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

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
___________________________________________________________________________________

Z Á P I S N I C A

napísaná dňa 11. Mája  2016  na 17. zasadnutí  Mestského
zastupiteľstva, uskutočnenom v priestoroch Galérie Mestského úradu v Spišských Vlachoch.

Primátor mesta Ľubomír Fifik otvoril a viedol 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom privítal
poslancov MsZ a ostatných prítomných.

Prítomní:
Primátor: Ľubomír Fifik

Prednosta: Ing. JUDr. Stanislav Kandrik

Poslanci: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Ladislav  Šterbinský ,

Bc .Daniel Pacovský, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika  Koperdáková, Mgr. Branislav Legát

Ing.  Radoslav Leščáni – prišiel o 16:15

Hlavný kontrolór: Ing. František Stanislav

Zapisovateľka:            Renáta Ferenčáková

Neprítomní: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker - ospravedlnení

Ďalší  prítomní : podľa prezenčnej listiny

Začiatok rokovania: 15 : 45 hod.

Ukončenie rokovania: 20 : 30 hod.

Priebeh rokovania:

K bodu 1: Otvorenie - voľba návrhovej komisie
Pán primátor Ľubomír Fifik navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.

Uznesením 179/VII/2016 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík
určuje za overovateľov zápisnice: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Ladislav Šterbinský
určuje za zapisovateľku: Renáta Ferenčáková.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga  Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Ladislav Šterbinský,
Proti: 0
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Zdržal sa: Mgr. Monika  Koperdáková, Mgr. Branislav Legát
Nehlasoval: Bc .Daniel Pacovský
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 179/VII/2016 bolo prijaté.

Pán primátor Ľubomír Fifik oboznámil prítomných s programom zasadnutia a opýtal sa poslancov na doplňujúce
body do dnešného programu.
Pán primátor: žiadal doplniť do programu ako bod č.4 Pripomienky občanov
Mgr. Legát : žiadal doplniť do programu ako bod č.5 Harmonogram zasadnutí MsZ  na rok 2016 (celé  znenie
v prílohe)

Pán primátor dal hlasovať za tieto návrhy, bod č.4 bude Pripomienky občanov, bod č.5 bude Harmonogram zasadnutí
MsZ  na rok 2016, ďalšie body sa automaticky posúvajú.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga  Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Monika  Koperdáková, Mgr. Branislav Legát
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Bc .Daniel Pacovský

Pán primátor  konštatoval, že návrhy boli  prijaté:

Zaradenie bodu : Pripomienky občanov ako bod č.4

: Harmonogram zasadnutí MsZ na rok2016 ako bod č.5 programu.

Mgr. Legát : dal návrh na vypustenie bodu č.8 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016 – 2018

Hlasovanie:
Za: Mgr. Monika  Koperdáková, Mgr. Branislav Legát
Proti: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga  Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Bc .Daniel Pacovský

Pán primátor  konštatoval, že návrh  nebol  prijatý.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 180/VII/2016 k bodu č.2: Schválenie programu rokovania:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje program rokovania 17. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga  Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Ladislav Šterbinský, : Mgr. Monika  Koperdáková
Proti: 0
Zdržal sa:
Nehlasoval: Bc .Daniel Pacovský, Mgr. Branislav Legát

Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 180/VII/2016 bolo  prijaté.

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia – určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

- voľba návrhovej komisie MsZ.
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2. Schválenie programu rokovania.

3. Nastúpenie náhradníka do funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

4. Pripomienky občanov

5. Harmonogram zasadnutí MsZ na rok2016

6. Správa o plnení uznesení.

7. Schválenie dohody o splatení dlhu

8. Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016 - 2018

9. Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na pozemok KN C 1969/1 o výmere 1660 m2 a pozemok KN C 2060/3
o výmere 357 m2

10. Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Márii Suchej

11. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Danielovi Krauzovi

12. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy obci Olcnava zastúpenej starostom obce
Jaroslavom Salajom

13. Informácia o výsledku obchodno-verejnej súťaže na priestory v Požiarnej zbrojnici

14. Zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlachy

15. Správa z vykonaných kontrol č. 02/2016/MsZ

16. Činnosť komisií - výstupy

17. Rôzne

18. Interpelácie

19. Záver

K bodu 3: Nastúpenie náhradníka do funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva Spišských Vlachoch

Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – predniesol dôvodovú správu a návrh uznesenia (celé znenie v prílohe)

Uznesenie č. 181/VII/2016: K bodu č. 3: Nástup náhradníka do funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišských
Vlachoch

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu poslanca ThLic. Ľubomírovi Balogovi, PhD. dňom 11.04.2016
z dôvodu doručenia písomnosti na podateľňu mestského úradu v zmysle § 25 odsek 2 písm. c zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súlade s poslednou vetou § 25 ods. 2
citovaného zákona účinky písomného vzdania sa mandátu nastavajú okamihom doručenia mestskému
úradu.

II. schvaľuje, že Bc. Daniel Pacovský dňa 11.05.2016 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského
zastupiteľstva Spišských Vlachoch a ujal sa poslaneckej funkcie.

K bodu 4: Pripomienky občanov
Neboli podané žiadne pripomienky občanov
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K bodu 5: Harmonogram zasadnutí MsZ na rok2016

Mgr. Legát: predložil návrh harmonogramu  zasadnutí MsZ (celé znenie v prílohe)

Ing. J. Jánošík: súhlasí so schválením harmonogramu, taktiež to vyhovuje aj Ing. Suchému a Ing. Bečkerovi. Navrhol
doplniť ešte jedno riadne zasadnutie MsZ, nakoľko je potrebné schválenie zákonu o odpadoch a záverečného účtu
mesta. Navrhol termín riadneho zasadnutia MsZ na začiatok júna.

HKM: treba pripomenúť, že nás ešte čaká schvaľovanie záverečného účtu mesta a podľa zákona to musí byť
najneskôr do 6 mesiacov od začiatku roka a taktiež záverečný účet mesta musí byť ešte 15 dní pred schválením
zverejnený

Pán primátor a dal hlasovať za pozmeňujúci návrh na doplnenie riadneho zasadnutia MsZ na 10.6.2016 do
harmonogramu zasadnutí MsZ.

16:15 prišiel Ing. Radoslav Leščáni

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga  Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Ladislav Šterbinský, : Mgr. Monika  Koperdáková, Bc .Daniel Pacovský, Mgr. Branislav Legát
Proti: 0
Zdržal sa: Ing.  Radoslav Leščáni

Pán primátor  konštatoval, že pozmeňujúci návrh na doplnenie harmonogramu bol prijatý.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 182/VII/2016 k bodu č. 5 Harmonogram zasadnutí MsZ v Spišských
Vlachoch v kalendárnom roku 2016.

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
Po prerokovaní materiálu mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

I. schvaľuje nasledujúci harmonogram zasadnutí MsZ  v kalendárnom roku 2016:
10. Jún 2016 – riadne zasadnutie MsZ
24. Jún 2016 – slávnostné zasadnutie MsZ
8. Júl 2016 - riadne zasadnutie MsZ
9. September 2016 – riadne zasadnutie MsZ
14. Október 2016 - riadne zasadnutie MsZ
11. November 2016 – riadne zasadnutie MsZ
9. December 2016 – riadne zasadnutie MsZ

II. ukladá poverenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený Harmonogram zasadnutí MsZ v
Spišských Vlachoch v kalendárnom roku 2016 na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské
Vlachy.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga  Ing. Juraj Jánošík, Ing. Ladislav Šterbinský
Mgr. Monika  Koperdáková, Bc .Daniel Pacovský, Mgr. Branislav Legát, Ing.  Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa:
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 182/VII/2016 bolo  prijaté.

K bodu 6: Správa o plnení uznesení.
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – predniesol kontrolu plnenia uznesení (celé znenie v prílohe)
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Pripomienky k správe:
Mgr. Legát- chce vedieť, ktoré uznesenia ostávajú otvorené  a prečo neboli splnené
p. prednosta: 3.3.2016 na zasadnutí MsZ  som predniesol správu o nesplnených uznesenia
Bc. Pacovský: bola  havarijná situácia na ul. Lipovej, aký je tam teraz stav, bolo to nesplnené uznesenie
p. primátor: bol tam problém s kanálom, rieši sa to v rámci projektu kanalizácie mesta. Vyslovene havarijná situácia
to vôbec nebola, je to v štádiu riešenia, záleží nám na tom, aby tento problém bol vyriešený komplexne. Skutočný
stav  dáme prešetriť našej pracovníčke p. Mníchovej, aby bol konkrétny návrh, čo ďalej. Práve komisia by mala riešiť
nesplnené uznesenia a vyselektovať bezpredmetné uznesenia.
Mgr. Legát: ešte v roku 2014 sme uznesením dali zamestnancovi MsÚ povinnosť, aby sa to dalo do pôvodného stavu.
Situácia bola spôsobená  realizátorom výkopových  prác a nebolo to dané do pôvodného stavu. Chceli sme, aby sa to
reklamovalo , aby sa to neriešilo na náklady mesta.
Bc. Pacovský: chce vedieť ako sa postúpilo ohľadom doplnenia katastrálnej mapy, mala byť doplnená cena nájmu
a doby nájmu v lokalite Blatná pre p. Celeca
p. prednosta: táto vec bola prejednávaná na stavebno-plánovacej komisii, ku konkrétnejším výsledkom sme sa však
nedostali, nepohli sme sa ďalej, je tam problém s prechodom pre turistov
Ing. Jánošík: bol problém prechodu cez pozemky, chcel som, aby bolo označené, čo je mestské a čo je pozemok p.
Celeca, bol som aj na komisii a do dnešného dňa som nedostal odpoveď
p. primátor: Vyzval predsedu stavebno-plánovacej komisie , aby sa to vyriešilo
Bc. Pacovský : pripomienky p. Pavľáka pre stavebno-plánovaciu komisiu, ako sme s tým postúpili?
p. primátor: stavebno plánovacia komisia nedala k tomu stanovisko, bude sa to riešiť na komisii
Bc. Pacovský: mala byť vypracovaná smernica v spolupráci s DHZ o využití hasičskej  techniky, v akom je to štádiu?
p. prednosta: zberám materiály, ktoré by mi mohli pomôcť pri jej vypracovaní, vypracovaná zatiaľ nie je
Bc. Pacovský: výstavba parkoviska pri MŠ. Malo to byť už vystavené. V akom  je to  štádiu riešenia?
p. prednosta: je to v riešení, čaká sa aj na schválenie rozpočtu, do konca roka bude parkovisko postavené

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 183/VII/2016 k bodu č.6 Správa o plnení uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie správu prednostu MsÚ o plnení uznesení z
predchádzajúcich zasadnutí MsZ.

Hlasovanie:
Za: Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga  Ing. Juraj Jánošík, , Mgr. Monika  Koperdáková, Bc. Daniel Pacovský,
Mgr. Branislav Legát, Ing.  Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa:0

Nehlasoval: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ladislav Šterbinský

Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 183/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 7: Schválenie dohody o splatení dlhu
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik – predniesol dôvodovú správu a návrh uznesenia (celé znenie v prílohe)
Prílohou materiálu je aj predmetná dohoda, ktorá už jednou zmluvnou stranou podpísaná bola. Dohoda podlieha
schváleniu MsZ.
Pripomienky k správe:
Bc. Pacovský: bolo už niečo z tejto čiastky splatené ?
p. prednosta: nie, lebo táto dohoda podlieha schváleniu MsZ. V prípade nezaplatenia prvej splátky je automaticky
daný na exekúciu.
Bc. Pacovský: bola doložená výška príjmu, aby sme vedeli, či je schopný splácať? Keďže nie je zistená výška príjmu, či
je odsúdený schopný splácať vzniknutú škodu, navrhujem zmenu uznesenia, a to, že MsZ v Spišských Vlachoch
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schvaľuje exekučné vymáhanie pohľadávky a súčasne ukladá prednostovi MsÚ pripraviť a podať návrh na exekučné
vymáhanie tejto pohľadávky.
Mgr. Legát: už pol roka je platný rozsudok a doteraz nebolo uhradené absolútne nič, obvinený neprejavil ani
najmenšiu vôľu. Riešili sme to podaním návrhu na výkon exekúcie? Neurobili sme nič, aby to bolo splatené, nemáme
nijakú záruku, že to bude splatené.
p. prednosta: zvolili sme cestu dohody na vymáhanie pohľadávky. O tom, že je rozsudok platný som Vás informoval
už  na predchádzajúcich  MsZ nik sa nezaujímal ako sa to rieši.

Pán primátor dal hlasovať za pozmeňujúci návrh uznesenia: MsZ v Spišských Vlachoch schvaľuje exekučné
vymáhanie  pohľadávky a súčasne ukladá prednostovi MsÚ pripraviť a podať návrh na exekučné vymáhanie tejto
pohľadávky.
Hlasovanie:
Za: Mgr. Monika  Koperdáková, Bc. Daniel Pacovský, Mgr. Branislav Legát,
Proti: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga
Zdržal sa: Ing.  Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský
Pán primátor  konštatoval, že pozmeňujúci návrh nebol schválený.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 184/VII/2016 k bodu č.7 Schválenie dohody o splatení dlhu :

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 184 v prílohe)

Hlasovanie:
Za: Ing.  Radoslav Leščáni,  PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga  ,
Proti: Mgr. Monika  Koperdáková, Bc. Daniel Pacovský, Mgr. Branislav Legát,
Zdržal sa: Ing. Ladislav Šterbinský
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 184/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 8: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016 – 2018
Ing. Michal Dzurila oboznámil MsZ s rozpočtom ( celý rozpočet v prílohe)

Pripomienky:

Mgr. Baloga: Rozpočet sa schvaľoval vo februári. Od poslancov, ktorí boli proti schváleniu rozpočtu prišiel nejaký
pozmeňujúci návrh?
Ing. Dzurila: neboli žiadne pozmeňujúce návrhy
Mgr. Baloga: Prečo potom nebol schválený rozpočet? Aký mali dôvod? Mesto funguje na rozpočtové provizóriu,
nemohli sa čerpať dotácie. Ja som bol plne odkázaný na rozpočet, zablokoval sa chod všetkých organizácií. Pomohli
dobrí ľudia, aby futbal ešte dnes v našom meste fungoval.
Bc. Pacovský: rozpočet predložila osoba, ktorá na to nebola oprávnená. Kde ste našli zákonnú oporu, kde ste našli
spôsob predložiť rozpočet? Ktoré zákonné ustanovenie povoľuje p. Dzurilovi predložiť rozpočet?
P. prednosta: Ing. Dzurila to má v pracovnej náplni. Nevie, že by nejaké ustanovenie zakazovalo predložiť rozpočet.
Mgr. Legát: čakali sme na nejakú zmenu rozpočtu, preto nebol preložený žiaden návrh, štruktúra výdavkov sa
výrazne nemenila. Chýba mi tu pohľad na rozvoj mesta. Trvám na tom, že prostriedky nie sú rozdelené účelne. Nik
nerieši ich účelné použitie. Pre mňa je tento návrh rozpočtu nedostatočný.
Mgr. Koperdáková: Nenašla som tam príjmy z dlhu, ktorý sa bude splácať. Koľko percent z rozpočtu je vyčerpaných?
Ing. Dzurila: Nie je to tam, tieto peniaze ešte len budú splatené. Neviem koľko percent.
p.primátor: návrh rozpočtu bol prerokovaný na finančnej komisii , ktorej členom je aj Mgr. Legát. Komisia dala
odporúčanie návrh rozpočtu schváliť. Komisia je zložená z odborníkov.
Ing. Jánošík: Ing. Dzurila je odborník a je kompetentný predkladať rozpočet. Nájom lesov a pôdy , nie je v tom jasno
a dúfam, že na stavebno-plánovacej komisii sa to vyrieši čím skôr, a tak rozpočet ráta s tým, čo vieme. Sú navýšené
výdaje o zamestnancov lesov, dohodli sme sa , že ich podržíme a teraz sa tvrdí, že sa prejedajú peniaze. Finančná
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komisia jednomyseľne odporúčala schváliť rozpočet, ktorý teraz blokujeme a nemôžeme reagovať na výzvy.
Rozpočet sa bude počas roka meniť, presúvať položky a budeme to schvaľovať.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 185/VII/2016: K bodu č.8: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na
roky 2016-2018
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
Po prerokovaní materiálu mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:

III. schvaľuje rozpočet  mesta Spišské Vlachy na roky 2016 – 2018 s tým, že príjmy a a výdavky na roky 2017
a 2018 nie sú záväzné

IV. určuje záväznú výšku výdavkov schváleného rozpočtu mesta na úrovni kategórií ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie vo všetkých schválených častiach funkčnej klasifikácie.

V. ukladá: oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený rozpočet mesta Spišské
Vlachy na roky 2016 - 2018 na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Zodpovedá : prednosta MsÚ
Termín: bezodkladne

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, , Ing. Radoslav Leščáni,
Ing. Ladislav Šterbinský
Proti: Mgr. Branislav Legát, Mgr. Monika Koperdáková, Bc .Daniel Pacovský
Zdržal sa: 0
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 185/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 9: Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na pozemok KN C 1969/1 o výmere 1660 m2 a pozemok KN C
2060/3 o výmere 357 m2

Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: predniesol návrh investičného zámeru spoločnosti Karmen s.r.o na vybudovanie
modernej prevádzky supermarketového typu.

p. Majerník (zástupca spoločnosti Karmen s.r.o): prejavil záujem o kúpu tohto pozemku za účelom vybudovania
prevádzky s možnosťou jej rozšírenia. Je zámer postaviť prevádzku s rozlohou cca 400-500 m2 s potenciálom
možného rozšírenia zamestnalo by sa v nej približne 10 ľudí z blízkeho okolia. Momentálne sme v prenájme, kde
máme obmedzené možnosti priestoru. Chceme ponúknuť ľudom v menších mestách tie isté výhody

ako majú ľudia vo väčších mestách.

Bc. Pacovský: Aký počet parkovacích miest a z ktorej strany by ste chceli?
p. Majerník: Ešte sme nerobili projekt, odhadom podľa podobných prevádzok by to bolo asi 30 parkovacích miest,
skôr od cesty.
Bc. Pacovský: Myslím, že ponuka je adekvátna a prinesie osoh viacerým občanom. Dávam návrh, keďže to bude
pozemok na podnikanie,  aby minimálna cena bola 50€/ m2

p. Majerník: myslím, že to je cena, ktorú Vám nik nezaplatí
Ing. Jánošík : navrhol cenu 35€/m2 , ktorú MsZ schválilo

Pán primátor  konštatoval, že pozmeňujúci  návrh 50€/ m2 nebol prijatý a dal hlasovať za návrh uznesenia
č.186/VII/2016

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č.1 86 v prílohe)
v  súlade s §9 ods. 2 písm. a) a písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obci v z.n.p. schvaľuje spôsob prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – novovytvorený pozemok KN/C/2060/3 podľa geometrického plánu (ďalej
ako ,,GP“) (rozloha 357m2 ) a pozemok KN /C/1969/1 (rozloha 1660 m2 ) a to formou obchodnej verejnej súťaže.
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I. Schvaľuje súťaže: Parcela registra ,,C“ novovytvorený pozemok s p. č. 2060/3 vo výmere 357 m2 , druh
pozemku: orná pôda, podľa GP č. 29/2016 zo dňa 12.04.2016, vyhotoveného Štefanom Gondom, Lorencova
5, Krompachy, úradne overeného dňa 18.04.2016 pod č. 197/16 k. ú. Spišské Vlachy, minimálna cena 35,-
eur/m2 .Parcela registra ,,C“ pozemok s p. č. 1969/1 vo výmere 1660 m2 , druh pozemku: záhrada, zapísaný
na LV č. 1, k. ú. Spišské Vlachy, minimálna cena 35,- eur/m2

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, , Ing. Radoslav Leščáni, Ing.
Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Bc .Daniel Pacovský
Proti: 0
Zdržal sa: Mgr. Monika Koperdáková
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 186/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 10: Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Mgr. Márii Suchej
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: predniesol návrh na prevod pozemku (celé znenie v prílohe).

Predpokladaný prínos do rozpočtu- 340€.

Bc. Daniel Pacovský: Podal pozmeňujúci návrh uznesenia a to: Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností podá mesta Spišské Vlachy do 3 pracovných dní od uhradenia kúpnej ceny. Náklady spojené
s návrhom na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.
Mgr. Legát: navrhol, aby v budúcnosti pri schvaľovaní predaja nehnuteľnosti bol priložený návrh kúpnej zmluvy, aby
sme ho vedeli doladiť, prípadne pripomienkovať.

Pán primátor dal hlasovať za pozmeňujúci návrh:
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, , Ing. Radoslav Leščáni, Ing.
Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Bc .Daniel Pacovský, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: 0
Zdržal sa:0
Pán primátor  konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 187/VII/2016:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 187 v prílohe)
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, , Ing. Radoslav Leščáni, Ing.
Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Bc .Daniel Pacovský, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: 0
Zdržal sa:0
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 187/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 11: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Danielovi Krauzovi
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: informoval MsZ, že tento návrh bol stiahnutý

K bodu č. 12: Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy obci Olcnava zastúpenej starostom
obce Jaroslavom Salajom
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: predniesol návrh na predaj pozemku (celé znenie v prílohe)
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Ing. Jánošík:  cena 5€/ m2 sa mi zdá nízka. Myslím, že by to mohlo byť aj viac
Bc. Pacovský: nachádza sa tento pozemok vo vnútri našej parcely? Taktiež sa mi zdá nízka cena. Bolo konzultované
vecné bremeno prejazdu na túto parcelu?
p. prednosta: áno nachádza sa. To sa odkupovalo ešte za bývalého vedenia. V našej parcele majú vlastný vodný zdroj.
Mgr. Legát: bol by som za to, aby keď budeme riešiť predaj, nech sa rieši celá situácia komplexne, aby bol určený
rozsah užívania, nech sa vyrieši všetko naraz. Nie teraz predaj, potom vecné bremeno a podobne.
p. primátor: súhlasím s každým názorom, nie je to komplexné riešenie. Posuňme to späť do  stavebno-plánovacej
komisie na prerokovanie, doplnenie  a úpravu.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 188/VII/2016:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. schvaľuje:

zámer predať pozemok vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudne do svojho výlučného vlastníctva obec
Olcnava, zastúpená starostom obce Jaroslavom Salajom,  Jarná 2, 053 61 Olcnava, IČO: 00 329 436, a to
nasledujúci pozemok: časť parcely registra ,,C“ p. č. 7724/1 vo výmere 100 m², druh pozemku: lesný pozemok,
zapísaný na LV č.1, k. ú. Spišské Vlachy, vo výške 5,- € / m². V súlade s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže ide o
prevod pozemku malej výmery (do 150m2) za účelom výstavby verejnoprospešného zariadenia.

II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ zabezpečiť prípravu kúpnopredajnej zmluvy a postupovať v súlade

s ustanovením §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci

Hlasovanie:
Za: 0
Proti:0
Zdržal sa: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Radoslav Leščáni,
Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Bc .Daniel Pacovský, Mgr. Monika Koperdáková

Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 188/VII/2016 nebolo prijaté

K bodu č. 13: Informácia o výsledku  obchodno –verejnej súťaže na priestory v Požiarnej zbrojnici
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik: oboznámil MsZ s výsledkom obchodno-verejnej súťaže (celé znenie v prílohe)

Víťazom súťaže sa stal p. Karol Gurčík. Predpokladaný prínos z prenájmu nebytového priestoru do rozpočtu-
2692,7€/rok Doba nájmu bola stanovená na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 2 mesiace.

Mgr. Legát:  boli podmienky prenájmu totožné s inými podmienkami, napr. kultúrny dom? Prečo je to na dobu
neurčitú?
p. prednosta: zmluva bude totožná ako pre p. Uličného.
HKM: vyplýva to z existujúcich zásad a hospodárení z majetkom mesta. Aj zmluvu na neurčito vieme vypovedať.
A taktiež bolo viacero prípadov, že skončila nájomná zmluva a potom bola potreba rýchleho riešenia.
Mgr. Legát: ak je zmluva nastavená správne, nie je problém pri nedodržaní podmienok vypovedať takúto zmluvu.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 188/VII/2016:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 188 v prílohe)



10

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Radoslav Leščáni, Ing.
Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Bc .Daniel Pacovský,  Mgr. Monika Koperdáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 188/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 14: Zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlachy
HKM – predniesol zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlachy (celé znenie
v prílohe)
Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 189/VII/2016:

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
schvaľuje Zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlachy

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Radoslav Leščáni, Ing.
Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Bc .Daniel Pacovský,  Mgr. Monika Koperdáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 189/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 15: Správa z vykonaných kontrol č.02/2016 MsZ
HKM: je predkladateľom správy. Odporúčal zobrať na vedomie správu z vykonaných kontrol (celé znenie v prílohe)

Bc. Pacovský: dal pozmeňujúci návrh na doplnenie uznesenia a to: ukladá oprávnenému zamestnancovi vypracovať:
a. návrh nových Zásad hospodárenia s majetkom mesta
b. vnútorný predpis upravujúci jednotný postup pri účtovaní dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného

majetku
c. aktualizáciu vnútorných predpisov týkajúcich sa systému spracovania účtovníctva, odpisových plánov dlhodobého
majetku, inventarizácie majetku mesta, vedenia pokladnice, zásad pre tvorbu a použitie rezerv a opravných položiek
d. záväzný rozpočtový harmonogram
Zodpovedá: prednosta MsÚ Termín: do 90 dní od prijatia uznesenia

Mgr. Legát: boli odstránené nedostatky , ktoré boli vytknuté?
HKM: nedostal som žiadnu spätnú väzbu o realizovaných opatreniach a ich splnení, termín je však do 26.6.2016
p. prednosta: p. Hanigovská už na tom pracuje, je to v konaní

Pán primátor dal hlasovať za pozmeňujúci návrh:

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Radoslav Leščáni, Ing.
Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Bc .Daniel Pacovský,  Mgr. Monika Koperdáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor  konštatoval, že pozmeňujúci návrh  bol prijatý.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 190/VII/2016:
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Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: (celé znenie uz. č. 190 v prílohe)

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Radoslav Leščáni, Ing.
Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Bc .Daniel Pacovský,  Mgr. Monika Koperdáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 190/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 16: Činnosť komisii – výstupy

Ing. Jánošík: finančná komisia sa stretla 5.5.2016, prejednali sme návrhy programového a finančného rozpočtu,
komisia odporúčala schváliť rozpočet

K bodu č. 17: Rôzne

Ing. Jánošík: zámena pozemkov  medzi evanjelickou cirkvou a mestskými pozemkami, v akom je to stave? Taktiež
firma Slesalko začala so skúšobnou prevádzkou na 6 mesiacov, sú nejaké bližšie informácie?
p. prednosta: odpoviem Vám ohľadom Slesalka. Dostali sme rozhodnutie z okresného úradu v Sp. Novej Vsi, kde
tento úrad dal súhlas na skúšobnú prevádzku od začiatku mája do maximálne  31.12.2016. Naše nesúhlasné
stanovisko, ktoré sme zaslali nebrali do úvahy, brali ho ako nezáväzné. Mala by už prebiehať skúšobná prevádzka,
kde budú prebiehať pravidelné kontrolné merania. Znova nás potom budú žiadať o stanovisko, ak bude nesúhlasné
malo by to ísť na odvolanie na krajský úrad životného prostredia a ten potom rozhodne o všetkom, či sa prevádzka
spustí, alebo nie.
Mgr. Baloga: občania sa ma pýtali, či je pravda, že zamedzením činnosti holubov dal p. Duľa mesto na súd a v prípade
výhry mu bude musieť  mesto hradiť 26 000€? A taktiež firme Slesalko za oddialenie spustenia prevádzky dávajú
mesto na súd  a tam sa rozprávalo o sume 35 000€? Čo je na tom pravda.
p. primátor: nemám takúto informáciu. Na MsÚ nepodal nik žiadnu žalobu.
Ing. Jánošík: a čo zámena pozemkov?
p. prednosta: farárka evanjelického zboru zvolala stretnutie , na ktorom nám odovzdala všetky dokumenty, ktoré
sme jej poskytli. Máme sa obrátiť na jej právnu zástupkyňu  Mgr. Holotňákovú. Náš advokát ju oslovil a evanjelická
cirkev nemá záujem o tieto pozemky. Veriaci tejto evanjelickej cirkvi na konvente odsúhlasili zámenu týchto
pozemkov, na ktorých chceme postaviť čističku odpadových vôd.
Mgr. Legát: kedy bolo doručenie od p. farárky, že neakceptuje zámenu pozemkov? Čo sa odvtedy vyriešilo?
p. prednosta: hľadám a komunikujem ohľadom iného vhodného pozemku, na ktorom by bol použiteľný projekt.
Stratili sme rok, stačilo povedať, že nemajú záujem o výmenu pozemkov.
p. primátor: evanjelická cirkev nás zavádzala a zbytočne sme stratili rok. Občania žijúci v tomto meste súhlasili so
zámenou pozemkov. Nedvíhanie telefónov, odďaľovanie stretnutí. Veriaci tejto cirkvi nevedeli, že farárka sa rozhodla
ináč.
PaedDr. Satmáryová: farárka je viazaná evanjelickým cirkevným právom  a rozhodujú veriaci v kostole a tí návrh
schválili. Táto zámena bola veriacimi schválená. Neviem na základe čoho sa rozhodla po schválení veriacimi túto
dohodu porušiť. Budem požadovať vysvetlenie, prečo toto uznesenie zrušili.
Mgr. Legát: mesto žiadalo výstavbu už v roku 2011 a už vtedy neboli vysporiadané  pozemky. Nie je to záležitosť roku
2015, ale je to problém už z roku 2011.
p. primátor: položil otázku Bc. Pacovskému, či sa necíti zodpovedný za toto rozhodnutie
Bc. Pacovský:  asi veľmi dobre vieš o zákone o advokácii, takže sa k tomu nebudem vyjadrovať. Pridávam sa k otázke
Mgr. Legáta, čo robilo mesto 4 roky?
p. primátor: vo veci sa konalo, ešte za p. Kiššáka. Boli stretnutia, boli rozhovory a zo strany cirkvi bolo povedané, že
nebudú robiť problémy, ak s tým veriaci budú súhlasiť.
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Mgr. Baloga: položil otázku Bc. Pacovskému, či podnikli nejaké kroky, aby nedošlo k zámene pozemkov, aby sa to
pozastavilo?
Bc. Pacovský: nemôžem sa vyjadrovať. Aké ďalšie kroky ste podnikli?
p. prednosta: oslovili sme ich právneho zástupcu , stále však bolo odpovedané, že nemajú záujem. Budem hľadať aj
iné pozemky, iné možnosti.
Hlasovaním poslancov dostala slovo p. Martina Holotňáková , právna zástupkyňa evanjelickej farárky.
p. Holotňáková: všetky dôvody prečo môj klient nesúhlasí so zámenou pozemkov  boli zdelené právnemu zástupcovi
mesta p. Rušinovi. Zo strany môjho klienta nikdy nezaznelo, že by bol proti výstavbe čističky odpadových vôd, iba
nesúhlasil so zámenou pozemkov. Jeden z dôvodov je to ako bolo zo strany mesta jednané so zástupcami
evanjelickej cirkvi. Áno konvent cirkevného zboru zasadol znovu a zrušil pôvodný konvent, ktorý súhlasil so zámenou
pozemkov. Stanovisko som zaslala vášmu právnemu zástupcovi. Žiadne kroky neboli z našej strany vyvinuté, klienta
zastupujem v rôznych právnych záležitostiach.
Ing. Jánošík: chcem sa vyjadriť ohľadom Slesalka. Sme svedkami znečisťovania ovzdušia a životného prostredia
Občania vidia, že v Slesalku  je ruch, že sa už niečo deje. Pripravili sme plagátik - výzvu“ Za čistejšie Spišské Vlachy
„(plagát v prílohe) ktorým chceme apelovať ľudí, aby si všímali prostredie, čo sa deje, aby to fotili a dokumentovali,
aby sme boli pripravení a mali nejaké argumenty, ked bude tá skúšobná prevádzka. V podmienkach je, že raz
mesačne je kontrola, treba si všímať  sádzku aká je, aby tá vsádzka bola rovnaká v skúšobnej dobe a aj potom.
p. Klocek: Slesalko má povolenie so životného prostredia a teraz v skúšobnej prevádzke tam budú dávať to najlepšie,
čo majú. Nebudú spaľovať horší materiál, aby emisie boli zhodné s vyhláškou. Skúsiť sa odvolať, či životné prostredie
bralo tieto veci do úvahy.
Mgr. Koperdákova: nadviažem na Ing. Jánošíka, keď prichádza s takou iniciatívou. Vyhlásme brigády, zapojme
verejnosť, pripravme takéto aktivity pre verejnosť, do ktorých sa zapoja starí i mladí a urobme niečo pre životné
prostredie.  V Rudoľovej záhrade sa vyrezali stromy napadnuté lykožrútom, je potreba zohnať  dreviny a zasadiť tam
nové, naša škola je ochotná to aj vysadiť.
p. primátor: samozrejme je povinnosťou, že keď sa stromy zrežú , nasadia sa iné. Máme schválený rozpočet a v rámci
neho máme pripravený balík peňazí na zeleň.
Bc. Pacovský: vyjadril poďakovanie ThLic. Ľubomírovi  Balogovi, za činnosť, ktorú vykonával  a predložil uznesenie vo
vzťahu k tomu, že už nie je poslancom, nie je ani predsedom komisie a na volenie nového člena do komisie. Taktiež
vyslovil poďakovanie p. primátorovi za zháňanie finančných prostriedkov na pamätník Mons. Františka Tondru.
p. primátor: rieši sa to už vyše roka, na základe debaty medzi mnou a p. Salajom  a na základe ponuky, ktorú zaslal
architekt p. Berák mestu. Za výraznej podpory p. Salaja a architekta Beráka je socha na svete, pripravuje sa
pamätník, na ktorom bude umiestnená. Socha bude umiestnená v malom parku pri fare a dňa 04.06.2016 bude
socha odhalená.
20:15 odišiel Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Ladislav Šterbinský,

Bc. Pacovský: Bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, na grafický návrh a že my ako MsZ budeme
schvaľovať grafický návrh, že odsúhlasíme zhotoviteľa, text a podobne? Tieto veci mali byť schválené na MsZ a my
sme mali rozhodnúť o všetkom . Máme autorské práva na podobizeň?
p. prednosta: tieto veci bude riešiť zmluva medzi tromi stranami darcami, mestom a zhotoviteľom diela. Tam budú
riešené všetky autorské práva.
Ing. Jánošík : každý umelec si nedá do toho hovoriť. Určité podmienky musia byť splnené, ale ak niekto, p. Salaj dá
peniaze a každý mu do toho hovorí, tak to nechá tak.
Mgr. Legát: robilo sa to potajme. Mala sa z toho urobiť udalosť. Mohla byť k tomu diskusia, deti to mohli kresliť
v škole a podobne.

Pán primátor dal hlasovať za návrh uznesenia č. 191/VII/2016:
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Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. odvoláva :ThLic. Ľubomíra Balogu ,PhD. z pozície člena kultúrno-športovo – vzdelávacej komisie
II. schvaľuje: Bc. Daniela Pacovského ako nového člena kultúrno-športovo – vzdelávacej komisie
III. volí :Bc. Daniela Pacovského ako nového predsedu kultúrno-športovo – vzdelávacej komisie

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, , Mgr. Branislav Legát,
Bc .Daniel Pacovský,  Mgr. Monika Koperdáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Pán primátor  konštatoval, že uznesenie č. 191/VII/2016 bolo prijaté.

K bodu č. 18 Interpelácie:

Mgr. Legát: pýtal som sa na nájomné vzťahy, aké má mesto zmluvy? Prosím aby bol zverejnený prehľad zmlúv, ako
sa dajú vypovedať, aký je ich nájom kto je nájomcom.
p. prednosta: na najbližšie rokovanie stavebno- plánovacej komisie  viem vypracovať takýto prehľad ako aj zoznam
uznesení
Mgr. Legát: čo sa týka čiernych skládok, jedná vec je ich odstraňovanie, chýba však prevencia. Ak nevytvoríme zberné
dvory, priestor, kde sa toho odpadu môžu zbaviť, nemôžeme sa čudovať, že nám vznikajú čierne skládky.
p. prednosta: čo sa týka biologicky- rozložiteľného  odpadu , momentálne hľadáme vhodný pozemok, na zriadenie
kompostoviska. V rámci jarného upratovania  sú v areály STS umiestnené kontajnery, je tam pracovník, ktorý
dozerá na zber odpadu. Sú na to pozitívne ohlasy. Niektorý odpad vieme zužitkovať aj my, aby sa nám to zbytočne
nezapĺňalo.

V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik poďakoval všetkým prítomným poslancom a ostatným
prítomným za účasť a 17. zasadnutie  MsZ o 20:30 hod. ukončil.

Zapísala:        Renáta Ferenčáková

V Spišských Vlachoch, dňa: 17.05.2016
Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová

predsedníčka návrhovej komisie

….....................................                                               ….….........................................
Ľubomír Fifik Ing. JUDr. Stanislav Kandrik

primátor mesta prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:
Ing. Ladislav Šterbinský ....................................................

Mgr. Monika Koperdáková ...................................................
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Prílohy:

1. bod 3. Nástup náhradníka do funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva Spišských Vlachoch

2.  bod 5. Harmonogram zasadnutí MsZ v Spišských Vlachoch v kalendárnom roku 2016

3. bod 7.     Schválenie dohody o splatení dlh

4. bod 8.     Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2016 -2018

5. bod 9. Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na pozemok KN C 1969/1 o výmere 1660 m2

a pozemok KN C 2060/3 o výmere 357 m2

6.  bod 10. Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Mgr. Márii Suchej

7.  bod. 12. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, obci Olcnava zastúpenej
starostom obce Jaroslavom Salajom

8. bod. 13 Vyhodnotenie obchodno- verejnej súťaže na priestory v Požiarnej zbrojnici.

9. bod. 14. Zásady výkonu kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Spišské Vlach

10. bod. 15. Správa z vykonaných kontrol č. 02/2016/MsZ

11. bod 17. Rôzne – plagátik Ing. Jánošík

12. zoznam prijatých uznesení na 17. zasadnutí  MsZ v Spišských Vlachoch.
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