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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 28. októbra 2020 na 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v Galérii 

Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Zástupkyňa primátora mesta Spišské Vlachy PaedDr. Marcela 

Satmáryová privítala poslancov MsZ a ostatných prítomných. 

 

Prítomní:  

 

Primátor mesta:  Ľubomír Fifik - neprítomný   

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

 

Prítomní poslanci MsZ: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková,  Milan Biroščák, 

Ing. Juraj Jánošík, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Svetlana Kočišová 

– prišla o 16.00 hod., Štefan Labanc, Jozef Lazor 

Ospravedlnení poslanci MsZ: Ing. Rastislav Bečker – ospravedlnený  

  

Hlavný kontrolór:    Mgr. Margita Šefčíková                                                                            

Zapisovateľ:            Mgr. Valéria Bašistová                                                                                          

 

Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  

Začiatok rokovania:        15,40 hod.                                                                                                                         

Ukončenie rokovania:     16,40 hod.  

  
 

Priebeh rokovania:  

K bodu 1: Otvorenie  

Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie  zasadnutia 

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

– voľba návrhovej komisie MsZ 

Zástupkyňa primátora mesta navrhla zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a 

zapisovateľku.  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Juraj Jánošík 

členovia: Štefan Labanc, Ing. arch. Martin Čurilla 

určuje za overovateľa zápisnice: Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák 

určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú  

 

PaedDr. Satmáryová - dala hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské 

zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch (uzn. v prílohe). 
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Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, 

Jozef Lazor, Štefan Labanc, Ing. Juraj Jánošík 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní 

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

 

Zástupkyňa primátora mesta konštatovala, že uznesenie č. 251/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania 

 

PaedDr. Satmáryová – dala hlasovať o prednesenom programe rokovania Mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, 

Jozef Lazor, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní 

 

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

 

Zástupkyňa primátora mesta  konštatovala, že uznesenie č.  252/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

– voľba návrhovej komisie MsZ 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Informácia o projektoch 

5. Schválenie prenájmu motorového vozidla 

6. Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v hasičskej zbrojnici 

7. Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory Kotolne 

8. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Michalková 

9. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Václaviková 

10.Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – ZAHURA PH 
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11.Návrh na spoluprácu s vlastníkmi pozemkov za účelom vybudovania VN prípojky v rekreačnej 

oblasti Zahura 

12.Návrh na spoluprácu s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a. s. za účelom rozšírenia 

vodovodnej siete na ulici Slobody 

13.Činnosť komisií – výstupy 

14.Rôzne 

15.Interpelácie 

16.Záver 

 

 

K bodu č. 3 Správa o plnení uznesení 

 

PaedDr. Satmároyová – zo zasadnutia MsZ dňa 30.09.2020 uznesenia od č. 240/VIII/2020 až po č. 

248/VIII/2020 – sú v plnení, týkajú sa vysporiadania pozemkov v rekreačnej oblasti Zahurou. Uznesenie 

č. 249/VIII/2020 – prenájom Základná organizácia slovenského zväzu chovateľov - splnené, uznesenie 

z predchádzajúceho MsZ č. 227/VIII/2020 – Návrh na schválenie návratných finančných výpomocí - 

splnené, uznesenie č. 229/VIII/2020 – predaj pozemkov na IBV výstavbu - splnené, uznesenie č. 

232/VIII/2020 – návrh na prenájom motorového vozidla – dnes budeme mať v rokovaní. Po podaní 

správy dala hlasovať k bodu č. 4 Správa o plnení uznesení: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

berie na vedomie (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, 

Jozef Lazor, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní 

 

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

 

Zástupkyňa primátora mesta  konštatoval, že uznesenie č.  253/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 4 Informácia o projektoch  

 

Prednosta MsÚ – od posledného zasadnutia sa veľa nezmenilo, práve prebieha verejné obstarávanie na 

MŠ. Máme už kontrolu na verejné obstarávanie k projektu Rudoľovej záhrady. V marci by mali začať 

obe stavby. 

 

K bodu č. 5 Schválenie prenájmu motorového vozidla 

 

Prednosta MsÚ - materská škôlka nás požiadala o prenájom vozidla na prevoz stravy. Zámer bol 

schválený a zverejnený, teraz sa schvaľuje konkrétny prenájom motorového vozidla.  
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PaedDr. Satmáryová - Návrh uznesenia: schvaľuje: prenájom motorového vozidla vo vlastníctve Mesta 

Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 00329657, ktorý preberie do nájmu Materská 

škôlka Spišské Vlachy, SNP 1, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 35 564 121, a to motorové vozidlo: Druh 

vozidla: osobné vozidlo Továrenská značka: FIAT DOBLO CARGO ŠPZ : SN991DD Rok výroby: 2008 

a to za nájomné vo výške 1,- EUR/rok na dobu neurčitú ako prípad hodný osobitného zreteľa 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku 

obcí, keďže ide prenájom vozidla za účelom prevozu stravy. Po prečítaní návrhu dala hlasovať k bodu č. 

5 Schválenie prenájmu motorového vozidla: 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. Juraj Jánošík, Štefan Labanc 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní 

 

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

 

Zástupkyňa primátora mesta  konštatovala, že uznesenie č.  254/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 6 Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v hasičskej zbrojnici 

 

Prednosta MsÚ – na základe žiadosti o prenájom priestorov (bývalý KM bar) Mesto Spišské Vlachy 

vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 až §288 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 

podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej vyhlasovateľ prenájme 

priestory v Požiarnej zbrojnici na prízemí ( bývala prevádzka KM bar) v Spišských Vlachoch. Predmet 

nájmu: nebytový priestor miestnosť č.1 19,10 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 34€ / m² /rok / 

miestnosť č.2 25,00 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 34€ / m² /rok / miestnosť č.3 18,50 m² 

podlahovej plochy / najnižšia ponuka 34€ / m² /rok / sklad 2,30 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 

27€ / m² /rok / kúpeľňa 4,20 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m² /rok / chodba soc. 

zariadenie 2,20 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m² /rok / WC 1,20 m² podlahovej plochy / 

najnižšia ponuka 27€ / m² /rok / chodba 11,00 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m² /rok / 

Mesto je vlastníkom budovy s. č. 617 – Požiarna zbrojnica a zastavaného pozemku parcelné číslo KN C 

191/2 v Spišských Vlachoch na ulici Mlynskej č. 1, ktoré sú zapísané na LV 1 v k. ú. Spišské Vlachy ako 

výlučné vlastníctvo Mesta Spišské Vlachy. Príjem z prenájmu nebytového priestoru 2700 €.  

 

PaedDr. Satmáryová - dala hlasovať k bodu č. 6 Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v 

hasičskej zbrojnici: 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. Juraj Jánošík, Štefan Labanc 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní 

 

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

 

Zástupkyňa primátora mesta  konštatovala, že uznesenie č.  255/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 7 Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory Kotolne 

 

Prednosta MsÚ - Mesto je vlastníkom budovy Kotolne, súp. č. 2446, nachádzajúci sa na par. č. 2095/11, 

par. r. „C”- zastavané plochy na nádvoria a pozemok par. č. 2095/11, par. r. „C“ – zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 167 m². Bola podaná žiadosť pána Janečka za účelom výstavby bytov. Dopad na 

rozpočet a hospodárenie mesta: 20 500,-€. Zámer na verejno-obchodnú súťaž bol už viackrát zverejnený, 

ale nikto sa neprihlásil. Vyhlásenie súťaže je 30.10.2020, ukončenie predkladania ponúk 16.11.2020.  

Ing. arch. Čurilla – je to dobrý nápad, ak by bolo možné apelovať na to, aby táto stavba dispozične ladila 

s okolím. 

 

PaedDr. Satmáryová - dala hlasovať k bodu č. 6 Vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na priestory v 

hasičskej zbrojnici: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

O 16.00 hod. prišla na rokovanie MsZ poslankyňa Ing. Svetlana Kočišová. 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, 

Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

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

 

Zástupkyňa primátora mesta  konštatovala, že uznesenie č.  256/VIII/2020 bolo prijaté.  
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K bodu č. 8  Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Michalková 

 

Prednosta MsÚ -  jedná sa o vysporiadanie pozemkov, mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti ako aj 

na základe výzvy na vysporiadanie pozemku zastavaných stavbou oslovilo majiteľov týchto stavieb za 

účelom vysporiadania pozemku pod stavbami. Mgr. Zuzana Michalková zo dňa 27.08.2020, Slatvina č. 

19 053 61 Spišské Vlachy žiada mesto o odkúpenie tohto pozemku - parcelu registra „C“ parc. č. 

7730/157 vo výmere 36 m², druh pozemku ostatná plocha, za cenu 31,53,- € /m², - parcelu registra „C“ 

parc. č. 7730/158 vo výmere 9 m², druh pozemku ostatná plocha, za cenu 31,53,- € /m². Predpokladaný 

príjem 1 418,85, -€. Riešenie odporúčané spracovateľom - odporúča schváliť prevod majetku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a 

využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

PaedDr. Satmáryová - dala hlasovať k bodu č. 8 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Michalková: 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, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

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

 

Zástupkyňa primátora mesta  konštatovala, že uznesenie č.  257/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 9 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Václaviková 

 

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti ako aj na základe výzvy na vysporiadanie 

pozemku zastavaných stavbou oslovilo majiteľov týchto stavieb za účelom vysporiadania pozemku pod 

stavbami. Lenka Václaviková zo dňa 31.08.2020, 9. mája 20, 053 61 Spišské Vlachy žiada mesto o 

odkúpenie tohto pozemku: 1. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/159 vo výmere 24 m², druh pozemku 

ostatná plocha, za cenu 31,53,- € / m². 2. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/160 vo výmere 14 m², druh 

pozemku ostatná plocha, za cenu 31,53,- € /m². Predpokladaný príjem 1 198,14 -€. Spracovateľ odporúča 

schváliť prevod majetku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

PaedDr. Satmáryová - dala hlasovať k bodu č. 9 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy - Václaviková: 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, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc 

Proti: x 
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Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

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

 

Zástupca primátora mesta  konštatoval, že uznesenie č.  258/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 10 Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – ZAHURA PH 

oblasti Zahura 

 

Prednosta MsÚ -  Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Základnej organizácie chovateľov 

poštových holubov Spišské Vlachy zo dňa 14.10.2020, ktorá žiada o prenájom priestorov bývalej 

kancelárie STS za účelom schádzania sa, starostlivosti, rozvoj športovej a výstavníckej činnosti. 

Predpokladaný príjem 1, -€, spracovateľ odporúča schváliť zámer prenájmu formou osobitného zreteľa 

podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obci a zmysle VZN č. 2/2010 § 15 ako 

prípad osobitného zreteľa a to nájom pozemku, budovy, stavby alebo miestnosti prípadne ich častí, na/v 

ktorých by sa konali: - kultúrne akcie, - spoločenské podujatia, - športové zápolenia, - aktivity telesnej 

kultúry a pod. 

p. Labanc – informácia ako to je vyriešené s p. Duľom? V týchto priestoroch má svoje veci. Máme 

spoločný vchod, ako to bude vyriešené s kľúčmi? 

Prednosta MsÚ – tento prenájom sa týka tých priestorov kde má uložené veci.  

PaedDr. Satmáryová - je to o dohode medzi Vami. 

 

PaedDr. Satmáryová - dala hlasovať k bodu č. 10 Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy – ZAHURA PH oblasti Zahura: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje 

(uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, 

Ing. Svetlana Kočišová 

Proti: Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Milan Biroščák 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

Za: 5 Proti: 3 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Zástupkyňa primátora mesta  konštatovala, že uznesenie č.  259/VIII/2020 bolo prijaté.  
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K bodu č.  11 Návrh na spoluprácu s vlastníkmi pozemkov za účelom vybudovania VN prípojky 

v rekreačnej oblasti Zahura 

 

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy má z dôvodu zlepšenia kvality života obyvateľov záujem 

zabezpečiť vyhotovenie projektovej dokumentácie - realizačného projektu k VN prípojke v rekreačnej 

oblasti Zahura a zabezpečiť v rekreačnej oblasti Zahura výstavbu transformačnej stanice pripojenej do 

distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej, a.s., vrátane VN prípojok. Jedná sa o spoluprácu 

medzi sestrami – vlastníčkami pozemkov  v oblasti Suchej kde mesto plánuje výstavbu pozemkov, avšak 

tam nie je žiadna VN prípojka, ani trafostanica. Všetci chatári si pripájajú elektriku od druhého jazera. S  

vlastníčkami sme sa dohodli na spolupodieľaní nákladov na projektovej dokumentácie a pripojovacích 

poplatkov. Následne VSD na svoje náklady postaví trafostanicu. Dopad na rozpočet a hospodárenie 

mesta: 10 000,-€.  

 

PaedDr. Satmáryová - dala hlasovať k bodu č. 11 Návrh na spoluprácu s vlastníkmi pozemkov za účelom 

vybudovania VN prípojky v rekreačnej oblasti 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, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

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

 

Zástupkyňa primátora mesta  konštatovala, že uznesenie č.  260/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 12 Návrh na spoluprácu s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou a. s. za účelom 

rozšírenia vodovodnej siete na ulici Slobody 

 

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe rokovania s Podtatranskou vodárenskou 

spoločnosťou za účelom rozšírenie vodovodnej siete na ulici Slobody oslovilo o spoluprácu Podtatranskú 

vodárenskú spoločnosť, a.s. Jedná sa o spoločnú činnosť kde mesto hradí výkop a zásyp. Podtatranská 

vodárenská spoločnosť uloží rúry, zabezpečí  všetky skúšky a následne to mesto odovzdá do ich majetku. 

Celkové náklady mesta na výkopové práce sú 4000,-€. 

PaedDr. Satmáryová - dala hlasovať k bodu č. 12 Návrh na spoluprácu s Podtatranskou vodárenskou 

spoločnosťou a. s. za účelom rozšírenia vodovodnej siete na ulici Slobody: 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, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný 

 

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

 

Zástupkyňa primátora mesta  konštatovala, že uznesenie č.  261/VIII/2020 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 13 Činnosť komisií – výstupy 

 

 

Ing. arch. Čurilla – zasadala stavebná komisia, ktorá na svojom zasadnutí prerokovala predaje pozemkov, 

ktoré boli dnes v programe rokovania. 

 

 

K bodu č. 14 Rôzne 
 

PaedDr. Satmáryová – informovala poslancov o plánovanom celoplošnom testovaní obyvateľov na 

území mesta Spišské Vlachy. Ohľadom príprav a organizácií celého priebehu testovanie je nedostatok 

informácii, nakoniec všetko organizačne aj materiálne zabezpečujú samosprávy. V našom meste sme 

vytvorili tri odberné miesta: 1. odberné miesto: MsÚ - nádvorie, 2. odberné miesto: ihrisko Tatran, 3. 

odberné miesto: Rudoľka. Snažili sme sa, aby testovanie prebiehalo v exteriéri. Zabezpečili sme stany 

pre prípad nepriaznivého počasia, zabezpečili sme osvetlenie priestorov. Zabezpečili sme 

administratívnych pracovníkov, teraz ešte zabezpečujeme zdravotných pracovníkov. V Spišských 

Vlachoch máme vo veku od 10 rokov 3049 obyvateľov, započítali sme aj tých starších, nakoľko sa môžu 

prísť otestovať aj občania nad 65 rokov. Rozdelili sme obyvateľov podľa jednotlivých ulíc počas soboty 

aj nedele, na jeden deň približne 500 obyvateľov, aby sa netvorili dlhé rady. Na každom odbernom 

mieste bude jeden policajt, jeden vojak, dvaja administrátori a zdravotní pracovníci. Čas testovania je od 

07:00 hod. do 22.00 hod., posledný odber je o 21.30 hod. Všetky informácie budú vyhlásené aj 

v mestskom rozhlase. Mali sme záujem o viac odberných miest, ale je problém so zabezpečením 

zdravotníckeho personálu. 

Mgr. Koperdáková – chcem pochváliť toho, kto opravoval cintorínsky múr. 

Prednosta MsÚ – bol to p. Pavlik a p. Galuško. 

p. Labanc – môj nadriadený, by chcel do prenájmu stĺpy verejného osvetlenia.  

Ing. arch. Čurilla – bolo to prerokované na stavebnej komisii. Komisia súhlasí s prenájmom. 

Prednosta MsÚ - jedná sa vlastne o žiadosť o prenájom spoločnosti Levonet, ktorá stĺpy vyrovná, očistí, 

natrie  a zabezpečí nové káble. 
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K bodu č. 15 Interpelácie 

 

 

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

 

K bodu č. 16 Záver 

 

 

PaedDr. Satmáryová –  v závere sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a 17. zasadnutie MsZ 

o 16:40 hod. ukončila. 

 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 03. novembra 2020 

 

 

  

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

PaedDr. Marcela Satmáryová                    JUDr. Ing. Stanislav Kandrik                                                              

zástupca primátora mesta                       prednosta MsÚ 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:  

 

 

Mgr. Monika Koperdáková     ....................................................  

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


