MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
______________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
napísaná dňa 30. júna 2020 na 12. 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:
Prednosta MsÚ:
Prítomní poslanci MsZ:

Ľubomír Fifik
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM
Ing. arch. Martin Čurilla odišiel o 17:25 hod., Ing. Juraj Jánošík, Mgr.
Monika Koperdáková, Štefan Labanc, Milan Biroščák, Jozef Lazor,
PaedDr. Marcela Satmáryová

Ospravedlnení poslanci MsZ:
Ing. Rastislav Bečker – ospravedlnený
Ing. Svetlana Kočišová - ospravedlnená
Hlavný kontrolór:
Zapisovateľ:

Mgr. Margita Šefčíková
Mgr. Valéria Bašistová

Ostatní prítomní:
Začiatok rokovania:
Ukončenie rokovania:

podľa priloženej prezenčnej listiny
15,30 hod.
18,00 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, Štefan Labanc
určuje za overovateľa zápisnice: Jozefa Lazora, Ing. Juraja Jánošíka
určuje za skrutátora: Milana Biroščáka
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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 200/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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 201/VIII/2020 bolo prijaté.

Program:

–
–

1. Otvorenie zasadnutia
určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
voľba návrhovej komisie MsZ
2. Schválenie programu rokovania
3. Pripomienky občanov
4. Správa o činnosti OO PZ SR a situácia v meste Spišské Vlachy
5. Správa o plnení uznesení
6. Informácia o projektoch
7. Doplňujúca voľba člena Komisie na ochranu verejného záujmu
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8. Návrh na odpustenie nájomného - Lukáš Uličný
9. Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2019
10. Individuálna účtovná závierka
11. Návrh zásad rozpočtového hospodárenia
12. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020
13. Správa o kontrolnej činnosti HKM
14. Plán kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2020
15. Činnosť komisií – výstupy
16. Rôzne
17. Interpelácie
18. Záver

K bodu č. 3 Pripomienky občanov
p. Mižigár – chcel by som požiadať, aby bol v mestskej časti Dobrá Voľa rozhlas, aby sme aj my vedeli čo
sa v meste hlási. Ďalej, mal som záplavu, nielen teraz, ale už 2x, chcem aby to mesto riešilo, pretože voda
mi zničila nábytok, pec, múr, ktorý som postavil. Páni poslanci príďte sa tam pozrieť, treba to riešiť.
Primátor mesta – minulý týždeň v sobotu padal hustý, výdatný dážď. Problém nebol iba na Dobrej Voli,
ale aj smerom na Bystrany. Čo sa tohto týka, má tam pozemky firma ÚKSÚP a Agroštít, ktorý má
pozemky dole. Hore má ÚKSUP výskumné parcelky. To množstvo vody, ktoré spadlo zem nestihla
absorbovať, ani kanál ani rigol, preto voda smerom cez cestu zaplavila domy, ktoré sú pod cestou. V roku
2018 boli škody väčšie, bol vyhlásený 3. stupeň, tento krát nebol vyhlásený žiaden povodňový stupeň,
nakoľko nebola situácia tak vážna. Na základe týchto udalostí som zvolal rýchle stretnutie za účasti Správy
ciest, zástupcov ÚKSUPU, mesta a majiteľov domov. Stretli sme sa a navrhli nejaké riešenia, ÚKSUP
prisľúbil v rámci svojich možností, že sa tam preorie, aby sa voda stiahla, Správa ciest navrhla opravu
cesty na pravej strane, ktorá je spadnutá, spevniť ju žľabmi. Našou snahou je pomôcť vyriešiť tento
problém, ale mesto nemôže investovať do ciest, alebo majetku, ktoré mu nepatrí, preto tieto opatrenia sú
v rukách Správy ciest a ÚKSUPU.
p. Veselá – podala som žiadosť ohľadom riešenia dopravného obmedzenia rýchlosti na sídlisku 9. mája. Je
tam osadená značka –slepá ulica, nemôže tam byť značka obytná zóna? Alebo by sa to nemohlo riešiť
osadením retardéra, spomaľovacím pruhom? Vodiči tam jazdia rýchlo, sú tam deti. Je tam príjazdová cesta
pre predajňu Fresh, jazdia tam aj služby ako sú kuriéri, zásobovanie, atď.
PaedDr. Satmáryová – ďalším problémom je tam parkovanie.
Mgr. Hron - riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy – nakoľko sa jedná o slepú ulicu sú tam obmedzenia. Mesto
môže dať požiadavku, ale konečné rozhodnutie má dopravný inžinier. Môžete žiadať o značku obmedzenia
rýchlosti na 40 a osadenie aj 2 retardérov, je to najschodnejšia cesta. Čo sa týka parkovania, je zmenený
zákon, kedy parkovať na chodníku sa môže, ale musí zostať voľná plocha 1,5 m, aby mohli prejsť dvaja
ľudia, príp. matka s kočiarom.
Viem tam poslať policajtov na námatkovú kontrolu. Na základe žiadosti skoro každý druhý deň riešime
zákaz státia pri pošte a pri veterinárne ambulancii, vyberáme tam pokuty. Ľudia sa sťažujú, ale keby
neparkovali tam kde je zákaz, pokuty by neboli. Samozrejme sa vieme pozrieť aj na ul. 9. mája. Veľký
význam v rámci prevencie sú kamery, pomocou ktorých vieme týchto vodičov poriešiť.
Primátor mesta – ohľadom tých pripomienok by boli najlepšie tie retardéry, dopravný inžinier musí
pozrieť, že kde by bol osadený.
Mgr. Hron - riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy – ja Vám v tomto dám podporné stanovisko.
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K bodu č. 4 Správa o činnosti OO PZ SR a situácia v meste Spišské Vlachy

Mgr. Peter Hron – riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy – celková kriminalita v meste Spišské Vlachy a 5
dotknutých obcí (Olcnava, Hincovce, Bystrany, Žehra, Olšavka) nie je veľká. V rámci služobného obvodu
objasnenosť 60 %, máme v rozpracovaní 13 trestných spisov, väčšina mimo, 3 zo Spišských Vlách (2
alimenty, 1 grafity na ZŠ Komenského 6). V zmysle väčšej kriminality v Spišských Vlachoch skutočne
nemáme. Máme bežné veci, ako sú priestupky, občas krádež toto sa rieši operatívne hneď. S čím máme
väčší problém je obrovské množstvo zveri v okolí, do týždňa 4-5 škodové udalosti so zverou v okolí.
Ďalej dva prípady vážne, jedna vražda a minulý týždeň nepríjemná udalosť, kedy boli policajti na zákroku
a môjmu podriadenému vypadli kľúče, osoba známa, ktorá je už obvinená kľúče dvihla a naštartovala
policajné vozidlo. Osoba bola zadržaná aj za účasti jeho rodičov. Okrem týchto dvoch prípadoch vážnu
kriminalitu v Spišských Vlachoch nemáme. Kriminalita klesla aj skrz ochorenia COVID 19. Za veľkej
spolupráce mesta – pána primátora, pani Satmáryovej a pána prednostu sme boli aj my nápomocní pri
testovaní občanov Vlách, Bystrian a Dobrej Voli , našťastie Vlachy tak dotknuté neboli. Hneď po otvorení
Bystrian a Žehry nám kriminalita stúpla. To je asi všetko, v prípade potreby Vám viem predložiť podrobnú
správu len samostatne za Spišské Vlachy.
Primátor mesta – rekreačná časť Zahura?
Mgr. Peter Hron – riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy - za 4,5 roka čo som tu, žiadne krádeže neboli.
Nedodržuje sa príkazová značka Zákaz vjazdu vozidlám nad 3,5 tony. Výnimkou je keď vozidlo iba
jednorázovo privezie materiál, tovar, drevo, alebo obsluha.
Primátor mesta – značka bola osadená z dôvodu ochrany bezpečia.
PaedDr. Satmáryová – mám 2 otázky:
- motorky a štvorkolky Zahurou – sú to pripomienky občanov, ako sa to rieši v lese, či by ste to mohli
skontrolovať.
Mgr. Peter Hron – riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy – chodíme tam pravidelne. Ak je na lesnej ceste daný
zákaz vjazdu okrem obsluhy, tak tí čo tam jazdia na motorkách a štvorkolkách sa môžu dopúšťať aj
trestného činu. Ak je tam taká dopravná značka vieme to riešiť.
Ing. arch. Čurilla – ohľadom rýchlosti na Železničnej ulici.
Mgr. Peter Hron – riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy – áno vieme o tom, požiadali sme o osadenie retardéra,
alebo zníženie rýchlosti. Na toto sme reagovali, žiadosť je na dopravnom inšpektoráte cca. 4 mesiace. Aj
samospráva môže požiadať okresný inšpektorát o umožnenie merania rýchlosti.
PaedDr. Satmáryová – ďalšia vec sú drogy.
Mgr. Peter Hron – riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy – ohľadom toho nemôžem viac povedať iba to, že je to
činnosť kriminálnej polície.
PaedDr. Satmáryová – zaujímali by ma preventívne aktivity, prednášky.
Mgr. Peter Hron – riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy – kolegovia chodia prednášať po školách, škôlkach.
Pracoval som na kriminálke, 75 % tvorí výchova v rodine, 25 % je činnosť polície. Vo vzťahu k drogám
sa z 10 prípadoch, 9 robí väzobne.
Ing. Jánošík – ohľadom našich spoluobčanov, ktorí radi oslavujú, robia hluk, napr. ulica Vajanského, či
nám v tomto neviete poradiť, keby sme dali kameru na ulicu Slovenskú? Ľudia sa sťažujú, je tam neustále
hluk, najväčším problémom je, že do Žehrice hádžu hocičo.
Mgr. Peter Hron – riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy - plne súhlasím, pri budovaní kamerového systému
v meste ma pán prednosta oslovil, riešili sme spolu kde budú kamery. Viem si to predstaviť tak, že dáte
kamery tam kde to považujete za potrebné. Kamerový systém je výborná vec na odhaľovanie kriminality,
slúžia ako súdny dôkaz. Ak budete mať viac kamier, ja Vás v tom podporím. Čo sa týka hluku, meranie
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môže vykonať iba hygiena, ktorá má na to prístroj. V tomto smere sme na to krátki, môžeme požiadať
o vypnutie zvuku, ale nemôžeme prikázať v mene zákona, iba po 22:00 hod.
Ing. arch. Čurilla – nie je dôkazom ten hluk, keď ho počujem ja až na Železničnú ulicu?
Mgr. Peter Hron – riaditeľ OO PZ Spišské Vlachy – nie, nie je. Pokiaľ to nie je tá určená hranica, ktorú
môže namerať iba hygiena, policajti taký prístroj nemajú.
Primátor mesta – v rámci obdobia, ktoré sme prežili a uzatvorenia niektorých lokalít, za nás všetkých sa
Vám chcem poďakovať za spoluprácu, ktorú vykonávate v rámci možností. Verím, že spolupráca
s mestom bude aj naďalej na takej úrovni akej je. V rámci tejto spolupráce nám pomáha aj spomínaný
kamerový systém.

K bodu č. 5 Správa o plnení uznesení
PaedDr. Marcela Satmáryová – všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ sú v plnení.
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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 202/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 6 Informácia o projektoch
Prednosta MsÚ – čo sa týka projektov od posledného zasadnutia MsZ sa nič nezmenilo, na ulici
Vajanského sa v chodníku aj naďalej pokračuje.
p. Biroščák – čo je nové ohľadom MŠ?
Prednosta MsÚ – teraz je na kontrole verejné obstarávanie, musíme počkať.

K bodu č. 7 Doplňujúca voľba člena Komisie na ochranu verejného záujmu

Mgr. Šefčíková - HKM – v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov nie je možné v prípade tohto mestského zastupiteľstva dopĺňať ďalších členov do
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komisie, keďže má tam zastúpenie každá politická strana a rovnako aj nezávislý kandidát. Nemáme tu iné
politické strany, tak nie je možné dopĺňať, a ten minimálny počet 3 členov je dosiahnutý. Aj napriek tomu,
že párny počet členov nie je optimálny pre hlasovanie, tak to nie je možné.

K bodu č. 8 Návrh na odpustenie nájomného - Lukáš Uličný

Primátor mesta – dňa 01.04.2020 bola na Mestský úrad Spišské Vlachy doručená žiadosť podaná p.
Lukášom Uličným, vedúci predajne LU-KA so sídlom Hviezdoslavova 36, Spišské Vlachy, ktorou žiadal o
odpustenie časti úhrady za nájom priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré využíva na podnikanie. Dôvodom
pre odpustenie nájomného je výpadok v príjmoch z podnikania spôsobený opatreniami prijatými z dôvodu
pandémie a naň nadväzujúcou povinnosťou zatvoriť prevádzku. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta
198,38 €.
p. Lazor – teraz vychádza zákon, podľa ktorého môže nájomca požiadať štát v rámci COVD-u
o odpustenie nájomného až do výšky 50 %. Žiadať musí nájomca, ktorý musí taktiež potvrdiť dobu
uzatvorenia prevádzky.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Návrh na odpustenie nájomného - Lukáš Uličný:
Hlasovanie:
Za: x
Proti: x
Zdržal sa: Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj
Jánošík, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 7

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý.

K bodu č. 9 Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2019

Ing. Dzurila – návrh záverečného účtu je mesto povinné prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov
po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet mesta obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti.
Údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení:
a) bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.
2. Bilanciu aktív a pasív.
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta.
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5. Prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov.
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
7. Hodnotenie plnenia programov mesta.
Celoročné hospodárenie mesta skončilo s výsledkom 191 350,33 eur. Prebytok v rozpočte, ktorý sa má
presunúť do rezervného fondu je vo výške 31 311,49 eur. Úverová zadlženosť k 31.12.2019 dosiahla 10,14
% a dlhová služba 4,60 %.
Mgr. Šefčíková - HKM – úverová zadlženosť má ešte v roku 2019 klesajúcu tendenciu, do toho nie je ešte
zahrnutý nový úver. Ten bude až za rok 2020. Po zhodnotení môžem konštatovať, že záverečný účet mesta
Spišské Vlachy je vypracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
obsahuje údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o
stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov a
hodnotenie plnenia programov mesta. Mestskému zastupiteľstvu navrhujem schváliť záverečný účet mesta
Spišské Vlachy bez výhrad.
Ing. Jánošík – finančná komisia prerokovala návrh záverečného účtu mesta za rok 2019 a navrhuje schváliť
bez výhrad.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 9 Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2019:
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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 203/VIII/2020 bolo prijaté.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 9 Návrh záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2019:
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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní
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Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 204/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Individuálna účtovná závierka

Ing. Dzurila – individuálna účtovná závierka je súčasťou záverečného účtu mesta, ktorá je ukončená
správou nezávislého audítora. Zo správy audítora – priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz o situácii v meste Spišské Vlachy o výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu
podľa zákona o účtovníctve. Individuálna účtovná závierka je súčasťou záverečného účtu.
Ing. Jánošík – prebrali sme to na komisii, audítorka dala k účtovnej závierke súhlasné stanovisko
a finančná komisia súhlasí.

K bodu č. 11 Návrh zásad rozpočtového hospodárenia
Ing. Dzurila – Mesto Spišské Vlachy v súčasnosti má schválené Zásady rozpočtového hospodárenia mesta
Spišské Vlachy, avšak je potrebná ich čiastočná úprava.
Zmeny:
- zo záverečných ustanovení vynechané zverejnenie zmeny rozpočtového opatrenia – zásady by nemali
sprísňovať zákon, toto zákon neukladá. Zo zákona je povinnosť zverejniť 15 dní pred zastupiteľstvom
záverečný účet mesta a rozpočet.
- vynechaný rozpočtový harmonogram.
Ing. Jánošík – finančná komisia odporúča schváliť návrh zásad rozpočtového hospodárenia.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Návrh zásad rozpočtového hospodárenia: 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, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 205/VIII/2020 bolo prijaté.
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K bodu č. 12 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020

Ing. Dzurila – predmetom predkladaného materiálu je návrh zmeny rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým
opatrením č. 1. Z dôvodu vzniku očakávaných aj neočakávaných situácií vzniká potreba zmeny
schváleného rozpočtu mesta na rok 2020. Je to rozsiahlejšia zmena.
O 17.25 hod. odišiel z rokovania Mestského zastupiteľstva poslanec Ing. arch. Martin Čurilla.
Ing. Jánošík – ide o zaktualizovanie a porovnanie výdavkov z príjmami, komisia odporúča schváliť túto
zmenu.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. K bodu č. 12 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).

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

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 206/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 13 Správa o kontrolnej činnosti HKM

Mgr. Šefčíková HKM – predložená správa pozostáva z troch častí:
- 1. časť: Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 - v roku 2019 neboli v evidencii sťažností
a petícii mesta Spišské Vlachy zaevidované žiadne sťažnosti ani petície.
- 2. časť: Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov – vykonanou kontrolou bolo preverené dodržiavanie zákonného postupu pri
poskytovaní cestovných náhrad za uskutočnené pracovné cesty zamestnancov. Boli mi predložené
jednotlivé príkazy a ich evidencia. Nedostatky, ktoré boli zistené nemali závažný charakter, tlačivo nebolo
kompletne povypĺňané, príp. doklad. Prekonzultovala som to zo zodpovedným zamestnancom a dohodli
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sme sa na zlepšení niektorých vecí. Odporúčam vypracovať interný predpis upravujúci poskytovanie
cestovných náhrad v podmienkach kontrolovaného subjektu. V budúcnosti očakávam kontrolu využívania
služobných motorových vozidiel, keďže mesto disponuje viacerými, čiže tých príkazov by malo byť menej
ako v minulom roku.
- 3. časť: Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov – vykonanou kontrolou bolo preverené dodržiavanie a uplatňovanie zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Rovnako nedostatky nemali závažný charakter,
jednalo sa o drobnosti, ktoré sme zo zodpovedným zamestnancom spoločne prekonzultovali.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 13 Správa o kontrolnej činnosti HKM: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, PaedDr. Marcela
Satmáryová, Jozef Lazor
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 207/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 14 Plán kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2020

Mgr. Šefčíková HKM - plánované úlohy na úseku kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020:
1. Kontrola aktuálnosti a zákonnosti obsahu interných predpisov Mestského úradu Spišské Vlachy
2. Kontrola nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta Spišské Vlachy
3. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania pohľadávok mesta Spišské Vlachy
4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách realizovaných v
predchádzajúcom období. Vykonanie ďalších kontrol uložených hlavnému kontrolórovi uzneseniami MsZ
alebo primátorom mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
5. Vykonanie kontrol z vlastného podnetu, alebo na základe podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 14 Plán kontrolnej činnosti HKM na 2. polrok 2020: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, PaedDr. Marcela
Satmáryová, Jozef Lazor
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 208/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 15 Činnosť komisií – výstupy
Ing, Juraj Jánošík – predseda finančnej komisie – na zasadnutí komisie sme prerokovali dnešné body, ktoré
boli v programe rokovania MsZ. Komisia sa taktiež zaoberala víziami do budúcna.
Primátor mesta – informoval, že pán Anton Gurčík, predseda športového klubu stolného tenisu sa rozhodol
ukončiť svoju činnosť vzhľadom na svoj vek.

K bodu č. 16 Rôzne
Mgr. Koperdáková – pri druhom jazere Zahurou sú jamy.
p. Labanc – ul. Spišská - kanály v dezolátnom stave, rozpadajú sa.
Mgr. Koperdáková – na ul. Tajovského 16 taktiež kanál treba opraviť.
Ing. Jánošík – pri novom Agre na ceste sú jamy.
Mgr. Koperdáková – kedy sa otvára knižnica?
Primátor mesta – od septembra.
p. Lazor – navrhujem do budúceho zasadnutia MsZ pripraviť zoznam kritických miest, ktoré je potrebné
opraviť.

K bodu č. 17 Interpelácie
V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov.
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K bodu č. 18 Záver
Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 12. zasadnutie MsZ o 18:00 hod.
ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 09. júla 2020

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

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

Ing. Juraj Jánošík

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

Jozef Lazor

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