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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 07. septembra 2020 na 15. 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, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, 

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová 

 

Ospravedlnení poslanci MsZ: Ing. Rastislav Bečker – ospravedlnený  

 Štefan Labanc - ospravedlnený                                                                       

     Jozef Lazor – ospravedlnený 

     PaedDr. Marcela Satmáryová - ospravedlnená 

Hlavný kontrolór:    Mgr. Margita Šefčíková                                                                            

Zapisovateľ:            Mgr. Valéria Bašistová                                                                                          

 

Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  

Začiatok rokovania:        16,05 hod.                                                                                                                         

Ukončenie rokovania:     17,00 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: Ing. Juraj Jánošík 

členovia: Ing. Monika Koperdáková, Ing. Svetlana Kočišová 

určuje za overovateľa zápisnice: Ing. arch. Martina Čurillu, 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, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. 

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 222/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, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. 

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  223/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

Prednosta MsÚ – podal návrh na doplnenie bodov, ako bod č. 12 Návrh na prenájom bytového priestoru 

vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP 72/19 a bod č. 13 Návrh prenájmu 

motorového vozidla.  

Primátor mesta – dal o podanom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

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

Juraj Jánošík 

Proti: x 
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Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  224/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  

5. Informácia o projektoch  

6. Návrh na dočasne poverenie riaditeľa Základnej umeleckej školy  

7. Návrh na schválenie návratnej finančných výpomocí ako kompenzácia výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020  

8. Návrh na odobratie nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy zo správy Základnej školy  

9. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy do správy Základnej umeleckej 

školy  

10.Návrh na odkúpenie pozemku – príprava na individuálnu bytovú výstavbu  

11.Verejno-obchodná súťaž – ZAHURA  

12. Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici 

SNP 72/19  

       13. Návrh prenájmu motorového vozidla 

14.Činnosť komisií – výstupy  

15.Rôzne  

16.Interpelácie  

17.Záver 

 

 

K bodu č. 3 Pripomienky občanov 

 

V tomto bode neboli podané žiadne pripomienky občanov. 

 

 

K bodu č. 4 Správa o plnení uznesení 

 

Prednosta MsÚ – z predchádzajúceho zasadnutia MsZ sú uznesenia splnené. 

Primátor mesta – podrobnejšia správa o plnení uznesení bude podaná na ďalšom zasadnutí MsZ. 

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, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. 

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  225/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 5 Informácia o projektoch  

 

 

Prednosta MsÚ – chodník na ulici Vajanského je úspešne ukončený, stavba bola odovzdaná. V rámci 

chodníka sa robili aj nové priepusty a výmena nového osvetlenia. Čo sa týka projektu MŠ, z ministerstva 

máme informáciu ohľadom obstarávania, že cca. o 1 - 2 týždne sa spúšťa verejné obstarávanie. Začiatok 

výstavby sa predpokladá na február – marec 2021. Čo sa týka kontroly verejného obstarávania ku 

projektu Rudoľovej záhrady, máme informáciu, že výsledok kontroly verejného obstarávania máme 

čakať cca. v novembri tohto roku. Momentálne spúšťame verejné obstarávanie na rekonštrukciu 

chodníka na Kostolnej ulici. Ďalej riešime kolumbárium, vyberáme kameň a následne sa tiež pustíme do 

verejného obstarávania. Čistíme priestory vedľa cesty a priekopy Zahurou pri ktorých sme zistili, že 

v niektorých častiach dochádza k podmývaniu cesty. Ohľadom rekonštrukcie cesty a mostov Zahurou, 

máme naplánované stretnutie s projektantom, ktorý po obhliadke navrhne spôsob riešenia.  

Mgr. Koperdáková - to je aj s tým železničným mostom? Je tam diera v strede cesty ako sa vychádza na 

most. 

Prednosta MsÚ – to je v správe ŽSR, môžeme ich na to upozorniť. Ohľadom náučného chodníka, 

spracujú nám ho študenti Žilinskej univerzity, bude sa to realizovať budúci rok. Čo sa týka nášho VZN 

Zahura, poslal som to na pripomienkovanie a už dostávam spätné informácie. Plánujeme aj stretnutie 

s chatármi. Máme už vypracovaný projekt rekonštrukcie elektriny v STSke, ideme ju vymeniť, aby to 

bolo bezpečné. Zároveň prebieha momentálne na STSke kompletné čistenie. Pred dvoma týždňami sa 

dopĺňali niektoré kamery na žiadosť polície. Polícii tieto kamery veľmi pomáhajú pri ich činnosti. Pred 2 

týždňami sme dokončili rekonštrukciu budovy Tatranu. Momentálne hľadáme vhodný pozemok na 

využitie strelnice pre lukostrelcov, musí to byť mimo územia a podmienky sú ako na strelné zbrane. 

Primátor mesta – informoval poslancov, že mesto má možnosť získať darom 2 rolby z mesta Nitra (1 

funkčná, 1 na náhradné diely). 

Prednosta MsÚ - ešte prebieha zateplenie strechy a obvodového plášťu na požiarnej zbrojnici. 

  

 

K bodu č. 6 Návrh na dočasne poverenie riaditeľa Základnej umeleckej školy  

 

Ing. Dzurila – zhodnotenie doterajšieho stavu: MŠVVaŠ SR rozhodnutím č. 2020/10840:11-A2130 zo 

dňa 30.06.2020 zaradilo Základnú umeleckú školu, Komenského 6, Spišské Vlachy do siete škôl a 

školských zariadení SR s termínom začatia činnosti od 1. september 2020. Mestské zastupiteľstvo 

schválilo zriaďovaciu listinu ZUŠ na zasadnutí dňa 12.08.2020 uznesením č. 216/VIII/2020. ZUŠ zatiaľ 

nemá štatutára, ani osobu poverenú komunikáciou s orgánmi štátnej a verejnej správy. Mesto Spišské 
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Vlachy v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov potrebuje dočasne 

poveriť riaditeľa ZUŠ na právne úkony ako zriadenie bankových účtov, registráciu v Sociálnej poisťovni 

a zdravotných poisťovniach, registráciou na Daňovom úrade, aby mohla začať čím skôr výučba v ZUŠ. 

Primátor mesta – je to novovytvorená organizácia, ktorá potrebuje súhlas zastupiteľstva na poverenie. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Návrh na dočasne poverenie riaditeľa Základnej umeleckej 

školy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch dočasne poveruje (splnomocňuje) (uzn. v 

prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  226/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 7 Návrh na schválenie návratnej finančných výpomocí ako kompenzácia výpadku dane z 

príjmov fyzických osôb v roku 2020  

 

Prednosta MsÚ - predmetom predkladaného materiálu je návrh na schválenie návratnej finančnej 

výpomoci ako kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. V súvislosti s 

negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným 

predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať 

výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Jedná sa o návratnú pôžičku zo strany štátu, kde sme 

boli v rámci COVIDu 19 ukrátení v podielových daniach cca. o 92 151,- €, ktoré zatiaľ ministerstvo 

vyčíslilo. Tieto financie nám pokryjú iné výdavky. Doba splácania je rozdelená na ročné splátky počas 

štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Je možné, že táto pôžička bude 

štátom odpustená. Ostatné mestá a obce sa tiež do toho púšťajú, financie im tiež chýbajú. Mesto plánuje 

kúpiť pozemok na IBV výstavbu, výhodou je, že celý pozemok vlastní jedna osoba, cena pozemku je 10 

eur/m². 

Mgr. Šefčíková HKM – nemám výhrady k tomuto úveru, je to bezúročné a splatné až od roku 2024, nie 

je to veľká suma a pokryje to výpadok, ktorý v tomto roku nastal. Ja odporúčam takýto úver prijať. 

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách musia byť pri schvaľovaní návratných finančných 

výpomoci splnené určité limity. Po prepočítaní môžem konštatovať, že celková suma dlhu neprekročí 

zákonnú hranicu 50 % skutočných bežných príjmov v prechádzajúcom roku. Čo sa týka splátok, je ťažké 

to vypočítať, keďže prvá splátka bude v roku 2024, dovtedy už bude niečo iné splatené, teda suma 

splátok sa vyvíja.  
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Návrh na schválenie návratnej finančných výpomocí ako 

kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020: Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  227/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 8 Návrh na odobratie nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy zo správy Základnej 

školy  

 

Ing. Dzurila – jedná sa o ZUŠ, ktorá sa bude nachádzať v tom istom pavilóne ako elokované pracovisko  

ZUŠ Krompachy, avšak po vzájomnej konzultácii sme sa rozhodli, že nebudeme odoberať majetok, ale 

uzatvoríme nájomnú zmluvu. Je to z toho dôvodu, že ZŠ je financovaná zo štátnych peňazí t. z., že môže 

použiť financie aj na iné účely ako sú napr. aj havárie. 

Mgr. Koperdáková – v zmluve som našla, že môže zveriť aj tretím osobám, komu? 

Ing. Dzurila – napr. centrum voľného času, pokrývanie krúžkov atď. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Prenájom pavilónu Základnej umeleckej škole: Mestské 

zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  228/VIII/2020 bolo prijaté.  
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K bodu č. 9 Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy do správy Základnej 

umeleckej školy  

 

 

Primátor mesta – tento materiál bol prerokovaný a schválený v bode č. 8. 

 

 

K bodu č. 10 Návrh na odkúpenie pozemku – príprava na individuálnu bytovú výstavbu  

 

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy v súvislosti s vybudovaným individuálnej bytovej výstavby 

začalo rokovania s vlastníkmi pod plánovou IBV. Predpokladaný dopad na rozpočet 80 610, -€. 

Návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje: 

prevod vlastníckeho práva k pozemku vo výlučnom vlastníctve: Lucia Schmiedlová, trvale bytom 

Pažitná 1014/17, 926 01 Sereď, ktorý nadobudne do svojho vlastníctva mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 

IČO: 00329657, 053 61 Spišské Vlachy, a to nasledujúcu nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v okrese 

Spišská Nová Ves, obci Spišské Vlachy, katastrálnom území Spišské Vlachy, ktoré sú vedené Okresným 

úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 2572 ako: - pozemok, par. č. 

1353, par. r. „E“ – orná pôda o výmere 8061 m², so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom, a to vo 

veľkosti 1/1 k celku za cenu 10,-EUR/m² v celkovej výške za cenu 80 610,-EUR. Jedná sa o pozemok za 

zdravotným strediskom. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 10 Návrh na odkúpenie pozemku – príprava na individuálnu 

bytovú výstavbu: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  229/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 11 Verejno-obchodná súťaž – ZAHURA  

 

Prednosta MsÚ - mesto je vlastníkom novovytvoreného pozemku par. č. 7730/149, par. r. „C“ – ostatná 

plocha o výmere 108 m². Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 3 405,24,-€. Jedná sa o kúpu 

priľahlého pozemku k pozemku, ktorý bol prednedávnom odkúpený. Majiteľ ešte nie je zapísaný na 

katastri, preto je to touto formou. Majiteľ chce tento pozemok využiť na parkovanie.  

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Verejno-obchodná súťaž – ZAHURA: 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. Svetlana Kočišová, Ing. 

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  230/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 12 Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy na ulici SNP 72/19  

 

Prednosta MsÚ – podaná žiadosť Kristíny Tarasovej o pridelenie nájomného bytu na ul. SNP 19 

týkajúcej sa nehnuteľnosti, ktorej výlučným vlastníkom je prenajímateľ Mesto Spišské Vlachy. 

Nehnuteľnosť je umiestnená na 3. N.P. bytového domu na ulici SNP sup. č.72, orientačné číslo 19 v 

Spišských Vlachoch, zapísaného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom na LV 

číslo 1, pre katastrálne územie Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves. Stavba sa nachádza v 

katastrálnom území Spišské Vlachy na parcele číslo KN/C/242/1. Ide o jednoizbový  byt č. 7 a o výmere 

40 m². Momentálne je tam výpovedná doba, končí p. Karoľ. 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 12 Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom 

vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP 72/19: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  231/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 13 Návrh prenájmu motorového vozidla 

 

Prednosta MsÚ – škôlka nás požiadala o prenájom vozidla na prenos stravy. Mesto doteraz stále 

zabezpečovalo prevoz stravy, nakoľko je to náročné, rozhodli sme sa o prenájom jedného vozidla. 

Škôlka si zabezpečí na rozvoz danej stravy šoféra. Jedná sa o prenájom vozidla FIAT DOBLO CARGO. 
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Mesto bude zabezpečovať technický stav vozidla a škôlka pohonné hmoty do tej doby, pokiaľ nebude 

postavená nová škôlka. 

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 13 Návrh prenájmu motorového vozidla: Mestské zastupiteľstvo 

v Spišských Vlachoch  schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Štefan Labanc, Jozef Lazor, Ing. Rastislav Bečker, PaedDr. Marcela Satmáryová - 

neprítomní 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 4 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  232/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 12 Činnosť komisií – výstupy 

 

 

Od posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva nezasadala žiadna komisia. 

 
 

 

K bodu č. 13 Rôzne 

 

 

V tomto bode neboli podané žiadne pripomienky. 

 

 

 

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 15. zasadnutie MsZ o 17:00 hod. 

ukončil. 
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V Spišských Vlachoch, dňa 17. septembra 2020 

 

 

 

  

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

Ľubomír Fifik                                             JUDr. Ing. Stanislav Kandrik                                                              

primátor mesta                                                prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:  

 

 

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

Milan Biroščák                  ....................................................  


