopracovať 

havarijný plán, ktorý nie je povinnou súčasťou projektu pri územnom konaní, ale už teraz by bolo potrebné 

vedieť napr. v prípade keď bude ČOV nefunkčná, musí mať tzv. odtok. Závažným problémom čo nerieši 

projekt, je že v úseku od ústia ČOV do Klčovského potoka po križovanie zo štátnou cestou je tam mokro 

a v prípade havárie ČOV-ky, alebo odstavenia z iných príčin všetky splašky pôjdu medzi porast. Žiadame 

do projektu zapracovať aj náklady na prečistenie potoka, ktoré je zarastené rákosím. Nie som proti tomu, 

aby mala vodu a ČOV obec Bystrany, ale navrhujem tieto pripomienky, aby boli zapracované teraz 

v počiatočnom štádiu.  
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p. Žiga - starosta obce Bystrany – ďalším vrtom by sme mestu priniesli ďalších 10 sekundových litrov. 

Obec Bystrany má teraz cca. 2600 obyvateľov. Žiadateľom by bola obec Bystrany, žiadali by sme cez 

projekt - ľudské zdroje. 

p. Lazor – to čo navrhuje pán Kiššák s tým súhlasíme, môžeme to ešte preklasifikovať a pre ozrejmenie 

toho, prečo vodu pre Bystrany. Aj keď Bystrany nemajú vodovod sú takými istými akcionármi PVPS 

akými sme aj my. Štát keď odstupoval vodovody obciam zaviazal obce, ktoré vlastnia vodovod tým, že dal 

akcie aj obciam, ktoré vodovody a kanalizácie nemajú. Čo pre nás vyplýva, my vieme, že mesto Spišské 

Vlachy má 5 sekundových litrov. Ideme opraviť Záhradnú ulicu, na budúci rok chceme ešte Včelnú ulicu, 

je urobená  Komenského ulica, Hornádska a Lipová ulica a je urobený celý privádzací rad. V pláne máme 

ešte ulicu 9. mája a Záhradnú ulicu. Pred mesiacom sme mali problém pri nátoku v Jánskej doline a bolo 8 

sekundových litrov. Urobíme dve prieskumné vrty, lebo v súčasnosti máme vodu iba pre mesto Spišské 

Vlachy. Uskutočnilo sa stretnutie na mieste, vrtmi sa poverila spoločnosť Uranpres ktorá sa tým zaoberá. 

Tie dva vrty dávajú zaručene 10 sekundových litrov, tým získame 20 sekundových litrov. Súčasťou toho 

projektu je, že sa pôjde po jednokoľajke, prepojíme na Jarnú ulicu na príp. IBV výstavbu. Pri ČOV je 

dôležité vyčistenie potoka.  

Primátor mesta – vodovod, ktorý sa sa týka Bystran, týka sa aj nás. Približne pred 8 rokmi bolo 

prejednávanie tohto zámeru a mesto Spišské Vlachy prehlásilo, že keď sa PVPS bude venovať havarijnej 

situácii terajšieho vodovodu (rekonštrukcia privádzacieho radu a ulice najviac v havarijnom stave), 

pomôžeme obciam sa  k vodovodu dopracovať. Treba ešte prezistiť či stav rezervára postačuje, alebo nie. 

p. Lazor – momentálne postačuje, ale nevidím dôvod aby sme nepožiadali o jednu komoru, táto je 

postavená v rokoch 1973, je to betón. Momentálne 500 m³ stačí, ale tento betón má už niečo za sebou. 

p. Kožár – zastupujem kamaráta, ktorý je majiteľom parciel, kde je plánovaná výstavba je to v katastri 

mesta Spišské Vlachy,  ktorý nesúhlasí s výstavbou. Pripomienky boli doručené obci Olcnava. 

Ing. Mnichová – pripomienku je potrebné adresovať stavebnému úradu Olcnava, musí to posúdiť stavebný 

úrad v Olcnave. 

Ing. Kiššák – na doplnenie prečo tieto veci zdôrazňujem a treba ich brať vážne. Pokiaľ nedáme rozšírenie 

zámeru a toto konanie prejde a v budúcnosti budeme chcieť rozšíriť tieto zdroje budeme musieť znovu cez 

územné konanie. Územné rozhodnutie je rozhodnutie o umiestnení stavby, aby zahŕňovalo túto stavbu 

komplexne, kde budú dané podmienky.  

p. Žiga - starosta obce Bystrany – podľa vedenia PVPS sa bude prepájať Spišský Hrušov, Bystrany 

a Spišské Vlachy, keď nebude voda tu, tak sa bude napájať na Tepličku. Pre nás by bolo výhodnejšie, keď 

by bola voda zo Spišského Hrušova samospádom do vodojemu, máme vodojem, ale nemáme pitnú vodu. 

Ing. Jánošík – nikomu neupieram právo na vodu je to jediné bohatstvo, ktoré nám ešte ostalo, mám pár 

pripomienok na pána starostu: hovoríte, že urobíte dva vrty a budete v konečnom dôsledku dávať vodu do 

Vlách. Bystrany majú krásny les okolo Olcnavy a kameňolomu, tam je vody dosť to mi aj ľudia potvrdili. 

Bol rok keď nám nešlo vody, bolo sucho, sme radi že ide do rezervára voda. Chráňme si vodu, ktorú 

máme, vody máme zatiaľ dosť, ale keď prídu suchá, Vlachy budú mať problém. Čo sa týka zokruhovania 

SNV - Krompachy -  máme kvalitnú Jánsku vodu Zahurou, Krompachy a okolité obce berú povrchovú 

vodu a čistia ju. Keď sa to zokruhuje, tak naša voda utrpí na kvalite.  

p. Žiga - starosta obce Bystrany  – v tom lese máme dva vrty a nie je tam voda. Ďalšie dva vrty máme 

smerom na Katúň a takisto tam nie je voda a spodné vody sú zamorené. 

Ing. Jánošík- neupieram nikomu vodu, len rozmýšľam nad inou možnosťou, lebo vody je málo a bude aj 

menej, a aby sme si ju nepokazili tým zokruhovaním. 

p. Lazor – žiadne zokruhovanie s Krompachami zatiaľ nehrozí. Jedná sa o vodovod pre Bystrany, sú tam 

dva vrty, ktoré dostatočne postačujú, posilníme zdroj vody. Bystrany budú mať vodovod a Vlachy tým 

neutrpia. Pre Bystrany bude 10 sekundových litrov, pre Vlachy tiež a to bude postačovať. Aj v rámci 

klimatických zmien, treba túto sieť posilniť.   

Ing. Kiššák – Bystrany majú vody dosť, ale je 100-násobne prekročený oxid uhličnatý. Už v 90 tich rokoch 

hľadali ďalšie zdroje. pretože tam kde majú vodu, je voda totálne znečistená. Čo sa týka zokruhovania, 

spätne voda nejde,  je tam spätná klapka. Nie je možné znečistenie, nie je to technicky možné, neprešiel by 

ani projekt cez hygienu. 

Primátor  mesta – musíme byť vďační, že PVPS investovala do nášho mesta. Pán Biroščák mal 

pripomienku, aby mesto Spišské Vlachy v prípade havarijných situácii nebolo na poslednom mieste. 
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Prebehla krátka prestávka. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 3 Stanovisko k územnému rozhodnutiu pre stavbu: Bystrany - 

vodovod, kanalizácia a ČOV: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch súhlasí (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Svetlana Kočišová, 

PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: Štefan Labanc 

Zdržal sa: Ing. Juraj Jánošík 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 6 Proti: 1 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  187/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 4 Pripomienky občanov 

 

V tomto bode neboli podané žiadne pripomienky občanov. 

 

 

K bodu č. 5. Správa o plnení uznesení 

 

PaedDr. Satmáryová -  v súčasnosti sú v plnení uznesenia:  

- uznesenie č. 156/VIII/2019 –  plán kontrolnej činnosti HKM na 1. polrok 2020 

- uznesenie č. 174/VIII/2020 – prevod pozemku p. Vilk, ostatné sú splnené. Tri uznesenia, ktoré sú 

v plnení, budú v rokovaní dnes.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 5 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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  188/VIII/2020 bolo prijaté.  
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K bodu č. 6 Informácia o projektoch  

 

Prednosta MsÚ – v krátkosti informoval prítomných poslancov o prebiehajúcich projektoch: 

- chodník na ul. Vajanského – 800 m², 

- vodovod – Záhradná ulica, 

- verejné obstarávanie na proejkt MŠ a Rudoľka – máme to na kontrole, 

- rekonštrukcia garáže – požiarna zbrojnica – žiadali sme o zmenu projektu, 

- ihrisko Dreľuš – dokončené, 

- ihrisko na Železničnej ulici – dokončené, 

- projekt cesty Zahurou - dali sme vypracovať (cesta sa nebude rozširovať, urobiť výhyby), 

- vysporiadať pozemky Zahurou. 

 

K bodu č. 7 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – ZO CHPH 

ZAHURA  

 

Prednosta MsÚ – na predchádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer pre žiadateľa Základnej organizácie 

chovateľov poštových holubov Spišské Vlachy Zahura, ktorý žiada o prenájom priestorov bývalej 

kancelárie STS za účelom schádzania sa a nasadzovania holubov. Máme informácie, že táto organizácia 

bola základnou organizáciou zrušená, nebolo jej pridelené IČO. Ich stanovy hovoria, že v katastrálnom 

území môže byť iba jedna organizácia holubov. Doteraz som čakal na doplnenie IČA od pána Duľu. Na 

internete sme našli zápisnicu kde im neschválili názov, ten názov nemôžu používať, v tomto prípade nie je 

možné uzavrieť nájomnú zmluvu. 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 7 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – ZO CHPH ZAHURA:  

 

Hlasovanie: 

Za: x 

Proti: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 0 Proti: 8 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý. 

 

K bodu č. 8 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Verbena 

 

Prednosta MsÚ – zámer  bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve, teraz sa schvaľuje konkrétny 

prenájom pre OZ Verbenu, ktorá žiada o prenájom priestorov bývalej kancelárie STS za účelom 

schádzania sa.  

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 8 Schválenie prenájmu 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, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana 

Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: Štefan Labanc 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  189/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 9 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Zväz 

zdravotne postihnutých, Spišské Vlachy 

 

Prednosta MsÚ – zámer bol schválený na predchádzajúcom zastupiteľstve, teraz sa bude schvaľovať 

konkrétny prenájom žiadateľovi -  Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých, Spišské Vlachy, 

ktorá žiada o prenájom budovy v Kultúrnom dome za účelom schádzania sa a spoločenských podujatí.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 9 Schválenie prenájmu 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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  190/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 10 Verejno-obchodná súťaž – ZAHURA 

 

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. Jedná sa o 6 pozemkov na výstavbu chát, smerom od Sabinky ku druhému jazeru. 
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1. par. č. 7730/130, par. r. „C“ – ostatná plocha  o výmere 380 m².  

2. par. č. 7730/131, par. r. „C“ – ostatná plocha  o výmere 380 m² 

3. par. č. 7730/132, par. r. „C“ – ostatná plocha  o výmere 380 m² 

4. par. č. 7730/133, par. r. „C“ – ostatná plocha  o výmere 400 m² 

5. par. č. 7730/134, par. r. „C“ – ostatná plocha  o výmere 400 m² 

6. par. č. 7730/135, par. r. „C“ – ostatná plocha  o výmere 400 m² 

Cena za 1 m²/ 31,53,-€. 

 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 10 Verejno-obchodná súťaž – 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, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  191/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 10 Verejno-obchodná súťaž – 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, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  192/VIII/2020 bolo prijaté.  

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 10 Verejno-obchodná súťaž – ZAHURA: 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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  193/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 10 Verejno-obchodná súťaž – 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, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  194/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 10 Verejno-obchodná súťaž – 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, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 
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Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  195/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 10 Verejno-obchodná súťaž – 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, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  196/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 11 Zmeny a doplnky č.  3/2019 územného plánu  a VZN o územnom pláne mesta Spišské 

Vlachy 

 

Ing. Mnichová – oboznámila prítomných s obsahom tohto bodu. Návrh VZN bol zverejnený počas 15 dní. 

Teraz by sme mali schváliť návrh VZN a samotný územný plán. V materiáloch sa nachádza aj správa 

o prerokovaní, vyhodnotenie pripomienok všetkých orgánov a inštitúcii. K návrhu VZN sme dostali 

pripomienky občanov, pripomienky však neboli k návrhu VZN, ale k samotnej zmene územného plánu. 

Vyhodnotenie pripomienok vypracoval p. Kunák, odborný spracovateľ. Na všetko, na čo nás 

v pripomienkach upozornili máme súhlasné stanovisko: čo sa týka ochrany prírody – máme súhlasné 

stanovisko ochranárov a životného prostredia. Čo sa týka železnice, máme súhlasné stanovisko železnice, 

čo sa týka povodňovej čiary, máme presne stanovené podmienky ako máme akceptovať v projekte. Sú 

dodržané normy vzdialenosti, máme vyjadrenie vodární, máme vyjadrenia všetkých dotknutých inštitúcii.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 11 Zmeny a doplnky č.  3/2019 územného plánu  a VZN o 

územnom pláne mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch prerokovalo (uzn. v 

prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 
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Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  197/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 12 Evidenčný systém odpadov ELWIS 

 

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy sa chce zapojiť do systému evidencie odpadov, ktorý nám 

poskytne obraz o odpade v meste.  

Výhody:  

- Evidencia všetkých zložiek komunálneho odpadu v meste, 

- Sledovanie naplnenosti nádob na úrovni konkrétnych domácnosti, 

- Možnosť evidencie celkovej hmotnosti zvozu, 

- Evidencia na zbernom dvore, 

- Motivačný systém pre občanov s cieľom zvýšiť ich zapojenosť do systému triedenia. 

Systém ELWIS je inovatívne a edukatívne riešenie pre celé Slovensko, ktoré vnáša do riadenia odpadov 

transparentný systém. Moderný systém monitoruje nakladanie s odpadom. Mesto, obec, či zberová 

spoločnosť získa prehľad o reálnych množstvách produkovaného a vyvážaného odpadu z domácností a 

subjektov v samospráve. Jednorazový poplatok za zavedenie 1863,-€ a mesačný poplatok 100,-€. Od roku 

2021 bude povinnosťou vážiť odpad, tento systém bude naviazaný na toto váženie. Nebudú už kartičky, 

ale bude čiarový systém – kódy na kontajneroch, prostredníctvom čítačky sa bude sledovať štatistika zberu 

komunálneho odpadu. V prípade, že bude mať niekto kontajner aj vrece, budú k dispozícii prenosné 

čiarové kódy, ktoré sa prilepia na vrece. Nezvyšuje to žiadne poplatky pre občanov.  

 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 12 Evidenčný systém odpadov ELWIS: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, 

PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní 

 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  198/VIII/2020 bolo prijaté.  
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K bodu č. 13 Návrh na schválenie Mestskej školskej rady 

 

Ing. Dzurila - materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch ako iniciatívny s 

cieľom pokračovať v zaužívanej praxi mesta mať zriadené stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány 

Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch, konkrétne Mestskú školskú radu. Mestská školská rada 

sa zriaďuje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 291/2004 Z. z. 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov 

školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Pôsobnosť, rokovania a 

výstupy upravuje štatút Mestskej školskej rady v Spišských Vlachoch, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhláška č. 291/2004 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Mesto Spišské Vlachy 

v súčasnosti nemá schválenú mestskú školskú radu. Stav, ktorý nastal si vyžaduje mať zriadenú mestskú 

školskú radu, ktorá by sa mala vyjadriť k nasledovnému zriadeniu ZUŠ-ky. 

p. Lazor – nemáme ZUŠ? 

Ing. Dzurila – to je len elokované pracovisko ZUŠ Krompachy, ktorá sa rozhodla, že už nechce mať 

elokované pracoviská a dala žiadosť na ministerstvo o zrušenie všetkých elokovaných pracovísk, ktoré 

majú. Všetky inštitúcie dali kladné stanovisko, čakáme už len na vyjadrenie mestskej školskej rady. 

 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 12 Evidenčný systém odpadov ELWIS: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch zriaďuje (uzn. v prílohe). 

 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj 

Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  199/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

 

K bodu č. 14 Činnosť komisií – výstupy 

 

 

p. Labanc – predseda športovej komisie – včera na zasadnutí športovej komisie sme sa zaoberali zriadením 

FB stránky pre kluby, dohodli sme sa na spolupráci v rámci mestskej FB stránky a zapracujeme na 

kalendári športových podujatí.  
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Ing. arch. M. Čurilla – predseda stavebnej komisie – na zasadnutí komisie sme sa zaoberali predajom 

pozemkov. Dve sme neschválili – žiadosť p. Mandulu (výkon štátneho stavebného dohľadu), žiadosť p. 

Seňa (pozemok nie je vhodný na daný účel). Čo sa týka p. Farkašovského, komisia súhlasí s odpredajom a 

po predložení geometrického plánu bude žiadosť prerokovaná na zasadnutí MsZ. Ďalej sme sa v komisii 

zaoberali vypracovaním dokumentu - Štatútu rekreačného strediska Zahura, kde nám pán prednosta 

predstavil jeho predbežný návrh. Na každej komisii bude dokument pripomienkovaný, doplňovaný. Po 

doplnení bude pripomienkovaný aj majiteľmi chát, zástupcom mestských lesov, občanmi, rybármi a 

ochranármi. Štatút bude vypracovaný formou VZN v spolupráci so zástupcami ŠOP Slovenský raj. 

 

PaedDr. M. Satmáryová – predseda na ochranu verejného záujmu – na zasadnutí komisie sme kontrolovali 

oznámenia o podaných majetkových pomerov verejných funkcionárov. Môžem skonštatovať, že všetci 

oznámenia podali (poslanci MsZ, vedúci zamestnanci aj pán primátor). Do 30.4. je povinnosť podať aj 

kópiu daňového priznania, alebo potvrdenie o mzde od zamestnávateľa. Niektorí poslanci toto nesplnili, 

preto budú komisiou vyzvaní na jej doplnenie.  

Mgr. Koperdáková – mám otázku na pani kontrolórku. Komisia na ochranu verejného záujmu má 4 členov, 

čo je nezmysel, pretože keď máme hlasovať, nemáme žiaden výsledok. Koho by sme mali ešte doplniť? 

V minulom období sme boli len traja.  

Mgr. Šefčíková - HKM – pre účel hlasovania by bolo lepšie keby ste mali o jedného člena viac, nie je to 

nevyhnutné, v zákone to nie je napísané. Člena komisie volí zastupiteľstvo. 

PaedDr. M. Satmáryová – do ďalšieho zasadnutia MsZ komisia pripraví návrh na doplnenie člena komisie 

a predloží ho MsZ. 

 

 

K bodu č. 15 Rôzne 

 

Primátor mesta – problém na ul. Vajanského, naši spoluobčania, ktorí majú reprodukovanú hudbu 

a znepríjemňujú život našim občanom z blízkych ulíc. Naše upozornenia aj v súčinnosti s políciou neberú 

vážne, je to bez účinku a každý víkend. 

Ing. arch. Čurilla – aj títo občania tak ako my by mali dodržiavať určité pravidlá spolunažívania, ak nie tak 

treba tam stále ísť.  

PaedDr. Satmáryová – ďalej karčma za mostom, kde sa zbierajú sťažnosti, že je tam hluk. 

Ing. Kočišová – chcem sa opýtať na štvorkolky, motorky, ktoré jazdia Zahurou, či sa tam nemôžu dať 

nejaké značky o obmedzení? 

Prednosta MsÚ – je to trestný čin, v lese akákoľvek motorka, štvorkolka alebo motorové vozidlo. 

Výnimkou sú vozidlá, ktorá majú na to povolenie. 

p. Biroščák – ul. Mlynská – prepadnutý kanál pri p. Vilkovi. Ďalej oporný múr na konci Požiarnickej ulici. 

p. Labanc – na ul. Spišskej tiež rozbitý kanál a cesta. 

Ing. Kočišová – ako je to s kontajnermi na plasty a sklo Zahurou? 

Ing. Mnichová – keď sa navýši počet, budú vyššie poplatky, ale navrhujem navýšiť počet vývozov. 

Koncom roka sa bude prehodnocovať zmluva s Envipakom a tam môžeme určiť podmienky. 

 

 

K bodu č. 16 Interpelácie 

 

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

 

 



15  

  

K bodu č. 17 Záver 

 

Primátor mesta –  v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 11. zasadnutie MsZ o 19:30 hod. 

ukončil. 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 26. júna 2020 

 

  

…..................................................                                   ..............................................................                                                                         

Ľubomír Fifik                                             JUDr. Ing. Stanislav Kandrik                                                              

primátor mesta                                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:  

 

Ing. Juraj Jánošík       ....................................................  

Ing. arch. Martin Čurilla                ....................................................  


