MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
____________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
napísaná dňa 12. augusta 2020 na 14. 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:

Ľubomír Fifik
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM - ospravedlnený

Prítomní poslanci MsZ:

Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák,
Jozef Lazor, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Svetlana Kočišová

Ospravedlnení poslanci MsZ:

Ing. Rastislav Bečker – ospravedlnený
Ing. Juraj Jánošík - ospravedlnený
Štefan Labanc - ospravedlnený

Hlavný kontrolór:
Zapisovateľ:

Mgr. Margita Šefčíková
Mgr. Valéria Bašistová

Ostatní prítomní:
Začiatok rokovania:
Ukončenie rokovania:

podľa priloženej prezenčnej listiny
15,45 hod.
17,10 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: Ing. Monika Koperdáková, Jozef Lazor
určuje za overovateľa zápisnice: Ing. Svetlana Kočišová, Milan Biroščák
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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).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 213/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, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 214/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 plnení uznesení
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5. Informácia o projektoch
6. Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy Spišské Vlachy
7. Návrh VZN mesta Spišské Vlachy č. x/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Spišské Vlachy
8. Návrh Doplnku k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na
území mesta Spišské Vlachy
9. Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadeniach
zriadených na území mesta Spišské Vlachy
10. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Základná organizácia
slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy
11. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Zahura
12. Činnosť komisií – výstupy
13. Rôzne
14. Interpelácie
15. Záver

K bodu č. 3 Pripomienky občanov
V tomto bode neboli podané žiadne pripomienky občanov.

K bodu č. 4 Správa o plnení uznesení
PaedDr. Marcela Satmáryová – v plnení sú uznesenia: č. 369 – stanovisko ohľadom chovu ošípaných –
naše stanovisko, ktoré bolo nesúhlasné bolo poslané, je to na posudzovaní. Uznesenie č. 383 týkajúce sa
zámeny pozemkov s ECAV, ďalej v plnení sú uznesenia č. 68, 69, ktoré sa týkajú novostavby MŠ
a Rudoľovej záhrady, projekty sú v Košiciach na kontrole pred verejným obstarávaním už od februára,
včera sme boli informovaní emailom, že predbežne to bude vyhodnotené cca. v októbri.
Primátor mesta – nie sme jediné mesto, ktoré čaká za papiermi. Na zasadnutí ZMOS-u sme schválili
uznesenie, v ktorom žiadame o urýchlenie vybavovania týchto dokumentov, aby mestá nemuseli takto dlho
čakať. Ďalej žiadame vládu o dofinancovanie v rámci pandémie COVIDu z podielových daní.
PaedDr. Marcela Satmáryová - ďalej je v plnení uznesenie, ktoré sa týka projektu na chodníky, za
výsledkom ešte čakáme. Dve uznesenia týkajúce sa odborných učební ZŠ Komenského 6 – projekt je
podaný a čakáme za výsledkom. Uznesenie - ČOV Bystrany – v plnení, v plnení uznesenie ohľadom cesty
na ul. Vajanského.
Primátor mesta – čo sa týka tej cesty na ul. Vajanského, zastalo to na niektorých ľuďoch, ktorí povedali,
že pozemok nedarujú, keďže v meste už nebývajú, nemajú k nemu žiadne puto, iba ak ako predaj.
PaedDr. Marcela Satmáryová – ľudia, ktorí tam bývajú nás oslovili, aby sme tam urobili cestu.
Primátor mesta – tí ľudia nám to chcú darovať skrz toho, že sa im zlepšia podmienky, budú mať cestu.
Ing. arch. Čurilla – navrhujem ich prizvať na spoločné stretnutie a celú situáciu im vysvetliť.
Primátor mesta – to bude ďalší postup.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 4 Správa o plnení uznesení: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 215/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 5 Informácia o projektoch

Primátor mesta – niektoré informácie ohľadom projektov boli podané v predchádzajúcom bode. Jeden
projekt (ohľadom cestnej komunikácie), ktorý máme podaný – za výsledkom ešte čakáme – v miestnej
časti Dobrá Vola, krátky úsek ul. Za mestom smerom k autobusovej zastávke na ľavej strane. Ďalej úsek
od kultúrneho domu – ul. Hviezdoslavova po Jilemnického ulicu, časť Železničnej a hore ul. Hornádska
a Komenského ulica. Výsledok sme mali vedieť koncom júna, zatiaľ ešte nevieme. Ďalšie projekty budú
prezentované v bode: Činnosť komisií – výstup zo stavebnej komisie.
M. Biroščák – tieto informácie je potrebné ľudom podať v širšom zmysle, lebo hovoria že nerobíme nič.
Aby ľudia vedeli v akom stave sú tieto projekty. Je tu nedôvera v nás poslancoch a vo vedení mesta.

K bodu č. 6 Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy Spišské Vlachy
Ing. Dzurila - predmetom predkladaného návrhu je Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy Spišské
Vlachy. Zriaďovacia listina sa vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 49
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. MŠVVaŠ SR rozhodnutím č. 2020/10840:11-A2130 zo dňa 30.06.2020 zaradilo
Základnú umeleckú školu Spišské Vlachy, Komenského 6, Spišské Vlachy do siete škôl a školských
zariadení SR s termínom začatia činnosti 1. september 2020. Je povinnosťou zriaďovateľa školy
vypracovať novovzniknutej škole zriaďovaciu listinu. Nakoľko všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
sú školami s právnou subjektivitou, sú to samostatné rozpočtové organizácie, odporúča sa aj Základnej
umeleckej školy Spišské Vlachy udeliť právnu subjektivitu.
Mgr. Šefčíková HKM – v návrhu dokumentu zriaďovacej listiny v úvodnom texte navrhujem opravu
znenia: „Zriaďovacia listina sa vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov“.
Ing. Dzurila – prečítal celé znenie obsahu zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy.
PaedDr. Marcela Satmáryová – je záujem detí?
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Primátor mesta – predbežný záujem detí je, aj záujem učiteľov.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy Spišské Vlachy:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 216/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 7 Návrh VZN mesta Spišské Vlachy č. 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišské Vlachy
Ing. Dzurila – Mesto Spišské Vlachy malo do dnešného dňa schválené Všeobecne záväzné nariadenie,
ktoré upravovalo výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole, Školskom klube detí
pri ZŠ, Centre voľného času, Školskej jedálni pri MŠ a v Školskej jedálni pri ZŠ, upravovalo výšku
čiastočnej úhrady nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby v školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach, výšku príspevku v školskom stravovacom zariadení na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Súčasný stav nezahŕňa všetky školy, a ani
výšky poplatkov neodrážajú aktuálne náklady spojené s prevádzkou týchto zariadení, ktoré vo zvýšenej
miere znáša zriaďovateľ. Súčasný stav výšky poplatkov neodráža aktuálne náklady spojené s prevádzkou
školských výchovno-vzdelávacích zariadení, ktoré vo zvýšenej miere znáša zriaďovateľ, čiže mesto
Spišské Vlachy, a tiež nezahŕňa poplatky pre novovzniknutú základnú umeleckú školu. Navrhované VZN
by malo prispieť značnou mierou k náprave tohto stavu.
Zmeny vo VZN – doplnená ZUŠ a stanovenie poplatkov: za ZUŠ je mesačný príspevok: základné štúdium
– 6 eur mesačne, základné štúdium skupinové vyučovanie vo výške 3 eurá mesačne, štúdium pre
dospelých nad 25 rokov – individuálne vyučovanie vo výške 25 eur mesačne, nad 25 rokov pre dospelých
skupinové 12,5 eur mesačne. Zvyšoval sa ešte poplatok pre CVC z 3 na 4 eurá/žiak, dospelá osoba zo 7
eur na 8 eur/mesačne.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Návrh VZN mesta Spišské Vlachy č. 2/2020 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje (uzn. v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 217/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 8. Návrh Doplnku k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišské Vlachy

Ing. Dzurila – Mesto Spišské Vlachy má 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. Doplnok k VZN č. 1/2013 je nutný z dôvodu zriadenia
a zaradenia Základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy do siete škôl
a školských zariadení. Ide o doplnenie do doplnku v §-e 5 ods. (2) písm. g Základná umelecká škola

Spišské Vlachy na Ulici Komenského č. 6 v Spišských Vlachoch.
Mgr. Šefčíková HKM – navrhujem doplnok očíslovať.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a
školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 218/VIII/2020 bolo prijaté.
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K bodu č. 9. Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadeniach
zriadených na území mesta Spišské Vlachy

Ing. Dzurila – Mesto Spišské Vlachy má 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 2020. Zmena
príloh 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 je nutná z dôvodu zmeny nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. 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. Zmena tiež zahŕňa aj
novovznikajúcu základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy. Zmena
príloh upravuje výšku 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. 9 Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ
a školských zariadeniach zriadených na území mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 219/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Základná
organizácia slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy

Ing. Mnichová - na základe žiadosti Základnej organizácie slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy
1 zo dňa 20.07.2020, ktorá žiada o prenájom priestorov za účelom schádzania sa a na skladovanie
výstavných klietok a iného materiálu. Jedná sa o priestor cca. 39 m², predpokladaný príjem 1, -€/ročne.
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 10 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy – Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 220/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Zahura

Ing. Mnichová - Mesto je vlastníkom novovytvoreného pozemku par. č. 5694/28, par. r. „C“ – trvalý
trávnatý porast o výmere 162 m². Žiadosť na odkúpenie podali p. Molitoris s manželkou, ktorí vlastnia
dva pozemky vedľa seba a medzi nimi je 7-8 m voľný pás pozemku, ktorý by chceli odkúpiť. Odpredaj
musí byť formou verejno-obchodnej súťaže. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 5107,86 ,-€.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy
- Zahura: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 221/VIII/2020 bolo prijaté.
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K bodu č. 12 Činnosť komisií – výstupy

Ing. arch. Čurilla – stavebná komisia – komisia zasadala 5.8.2020, prerokovala tieto body:
- Návrhy na zmenu územného plánu - vzhľadom na riešenie pozemkov na výstavbu chát v lokalite Zahura
je potrebné riešiť ďalšiu zmenu ÚP. Ing. Mnichová požiadala členov komisie, aby pripravili na ďalšie
zasadnutie komisie aj návrhy, ktoré je potrebné v územnom pláne riešiť. Komisia predbežný návrh berie
na vedomie.
- Ponuka pozemkov na odkúpenie – Pavol Škotko - ponúkol mestu pozemky v lokalite pri meteorologickej
stanici – parc. 1560/10, orná pôda o výmere 1422 m² a parc. 1560/23, orná pôda o výmere 113 m² za cenu
30,- €/m². V tejto časti je v zmysle územného plánu plánovaná výstavba IBV. Uznesenie komisie: V
súčasnej dobe nie je možné riešiť výstavbu v tejto lokalite, vzhľadom k tomu, že ostatné pozemky
(prístupová cesta, inžinierske siete) sú vo vlastníctve tretích osôb. Žiadosť bude aktuálna až po
vysporiadaní susedných pozemkov.
- Lucia Schmiedlová 5 - ponúkla mestu pozemok v lokalite za zdravotným strediskom – E KN 1353, orná
pôda, o výmere 8 061 m2 za cenu 12,- €/m². Uznesenie komisie: V súčasnej dobe mesto rieši túto lokalitu
na výstavbu IBV komplexne. O pozemok parcela E KN 1353 má záujem. Pri vysporiadaní a riešení
vlastníckych vzťahov, bude p. Schmiedlová oslovená.
- Žiadosť o prenájom pozemkov – Ing. Jozef Gardošík - podal žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku –
časť parcely č. 7712/3, ostatná plocha o výmere cca 5000 m², na poľnohospodársky účel – kosenie, sušenie
sena a na aktivity v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky. Uznesenie komisie: Komisia súhlasí s
prenájmom pozemku – časť parcely č. 7712/3, ostatná plocha o výmere cca 5000 m², na poľnohospodársky
účel – kosenie, sušenie sena a na aktivity v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky
- Žiadosť o prenájom skladových priestorov – ZO slovenského zväzu chovateľov - žiada o poskytnutie
priestorov v areáli bývalej STS a to miestnosť o veľkosti 39,20 m², ktorá sa nachádza v stavbe – dielne,
súp. č. 2225, nachádzajúce sa na parcele C KN 2000/4. Uznesenie komisie: Komisia súhlasí s prenájmom.

- Zámena pozemkov Agro Spišské Vlachy - na požiadavku mesta o zámenu pozemku pre budúcu
IBV – parcela E KN 1349 o výmere 1887 m², spoločnosť Agro Spišské Vlachy predložilo návrh
zámeny aj ďalších pozemkov aj s vypracovaním geometrického plánu s tým, že cenový rozdiel
vyrovnajú. Uznesenie komisie: Komisia súhlasí so zámenou pozemkov iba vo výmere 1887 m²,
ostatné pozemky môže mesto predať len za cenu 10,-€/m² zmysle uznesenia MsZ.
- Poľovnícke združenie Spišské Vlachy podalo žiadosť na majetkové vysporiadanie pozemkov pod
poľovníckou chatou na Galmuse. Po preverení skutkového stavu a zápisu na katastri bolo zistené, že chata
nestojí na pozemku vo vlastníctve Poľovníckeho združenia, ale o pár metrov ďalej na parcele vo vlastníctve
mesta. Uznesenie komisie : Po vypracovaní nového geometrického plánu so skutočným zameraním stavby,
komisia odporúča zámenu pozemkov.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jaroslav Puhalla podal žiadosť na odkúpenie pozemku – časť parcely C
KN 6/1 a 6/4 o výmere cca 500 m² a hospodárskej budovy na pozemku C KN 6/5. Komisia neodporúča
odpredaj, mesto v budúcnosti uvažuje s využitím areálu ako celku.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Miroslav Molitoris a manželka podali žiadosť na odkúpenie pozemku –
časť parcely C KN 5694/22 medzi pozemkami, ktorých sú vlastníkmi, o výmere cca 160 m². Komisia
súhlasí s odpredajom. Pozemok časť parcely C KN 5694/22 o výmere cca 160 m² môže byť ponúknutý na
odpredaj formou verejnej súťaže za cenu min. 31,53 €/m².
- Žiadosť o stanovisko mesta – Daniel Kraus podal žiadosť o stanovisko mesta k dodatočnému povoleniu
stavby – oporný múr na mestskom pozemku C KN 7730/80 pri chate v jeho vlastníctve. Uznesenie
komisie: Vzhľadom na to, že oporný múr zasahuje do prístupovej komunikácie k vedľajším chatám,
komisia žiada o predloženie stanoviska odborne spôsobilej osoby (dopravný projektant), či nie je
obmedzené používanie jestvujúcej komunikácie – ako príjazd k jestvujúcej chate, novo navrhovanej chate,
prípadne pre vozidlá záchranných zložiek. Po predložení kladného posudku komisia odporučí odpredaj
pozemkov pod oporným múrom, po predložení geometrického plánu.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing. Mandulová Gabriela podala žiadosť o odkúpenie pozemku pri rod.
dome súp. č. 1058 na parc. C KN 5693/11 a 5693/7 o výmere cca 800 m². Uznesenie komisie: Vzhľadom
na to, že prebieha štátny stavebný dohľad na osadenie stavby (kontajnera) na mestskom pozemku bez
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povolenia, komisia žiada o predloženie návrhu geometrického plánu ( zameranie geodetom ), kde bude
presne vytýčená parcela na odkúpenie, následne odporučí odpredaj s podmienkou, že kontajner majiteľ
premiestni v zmysle návrhu – na dobu určitú počas realizácie prístavby.
- Žiadosť o prehodnotenie dopravnej situácie – Ing. Katarína Veselá navrhuje na sídlisku 9. mája osadiť
značku „Obytná zóna“ a spomaľovací pruh. Mesto v súčasnosti rieši aktualizáciu projektu dopravného
značenia, kde sa tento návrh pokúsi zapracovať v zmysle platných predpisov.
- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Tibor Pecha Tibor Pecha, Vajanského 168, Spišské Vlachy,
podal žiadosť o pridelenie prenájmu voľných nebytových priestorov pre účely stretávania sa a nácviku
hudobnej skupiny. Uznesenie komisie: Komisia odporúča prenajatie priestorov v suteréne Domu hasičov.
- Odsúhlasenie návrhov na odkúpenie pozemkov v lokalite Zahura:
- Anna Kiseľová a František Kiseľ – výzva bola na 172 m², má záujem o kúpu pozemku o výmere 386 m²
v okolí chaty a pod skladmi a záhradkou,
- Hadbavný Milan a Anna Hadbavná – výzva na 520 m², má záujem o kúpu pozemku o výmere 648 m²
pod prístupovou cestou, oporným múrom a v okolí chaty,
- Pikla Richard - výzva bola na 30 m², má záujem o kúpu pozemku o výmere 310 m² v okolí chaty a pod
altánkom,
- Ing. Tóth Peter a Iveta Tóthová - výzva bola na 94 m², má záujem o kúpu pozemku o výmere 101 m² v
okolí chaty a pod skladom a prístreškom. Uznesenie komisie: Komisia súhlasí s vyššie uvedenými
návrhmi.
Ing. Dzurila – finančná komisia – zasadala 4.8.2020, prerokovala body, ktoré boli na dnešnom zasadnutí
schválené: Zriaďovacia listina, dodatok a prílohy k VZN č. 1/2013 a takisto nové VZN o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov. Ďalej sa prejednávala knižnica a CVČ a komisia odporúča mestu
knižnicu spojiť s kultúrou, aby naďalej zostala v správe mesta. Je to z dôvodu úspory financií
a z administratívnych dôvodov, nakoľko všetky knihy a majetok by sa musel preniesť do správy CVČ.
Takto to zostane aj naďalej v správe mesta a túto činnosť bude vykonávať zamestnanec mesta.
Primátor mesta – samozrejme spolupráca s CVČ bude prebiehať tak ako doteraz.

K bodu č. 13 Rôzne
PaedDr. Marcela Satmáryová – ohľadom zákazu vjazdu motorových vozidiel do lesa, nás sa to týka v časti
Zahurou od lyžiarskeho vleku smerom ďalej do lesa kde je 2. stupeň ochrany. Či by nebolo potrebné
zverejniť nejaké informácie ohľadom toho, ale navrhujem to pred tým ešte preveriť.
M. Biroščák – mám požiadavku od pána Kľučara, odsúhlasilo sa, že sa kvetináč odstráni, že sa tam osadia
stĺpiky. Má problém s tým, že vo večerných hodinách sa pri Večierke stretáva mládež, posedujú na tom
kvetináči, robia neporiadok a hluk.
Primátor mesta – v minulosti to bolo viackrát prerokované. Ak by to bolo otvorené, spôsobovalo by to
viacero kolízii vzhľadom k tomu aká je tam križovatka. Sú navrhované tie stĺpiky, od ktorých by mali
kľúče hasiči v prípade potreby. Skrz rýchleho riešenia sa tam dali kvetináče, ktoré spĺňali aj okrášľovací
efekt, v minulosti tam však Večierka nebola.
M. Biroščák – ten kvetináč im slúži ako odpadkový kôš, do ktorého všetko hádžu. Toto by bolo potrebné
odstrániť.
Primátor mesta – aj ohľadom tej brány, mám informácie, že RZP by sa mala sťahovať, mali by tam prístup
iba vlastníci vrátane prevádzok. Často tam zasahuje polícia.
PaedDr. Marcela Satmáryová – čo sa týka toho kvetináča, ja si myslím, že pánovi Kľučárovi nevadí
kvetináč, ale ten hluk a neporiadok.
V tomto bode prebehla krátka diskusia poslancov.
Ing. arch. Čurilla – navrhujem presunúť lavičku, ktorá je za Evanjelickým kostolom, pretože je tam tiež
veľký neporiadok.
M. Biroščák – šachta na Požiarnickej ulici pri pani Repašskej, prepadáva sa tam cesta, treba to riešiť je to
akútny problém.
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K bodu č. 14 Interpelácie
V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov.

K bodu č. 15 Záver
Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 14. zasadnutie MsZ o 17:10 hod.
ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 20. augusta 2020

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

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

Ing. Svetlana Kočišová

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

Milan Biroščák

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