MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
____________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
napísaná dňa 02. decembra 2020 na 18. 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

Prítomní poslanci MsZ:

Ospravedlnení poslanci MsZ:

Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, PaedDr.
Marcela Satmáryová, Ing. Svetlana Kočišová, Štefan Labanc, Jozef Lazor,
Mgr. Monika Koperdáková – prišla o 15:48 hod.
Ing. Rastislav Bečker – ospravedlnený

Hlavný kontrolór:
Zapisovateľ:

Mgr. Margita Šefčíková
Mgr. Valéria Bašistová

Ostatní prítomní:
Začiatok rokovania:
Ukončenie rokovania:

podľa priloženej prezenčnej listiny
15,45 hod.
19,20 hod.

Priebeh rokovania:
K bodu 1: Otvorenie
Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
–
určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
–
voľba návrhovej komisie MsZ
Primátora 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: Štefan Labanc, Ing. arch. Martin Čurilla
určuje za overovateľa zápisnice: Ing. Svetlanu Kočišovú, Milana Biroščáka
určuje za skrutátora: Jozefa Lazora
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).
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Štefan Labanc,
Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 262/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. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 263/VIII/2020 bolo prijaté.
PaedDr. Satmáryová – podala návrh na doplnenie programu rokovania za bod č. 25 ako bod č. 26 Určenie
platu primátora mesta.
Primátor mesta – dal hlasovať o doplnenom programu rokovania Mestského zastupiteľstva k bodu č. 2:
Schválenie programu rokovania.
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová,
Jozef Lazor, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
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Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 264/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. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Komenského 6 za šk. rok 2019/2020
7. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Komenského 6 za šk. rok 2019/2020
8. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ SNP 13 za šk. rok 2019/2020
9. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ SNP 1 za šk. rok 2019/2020
10.Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ a ZUŠ
11.Vyjadrenie mesta k existujúcej prevádzke HENEKEN Melts, s.r.o.
12.Žiadosť o súhlas vlastníka pozemku – Realizácia vrtu – Bystrany
13.Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov pre rok 2021 – EKOVER
14.Návrh Operačného plánu zimnej údržby mesta Spišské Vlachy
15.Návrh na Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišské Vlachy
16.VZN 5/2019 - Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy
17.Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Zahuranec
18.Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Kelemecová
19.Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Maskaľ
20.Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Tomaško
21.Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Poľovnícke združenie
22.Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Poľovnícke združenie zámenná zmluva
23.Návrh na udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Spišské Vlachy
24.Návrh na udelenie koncoročnej odmeny poslancom mestského zastupiteľstva za celoročnú činnosť
25.Návrh na udelenie koncoročnej odmeny zástupcovi primátora mesta za celoročnú činnosť
26. Určenie platu primátora mesta
27.Činnosť komisií – výstupy
28.Rôzne
29.Interpelácie
30.Záver

K bodu č. 3 Pripomienky občanov
p. Holubčík – mám pripomienku na parcely 6006, 6007, 6008, na ktorých má byť výstavba vodovodného
prívodného radu Bystrany. Myslím si, že dané pozemky sú stavebné a boli by znehodnotené výstavbou,
preto by som chcel aby tieto pozemky boli ohodnotené a následne vymenené za iné pozemky v Spišských
Vlachoch. Mám k dispozícii aj materiály k tomu.
Ing. arch. Čurilla – k tomu je potreba zmena v územnom pláne.
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p. Lazor - akcia vodovod Bystrany je akcia obce Bystrany, a nie nášho mesta. Bystrany nás žiadajú
o prívod vodovodného radu. Tie pozemky sú v extraviláne mimo zastavaného územia mesta Spišské
Vlachy, pozemky nie sú stavebné. Nejedná sa o akciu Mesta Spišské Vlachy.
p. Holubčík – mesto by potrebovalo stavebné pozemky.
Ing. arch. Čurilla – môžeme to prerokovať v komisii.
Primátor mesta – je to zámer, ktorý môže byť zaujímavý pre mesto, je však potrebné splniť množstvo
krokov a aktivít (zmena územného plánu). Je to zdĺhavejší proces, odporúčal by som prerokovanie
v stavebnej komisii.
p. Lazor - dá sa tým vodovodom obísť pozemky pána Holubčíka?
p. Holubčík – aj územný plán mesta zasahuje do týchto pozemkov.
Ing. arch. Čurilla – musíme to podrobnejšie prerokovať na zasadnutí komisie.

K bodu č. 4 Správa o plnení uznesení
PaedDr. Satmáryová – uznesenia zo zasadnutia od č. 241/VIII/2020 až po č. 248/VIII/2020 – vysporiadanie
a predaj pozemkov Zahurou sú splnené. Uznesenie č. 254/VIII/2020 - prenájom motorového vozidla – je
v plnení, uznesenie č. 255/VIII/2020 – prenájom hasičskej zbrojnice – splnené, uznesenie č. 256/VIII/2020
– predaj kotolne – splnené, uznesenia č. 257/VIII/2020 a č. 258/VIII/2020 – pozemky Zahurou – splnené,
uznesenie č. 259/VIII/2020 – prenájom p. Duľa v plnení.
p. Labanc – v akom štádiu je to s pánom Duľom?
Prednosta MsÚ – je zverejnený zámer, následne sa bude schvaľovať konkrétny prenájom.
Primátor mesta - po podaní správy dal 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, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 265/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 5 Informácia o projektoch
Prednosta MsÚ – chceme sa zapojiť do vyhlásenej výzvy na nákup malého čistiaceho autíčka na chodníky
(na čistenie, polievanie), spoluúčasť 5 %, šírka autíčka 1,2 m.
Primátor mesta – informoval o tom, že pre mesto sa podarilo zabezpečiť formou daru z HK Nitra dve rolby,
obe sú pojazdné, jedna je novšia, druhá je staršia. Chcem sa im týmto poďakovať ako aj pánovi A. Mikulovi
firma Elektroset, ktorý nám zabezpečil prevoz. Ďalej od roku 2016 máme podané žiadosti v rámci havárii
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našich škôl – ZŠ SNP 13 a ZŠ Komenského 6. Teraz na Komenského 6 bol riešený Pavilón H – zateplenie
a výmena strechy, okná, fasáda, okrem plášťa, v rámci havárie sme sa rozhodli o to požiadať.
PaedDr. Satmáryová – chcem sa informovať ohľadom projektu na chodníky, cesty.
Primátor mesta – momentálne sa prehodnocujú projekty.

K bodu č. 6 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ Komenského 6 za šk. rok
2019/2020
Primátor mesta – materiály k všetkým týmto bodom ste dostali, vzhľadom k pandémii, ktorá je som
riaditeľky na rokovanie MsZ nepozýval. Máte nejaké otázky čo sa týka činnosti Centra voľného času?
Mgr. Koperdáková – navrhujem do správy doplniť zoznam zamestnancov, nie menovite, ale rozpis
vedúcich krúžkov. Je to správa pre verejnosť, ktorá má byť do konca roka zverejnená.
Ing. Dzurila – na strane č. 3 sa uvádza počet zamestnancov, pedagogických aj nepedagogických.
Mgr. Koperdáková - nie je tam presne uvedené k jednotlivým krúžkom.
Primátor mesta – požiadame o doplnenie tejto informácie.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 6 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ
Komenského 6 za šk. rok 2019/2020: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie
a schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 266/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 7 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Komenského 6 za šk. rok
2019/2020

Mgr. Koperdáková – minulý rok som upozorňovala na niektoré štatistické chyby, tento rok je to
vypracované v poriadku. Chcem pochváliť, že sa v správe uvádza to čo sa stihlo, a čo sa nestihlo splniť.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 7 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
Komenského 6 za šk. rok 2019/2020: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie
a schvaľuje (uzn. v prílohe)
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 267/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 8 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ SNP 13 za šk. rok 2019/2020
Mgr. Koperdáková – v správe je reálne zhodnotený stav, ktorý nastal v marci, sťažené podmienky
vyučovania a spôsob výučby aj napr. formou pracovných listov.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 8 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ SNP
13 za šk. rok 2019/2020: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie a schvaľuje
(uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 268/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 9 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ SNP 1 za šk. rok 2019/2020
Mgr. Koperdáková – oni mali najmenej prerušenú činnosť, riadne fungujú, v správe je veľmi podrobne
opísaná každá činnosť, ako verejnosť máme prehľad, pani riaditeľka vedie deti k folklóru čo sa mi veľmi
páči.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 9 Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ SNP
1 za šk. rok 2019/2020: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie a schvaľuje
(uzn. v prílohe)
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 269/VIII/2020 bolo prijaté.
Primátor mesta – týmto by som sa chcel poďakovať všetkým riaditeľkám škôl, celému personálu
pedagogických aj nepedagogických zamestnancov za prácu ktorú vykonali v rámci vzdelávania, prajem
im do budúcich rokov hlavne veľa zdravia a trpezlivosti v tejto ťažkej dobe.

K bodu č. 10 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi ZŠ a ZUŠ
Ing. Dzurila - Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľ Základnej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy a
Základnej umeleckej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy. Školy si podľa zmluvy fakturujú
spotrebované energie mesačne. Na základe vzájomnej dohody riaditeľov škôl bol spracovaný dodatok k
zmluve o nájme nebytových priestorov, podľa ktorého si budú fakturovať energie polročne, k 30.06.
a k 31.12. Keďže bola zmluva schvaľovaná mestským zastupiteľstvom aj dodatok musí byť takto
schválený.
Primátor mesta- dal hlasovať k bodu č. 10 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov medzi
ZŠ a ZUŠ: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 270/VIII/2020 bolo prijaté.
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K bodu č. 11 Vyjadrenie mesta k existujúcej prevádzke HENEKEN Melts, s.r.o.
Primátor mesta - na základe pozvania sa poslanci v pondelok zúčastnili na obhliadke tejto firmy, celej
prevádzky vrátane administratívy, výroby a skladových hál.
Ing. arch. Čurilla – nedá sa to porovnať s tým čo bolo kedysi, ľudia majú zafixované to Alcupro. Toto je
niečo úplne iné, je tam vidieť poriadok vo výrobe, v skladových priestoroch aj v okolí. Mali sme
pripomienky čo sa týka hluku, ktorý vzniká pri vyberaní kociek z formy, tento problém sa už rieši. Ďalej
sľúbili, že vysadia okolo plota aleju stromov. Ide o zefektívnenie výroby, aby boli na trhu
konkurencieschopný.
p. Lazor – poznám to tam, bol som tam tiež už skôr, pani Mnichová mi poskytla rozsiahly materiál meraní.
Firma, ktorá pre nich vykonávala merania patrí medzi tri renomované firmy na Slovensku.
Takéto meranie stojí nemalé financie, nie je predpoklad, aby vyšlo to meranie ináč. Ak by sme sa rozhodli,
že takéto meranie chceme, treba to prerokovať na stavebnej komisii, bude to stáť nie malé financie.
Mgr. Koperdáková – taktiež si myslím, že keď niekto investuje 4,6 milóna eur a ešte chcú investovať do 5
mil. na zakúpenie pece, tak si to nemôžu dovoliť. Tavia len na objednávky, zamestnanosť majú 50 ľudí.
Nevytvárajú odpad, odpad taktiež predávajú.
Ing. arch. Čurilla – každý kus hliníka merajú ultrazvukom.
Primátor mesta – boli sme pri tom keď sa hliník do foriem lial, cítili ste nejaký zápach?
Mgr. Koperdáková – nie.
Primátor mesta – tú paru čo je vidieť je systém ochladzovania hliníkových bločkov, ktorý prebieha za
chodu pásu v ktorom sú tie bločky, ktoré sa dostanú na vykládku v potrebnej teplote, aby sa mohli ručne
vykladať na palety. Touto automatizáciou sa má to búchanie, ktoré v noci počujeme odbúrať.
Ing. Mnichová – toto je len predbežný súhlas mesta, ešte o povolenie nepožiadali, žiadali sme ich
o doplnenie. Toto je len vyjadrenie mesta či túto činnosť tu chceme, nie je to vyjadrenie k stavebnému
povoleniu.
Primátor mesta – takže všetky pripomienky podané MsZ boli zapracované.
p. Biroščák – pri spustení ďalších pecí nás znovu pozývajú pozrieť sa na stav aký je a aký bude, či tá
hlučnosť sa zníži. Jedná sa im hlavne o produktivitu práce. Dávajú si pozor na to, aby kvalita toho
produktu, ktorý chcú predať bola taká, akú požaduje prijímateľ, ako sú napr. automobilky.
Primátor mesta - ľudia majú v pamäti začiatok tejto taviacej činnosti ešte z 90 rokov inej spoločnosti, kedy
išlo do pece všetko aj káble. Najprv boli v skúšobnej prevádzke, najväčší problém bol, že nemali filtre
a mali tam odpad rôzneho druhu. Nakoľko nesplnili podmienky mesta – stavebného úradu bola ich činnosť
zastavená. Teraz tam prichádzajú kamióny s diskami a to je vstupným materiálom do pece kde sa tie disky
prehodnocujú podľa toho čo ten disk obsahuje, aby výrobok bol taký aký požaduje odberateľ.
Odvtedy prešlo 30 rokov a technológie sú na vyššej úrovni.
p. Labanc – bolo povedané, že neboli sme prvýkrát, môžeme prísť znovu.
p. Biroščák - už skôr som spomínal, že keď sa chcú zviditeľniť a zmeniť postoj ľudí na svoju výrobu, aby
pripravili nejaký krátky film o ich prevádzke, aby ľudia videli priebeh ich výroby, toho tavenia kde
predtým vykonávajú laboratórne merania a kontrolu jednotlivých diskov.
Primátor mesta – podľa mojich informácii takýto promo materiál už pripravujú a taktiež ponúkajú aj
možnosť Dňa otvorených dverí pre verejnosť, v skupinkách aj napr. školy, aby sa mohli ísť pozrieť ako to
v takejto prevádzke za dodržania bezpečnostných predpisov funguje.
Primátor mesta- dal hlasovať k bodu č. 11 Vyjadrenie mesta k existujúcej prevádzke HENEKEN Melts,
s.r.o.: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch súhlasí (uzn. v prílohe)
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 271/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 12 Žiadosť o súhlas vlastníka pozemku – Realizácia vrtu – Bystrany
Ing. Mnichová - Obec Bystrany plánuje realizáciu hydrogeologického prieskumu na zabezpečenie
možnosti využitia podzemných vôd ako zdroja pre verejné zásobovanie obce. K realizácii nového
hydrogeologického prieskumného vrtu je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Nový hydrogeologický
prieskumný vrt je plánovaný na využívanie podzemnej vody na vodárenské účely napojením na existujúci
vodárenský systém od vodárenských zdrojov Jánske pramene. Momentálne majú žiadosť, aby sme im
sprístupnili pozemok. Po prerokovaní v stavebnej komisii komisia odporúča vydať súhlasné stanovisko
mesta ako vlastníka nehnuteľnosti k realizácii vrtu, nevyhnutným terénnym úpravám a k využívaniu
prístupových ciest za podmienky, že všetky škody na majetku mesta budú odstránené na náklady
zhotoviteľa a terén bude po ukončení prác upravený do pôvodného stavu. Stavebné povolenie nepotrebujú,
to budú riešiť až po vyhodnotení vrtu či je tam dostatočná kapacita.
Primátor mesta – voda nie je naša, takto je postavený zákon.
Prednosta MsÚ – hoci voda nie je naša, ale prístup k prameňu je po našich cestách. Chceme, aby nejakým
spôsobom prispeli na opravu prístupovej cesty. Preto navrhujem v rámci dohody vyvinúť vzájomnú
spoluprácu so spoločnosťami, ktoré v našom meste podnikajú, aby akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
zlepšovaní života v meste, ako napr. spoločnosť Elektroset, ktorý nám poskytol finančné prostriedky na
výdavky spojené s pandémiou Covid 19.
Primátor mesta – doplním ešte, že budeme žiadať o rekonštrukciu hlavného privádzacieho radu
k rezerváru, sú tam podľa mňa úniky vody, lebo je potrubie staré.
Ing. Mnichová - to už máme v stanovisku k územnému rozhodnutiu a je to v územnom rozhodnutí
zahrnuté.
Primátor mesta- dal hlasovať k bodu č. 12 Žiadosť o súhlas vlastníka pozemku – Realizácia vrtu –
Bystrany: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch súhlasí (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
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Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 272/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 13 Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov pre rok 2021 –
EKOVER
Ing. Mnichová - V zmysle platnej Rámcovej zmluvy na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2028, každý rok
do 15. decembra sa uzatvára ročná zmluva medzi Mestom Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover s.r.o.,
kde sa určuje rozsah činnosti, ktoré má zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať a odmena za vykonanie
týchto činností. Ročná zmluva je na obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. V návrhu sú ceny za vykonávanie
činnosti v porovnaní s minulými rokmi navýšené o cca 0,04% z dôvodu zvyšovania cien pohonných látok,
minimálnej mzdy, odvodov, nadčasov a pod.. Poplatok za uloženie na skládku je v zmysle cien, ktoré má
skládka spoločnosti Brantner Nova. Náklady na odvoz odpadov zvýšené o 0,04 %.
Primátor mesta – tento návrh bol prerokovaný na komisiách, poslanci boli informovaní.
Ing. arch. Čurilla – mali sme to na stavebnej komisii, komisia vzala návrh zmluvy na vedomie.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 13 Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov
pre rok 2021 – EKOVER: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 273/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 14 Návrh Operačného plánu zimnej údržby mesta Spišské Vlachy
Ing. Mnichová - Mesto Spišské Vlachy je povinné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov mať vypracovaný „Operačný plán zimnej údržby miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev na obdobie 2020/2021". Sú tam drobné zmeny - doplnili sme
skládky materiálov, mechanizmy na odpratávanie – Locust. Dokument sa predkladá na schválenie na
dopravný inšpektorát SNV.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 14 Návrh Operačného plánu zimnej údržby mesta Spišské Vlachy:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe)
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Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 274/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 15 Návrh na Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišské Vlachy
Ing. Mnichová – tento návrh sme prerokovali na troch zasadnutiach Stavebnej komisie, zamerali sme sa
hlavne na časť Zahura, ktorá nebola upravovaná od roku 2008. Komisia navrhuje tieto zmeny:
-nové pozemky na chatovú výstavbu 10 parciel – časť parc. 7730/1
-zmena na chatovú výstavbu pozemky – parc. 7730/130-135
-nové pozemky na chatovú výstavbu cca 10 parciel časť parc. 5521, časť parc. 7733, časť parc. 7720
-predĺženie vleku
-zmena regulatívov zástavby ( ruší sa zastavaná plocha 80 m², návrh na percento zastavanosti 40 % )
-záber poľnohospodárskej pôdy pri malej vodnej elektrárni z dôvodu vybudovania biokoridoru
-návrh pozemkov na IBV – Mlynská a Cintorínska ulica.
p. Lazor - pri IBV – bude potrebný geologický prieskum pôdy, aby sme vedeli, či je to v poriadku.
Ing. arch. Čurilla – p. Holubčík chce kúpiť parcelu v časti Blatnej Zahurou. Nie je to príliš dobré riešenie,
my chceme tento pozemok rozparcelovať a tak predať.
p. Holubčík – na túto parcelu som si dal žiadosť, chcem tam mať rodinný dom.
Ing. arch. Čurilla - toto nie je záujmom mesta, je to rekreačná oblasť, my chceme ísť takýmto trendom.
Ing. Mnichová - do 28.2.2020 je možné požiadať o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie, kde prílohou je aj uznesenie MsZ o súhlase nie staršie ako tri mesiace, že proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 15 Návrh na Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Spišské
Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch súhlasí (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
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Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 275/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 16 VZN 5/2019 - Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území mesta
Spišské Vlachy
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy ako správca daní a poplatkov na území mesta Spišské Vlachy
vyrubuje daň za užívanie verejného priestranstva podnikateľom, ktorí poskytujú reštauračné služby,
posedenie na verejnom priestranstve pred stálou prevádzkou na základe ohlásenia podnikateľa. Sadzba
dane v zmysle § 11 VZN č. 5 / 2019 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy
e) 0,165 eur pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb posedenie na verejnom priestranstve.
Sadzba dane sa oproti roku 2019 nemenila. V minulom roku výber dane za užívanie verejného priestranstva
v priemere na jedného podnikateľa a mesiac užívania verejného priestranstva predstavoval sumu vo výške
25,23 €. Spolu za rok 2019 bola na dani za užívanie verejného priestranstva – letné terasy, posedenia pred
trvalou prevádzkou (celoročné) vyrubená daň vo výške 632,94 €. Mesto Spišské Vlachy v rámci pomoci
zmiernenia ekonomických dopadov podnikateľom poskytujúcich reštauračné služby, ktorí by v súvislosti
s celoplošnými opatreniami, ktoré by obmedzovali ich podnikanie v kamenných prevádzkach a utrpeli
značné straty, chce poskytnúť oslobodenie od úhrad dane za užívanie verejného priestranstva na mestských
pozemkoch za kalendárny rok, v ktorom nastane takáto mimoriadna situácia. Návrh doplneného znenia
VZN č.5/2019 o miestnych daniach:
§ 12 ods. 5
Mesto poskytne podnikateľom poskytujúcim reštauračné služby pred prevádzkou a na letných terasách
oslobodenie od platenia dane za užívanie verejného priestranstva za kalendárny rok, v ktorom nastane
mimoriadna situácia, núdzový stav za účelom kompenzácie ekonomických strát súvisiacich s obmedzením
poskytovania reštauračných služieb v kamenných prevádzkach. Záber verejného priestranstva musí byť
podnikateľom riadne ohlásený ináč je povolenie na užívanie verejného priestranstva neplatné.
Mgr. Šefčíková – HKM – navrhujem, aby tá posledná veta v tomto odseku paragraf 12 odsek 5 „Záber
verejného priestranstva musí byť podnikateľom riadne ohlásený ináč je povolenie na užívanie verejného
priestranstva neplatné,“ aby sa vypustila. Táto veta je zavádzajúca, podľa mňa je to aj zmätočné. Táto
veta tam bola vložená preto, aby sa do textu VZN dostala zmienka o povolení, pretože v súvislosti
s užívaním verejného priestranstva sa často stretávame s tým, že podnikatelia vopred nenahlasujú,
nežiadajú mesto o povolenie, až následne pri vyrubení dane za určité mesiace kedy sa to využíva, vtedy to
ohlasujú. Navrhujem zároveň zmenu v znení VZN v paragrafe 12 odsek 1, ktorý hovorí o ohlásení, ktorý
bude po zmene v znení: „O zabratí verejného priestranstva rozhoduje mesto povolením vydaným na
základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Po vydaní povolenia má daňovník povinnosť
oznámiť vznik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva na tlačive, ktoré tvorí Prílohu č. 2
k VZN.“
p. Lazor - nepredpokladal by som, že niekto nahlási až keď ho mesto vyzve.
Mgr. Šefčíková HKM - oslobodenie sa týka až od budúceho roka.
Ing. Kočišová - čo je zahrnuté v tej mimoriadnej situácii? Či to nemusí byť uvedené ako dlho to môže
byť?
Mgr. Šefčíková HKM – trvanie núdzového stavu vyhláseného vládou upravuje osobitný ústavný zákon.
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Prednosta MsÚ – je to určitý stav, ktorý je vyhlásený vládou a národnou radou.
Ing. Kočišová - či nie je určené koľko to môže trvať?
Mgr. Šefčíková HKM - toto už upravujú iné právne predpisy, ako dlho to môže trvať, či už je to
mimoriadna situácia, núdzový alebo vojnový stav, tam sú uvedené tieto termíny. Nie je to niečo, čo môže
vyhlásiť mesto.
Primátor mesta - dal hlasovať k pozmeňujúcemu návrhu k bodu č. 16 VZN 5/2019 - Návrh dodatku č. 1 k
VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 276/VIII/2020 bolo prijaté.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 16 VZN 5/2019 - Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 5/2019 o miestnych
daniach na území mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v
prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 277/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 17 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Zahuranec
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti ako aj na základe výzvy na vysporiadanie
pozemku zastavaných stavbou oslovilo majiteľov týchto stavieb za účelom vypriadanie pozemku pod
stavbami. Ján Zahuranec z dňa 31.08.2020, J. Jesenského 605/8, 053 42 Krompachy žiada mesto o
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odkúpenie tohto pozemku: 1. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/161 vo výmere 41 m², druh pozemku
ostatná plocha, za cenu 31,53,- € / m². 2. parcelu registra „C“ parc. č. 5693/21vo výmere 4 m², druh
pozemku trvalý trávnatý porast, za cenu 31,53,- € / m² kde kúpna cena bude 1 418,85, -€. Tento materiál
bol prerokovaný a schválený na stavebnej komisii.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 17 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy Zahuranec: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 278/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 18 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Kelemecová
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti ako aj na základe výzvy na vysporiadanie
pozemku zastavaných stavbou oslovilo majiteľov týchto stavieb za účelom vysporiadanie pozemku pod
stavbami. Anna Kelemecová zo dňa 11.11.2020, Štúrová 12/3, Spišské Podhradie žiada mesto o odkúpenie
tohto pozemku: 1. parcelu registra „C“ parc. č. 5693/19 vo výmere 62 m², druh pozemku trvalý trávnatý
porast, za cenu 31,53,- € / m². 2. parcelu registra „C“ parc. č. 5693/20 vo výmere 64 m², druh pozemku
zastavaná plocha za cenu 31,53,- € / m². Celková kúpna cena vo výške 3 972, 78, -€. Taktiež tento materiál
bol prerokovaný na stavebnej komisii.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 18 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy –
Kelemecová: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 279/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 19 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Maskaľ
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti ako aj na základe výzvy na vysporiadanie
pozemku zastavaných stavbou oslovilo majiteľov týchto stavieb za účelom vypriadanie pozemku pod
stavbami. Peter Maskaľ zo dňa 05.11.2020, ČSL. Armády 16, 052 01 Spišská Nová Ves žiada mesto o
odkúpenie tohto pozemku: 1. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/164 vo výmere 116 m², druh pozemku
ostatná plocha, za cenu 31,53,- € / m². 2. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/165 vo výmere 42 m², druh
pozemku trvalý trávnatý porast, za cenu 31,53,- € / m². 3. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/166 vo výmere
10 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, za cenu 31,53,- € / m² v celkovej výške 5 297,04, -€.
Primátor mesta – taktiež tento materiál bol prerokovaný na stavebnej komisii.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 19 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy –
Maskaľ: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 280/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 20 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Tomaško
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. Ing. Peter Tomaško zo dňa 27.10.2020, Kukučínova 844/14, 053 61 Spišské Vlachy žiada mesto
o odkúpenie tohto pozemku: 1. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/162 vo výmere 100 m², druh pozemku
ostatná plocha, za cenu 31,53,- € / m². 2. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/163 vo výmere 26 m², druh
pozemku ostatná plocha, za cenu 31,53,- € / m² v celkovej výške 3 972,78, -€. Materiál bol taktiež
prerokovaný na stavebnej komisii.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 20 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy –
Tomaško: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
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Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 281/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 21 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Poľovnícke združenie
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. Poľovnícke združenie Spišské Vlachy zo dňa 10.11.2020, žiada mesto o odkúpenie tohto
pozemku - parcelu registra „C“ parc. č. 7747/4 vo výmere 16 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, za
cenu 31,53,- € / m² v celkovej kúpnej cene 504,48, -€. Je to stavba, ktorá je postavená na mestskom
pozemku. Bolo to tiež prerokované na stavebnej komisii.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 21 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy –
Poľovnícke združenie: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 282/VIII/2020 bolo prijaté.
K bodu č. 22 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Poľovnícke združenie
zámenná zmluva
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. Poľovnícke združenie Spišské Vlachy zo dňa 10.11.2020, žiada mesto o zámenu pozemku na
parcele registra „C“ parc. č. 7747/2 vo výmere 62 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Ide
o zámenu pozemkov nasledujúcim spôsobom: Mesto Spišské Vlachy, nadobudne do svojho výlučného
vlastníctva nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v katastrálnom území Spišské Vlachy, ktoré sú vedené
Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 4295, ako: pozemok,
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par. č. 7747/2, par. r. „C“ – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 62 m2, so všetkými ich súčasťami a
príslušenstvom, a to všetko vo veľkosti 1/1 k celku. Poľovnícke združenie Spišské Vlachy, nadobudne do
svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v katastrálnom území Spišské Vlachy, ktoré
sú vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1, ako:
pozemok, par. č. 7747/5, par. r. „C“ – zastavaná plocha, o výmere 62 m², vo veľkosti 1/1 k celku. Ide o
bezodplatnú zámenu predmetných pozemkov medzi mestom Spišské Vlachy a Poľovníckym združením,
vzhľadom k tomu, že ide o pozemky rovnakej kvality a bonity a rovnakej výmery. Zistilo sa, že chata je
v skutočnosti zapísaná na ceste, ale v skutočnosti stojí na našom pozemku, takže dôjde k zámene
pozemkov.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 22 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy –
Poľovnícke združenie zámenná zmluva: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v
prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 283/VIII/2020 bolo prijaté.
Vyhlásená 15 minútová prestávka v rokovaní.

K bodu č. 23 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Spišské Vlachy
Prednosta MsÚ - systém odmeňovania hlavného kontrolóra je špeciálne upravený zákonom č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a to tak, že priznáva hlavnému kontrolórovi - právo na odmenu podľa §
18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť
mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra), ktorej uplatnenie závisí od
osobitného rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ktorým sa schváli mesačná odmena hlavného kontrolóra.
Plat hlavného kontrolóra je nároková zložka jeho odmeňovacieho systému, odmena je nenároková zložka,
podmienená osobitným rozhodnutím obecného zastupiteľstva. Z tohto rozlíšenia je možné bezpečne
vyvodiť, že odmena nie je súčasťou platu hlavného kontrolóra. Zákon o obecnom zriadení obecnému
zastupiteľstvu neurčuje žiadne obmedzenia pri rozhodovaní o priznaní odmeny hlavného kontrolóra.
Odmena môže byť priznaná rovnako za kvalitne odvedenú prácu, alebo za dôsledné a včasné splnenie úloh
z plánu kontrolnej činnosti, alebo za iné parametre práce hlavného kontrolóra, ktoré zastupiteľstvo uzná
ako hodné odmeny.
Návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:
I. berie na vedomie :
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Návrh prednostu mestského úradu na udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta vo
výške 5% z jeho ročnej odmeny za prácu počas roka 2020
II. schvaľuje :
Udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi mesta vo výške 5% z jeho ročnej odmeny za
vykonanú prácu a iniciatívny prístup k riešeniu problémov nad rámec funkcie počas roka 2020.
Prednosta MsÚ – mám pozmeňujúci návrh týkajúci sa výšky odmeny z 5% na 10 % z jej ročnej odmeny
za iniciatívny prístup a pomoc.
p. Lazor – máme na toto čo tu odhlasujeme peniaze?
Ing. Dzurila – podľa predpokladu áno.
Primátor mesta - tieto body, ktoré sa týkajú odmien, vychádzajú z toho ako mesto hospodárilo. Sme
v polovici volebného obdobia, kde v spolupráci so zamestnancami mesta a hlavne s Vami poslancami sme
pracovali na prípravných fázach pred realizáciou projektov a aktivít, ktoré sú schválené a pripravené.
Druhá polovica už bude zameraná skôr na stavebnú realizáciu týchto projektov.
p. Lazor - navrhujem pripraviť k Vianociam pre občanov krátku informáciu formou letáku o tom čo sa
v meste urobilo.
Prednosta MsÚ – k tomuto sa vyjadrím v bode rôzne.
p. Lazor - čo znamená tých 10 %?
Prednosta MsÚ – je to 1100 eur v hrubom.
Primátor mesta - dal hlasovať za pozmeňujúci návrh k bodu č. 23 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny
hlavnému kontrolórovi mesta Spišské Vlachy.
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol prijatý.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 23 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny hlavnému kontrolórovi
mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie a schvaľuje (uzn.
v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
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Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 284/VIII/2020 bolo prijaté.
Primátor mesta – sa poďakoval aj v mene všetkých zamestnancov hlavnej kontrolórke mesta za jej
celoročnú prácu, prístup a pomoc.

K bodu č. 24 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny poslancom mestského zastupiteľstva za
celoročnú činnosť
Primátor MsÚ - v súlade s ust. § 3 ods. 5 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch možno poslancovi poskytnúť mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Poslanci Mestského zastupiteľstva
v Spišských Vlachoch svojou aktívnou činnosťou nad rámec povinností vyplývajúcich z členstva v
mestskom zastupiteľstve a komisiách počas celého roka 2020 významnou mierou prispeli. Som rád, že sa
vieme stretnúť kedy potrebujeme, často krát komunikujeme aj telefonicky, že spolupracujete, to si vážim.
Preto je tu tento návrh a v polovici tohto volebného obdobia si dovolím predložiť tento návrh s odmenou,
ktorá je uvedená v materiáloch a to 4000,- EUR (1 poslanec/500,-EUR) za celoročnú činnosť počas roku
2020 s výnimkou zástupcu primátora.
p. Lazor – navrhujem odmenu pre poslancov so 60 % účasťou na zasadnutiach.
Prednosta MsÚ – chcel by som sa poďakovať poslancom, za ich činnosť aj v účasti na zasadnutiach,
stretnutiach, môžem to porovnať. Ste prenesenou rukou občanov, aj keď sme všetci iní, máme spoločný
cieľ a pomaly sa posúvame dopredu či k projektom, či k občanom, či k investíciám, ktoré sa predtým
nedali riešiť. Túto odmenu berme ako záväzok, aby sme pracovali a pokračovali ďalej. Taktiež chcem
poďakovať za tento kolektív, ktorý tu je v takomto zložení. Nie je to o tom, že sme nič nerobili, napr.
momentálne sme nakúpili dlažbu na chodník smerom od predajne Milk Agro na Železničnej ulici až
smerom ku železničnej stanici, nakoľko na budúci rok sa má jej cena zvýšiť o 15 %.
p. Lazor – ako je to zo škôlkou?
Prednosta MsÚ - máme 11 záujemcov, o týždeň by mala byť aukcia, kde záujemcovia budú súťažiť
o najnižšiu cenu. Čo sa týka Rudoľovej záhrady momentálne prebieha verejné obstarávanie, výsledok by
mal byť do 15 dní. Nakoľko sme v polovici volebného obdobia plánujeme pripraviť do Vianoc 3-4
stranový leták pre občanov informácie o tom, čo sa počas 2 rokov v meste uskutočnilo, čo sa pripravuje
a taktiež príhovor Vás poslancov k občanom, aby boli občania informovaní.
Ing. arch. Čurilla - dobré je to, že komunikujeme spolu, často sa stretávame a sme informovaní.
Primátor mesta – chcem sa týmto poďakovať pánovi prednostovi za jeho prácu a činnosť, ktorú vykonáva
v prospech mesta a občanov.
Primátor mesta - dal hlasovať za pozmeňujúci návrh poslanca p. Lazora (odmena pre poslancov so 60 %
účasťou na zasadnutiach MsZ) k bodu č. 24 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny poslancom mestského
zastupiteľstva za celoročnú činnosť.
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
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Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol prijatý.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 24 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny poslancom mestského
zastupiteľstva za celoročnú činnosť: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v
prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 285/VIII/2020 bolo prijaté.

K bodu č. 25 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny zástupcovi primátora mesta za celoročnú
činnosť
Primátor mesta - v súlade s ust. § 4 ods. 2 Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského
zastupiteľstva v Spišských Vlachoch a v nadväznosti na ust. § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení patrí
poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom
poverení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti
výkonu funkcie určená primátorom, najviac vo výške 70 % mesačného platu primátora bez zvýšenia podľa
príslušnej platovej skupiny. Zástupkyňa primátora mesta svojou aktívnou činnosťou nad rámec povinností
vyplývajúcich jej z členstva v mestskom zastupiteľstve a funkcie zástupkyne primátora počas celého roka
2020, predovšetkým počas príprav a realizácie celoplošného testovania, významnou mierou prispela k
úspešnému plneniu úloh mesta pri výkone samosprávy. Z uvedeného dôvodu sa preto navrhuje zvýšenie
mesačnej odmeny schválenej uznesením č. 19/VIII/2018 na 70% mesačného platu primátora bez zvýšenia
podľa príslušnej platovej skupiny na obdobie jedného mesiaca čo spolu predstavuje sumu 1843,- EUR.
Týmto sa chcem poďakovať pani Satmáryovej za prácu, ktorú vykonávala, nielen počas tohto
kalendárneho roka, ale aj za prácu poslankyne. Ďalej za jej organizačnú činnosť a náročnú prácu v teréne
súvisiacej s pandémiou a testovaním na ochorenie Covid 19.
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Prednosta MsÚ – taktiež sa chcem poďakovať pani Satmáryovej za jej činnosť počas testovania, bola
takým logistickým prvkom, kontrolovala a koordinovala všetky odberné miesta. Aj vďaka jej činnosti
a spolupráce s Okresným úradom v SNV máme informácie, že všetky výdavky vo výške cca. 29.000 eur
budú mestu refundované. Je to taktiež záväzok pre prácu aj naďalej.
Primátor mesta – na pracovnom stretnutí sme navrhli odmenu vo výške 38 % zo 70 % v hrubom.
p. Lazor – navrhujeme na 40 %.
Primátor mesta - dal hlasovať za pozmeňujúci návrh (odmena pre zástupcu primátora mesta vo výške 40
% zo 70 % odmeny) k bodu č. 25 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny zástupcovi primátora mesta za
celoročnú činnosť.
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Jozef Lazor, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana
Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: PaedDr. Marcela Satmáryová
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol prijatý.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 25 Návrh na udelenie koncoročnej odmeny zástupcovi primátora
mesta za celoročnú činnosť : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, Jozef Lazor, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana
Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: PaedDr. Marcela Satmáryová
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 286/VIII/2020 bolo prijaté.
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K bodu č. 26 Určenie platu primátora mesta
Prednosta MsÚ – vysvetlím prečo určenie platu a nie odmena pre primátora. Schválenie vyšších financií
pre primátora sa môžu schváliť iba zvýšením platu. Primátor má momentálne zvýšený základný plat o 10
% a schválením návrhu by bol základný plat zvýšený na 20 %, ktorá by v súčte 12 mesiacov činila odmenu
o ktorej ste rokovali.
PaedDr. Satmáryová - návrh uznesenia: Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje plat primátora mesta Ľubomíra Fifika s účinnosťou od 01.01.2021 podľa § 3 ods. 1
zákona o právnom postavení a platových pomerov starostov vo výške 2632,-EUR a zvýšenie na 20 %
podľa § 4 ods. 2 zákona a právnom postavení a platových pomeroch starostov s následnou valorizáciou
podľa vývoja priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 26 Určenie platu primátora mesta: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe)
Hlasovanie:
Za: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. Juraj
Jánošík, Štefan Labanc, Ing. Svetlana Kočišová, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 287/VIII/2020 bolo prijaté.
Primátor mesta – sa poďakoval všetkým poslancom, hlavnej kontrolórke a zamestnancom mesta za ich
celoročnú činnosť a spoluprácu pri plnení úloh v prospech mesta.

K bodu č. 27 Činnosť komisií – výstupy
Ing. arch. Čurilla, predseda stavebnej komisie – na zasadnutí komisie boli prerokované dnešné body
v programe. Taktiež sa komisia zaoberala žiadosťou pána Krauza, ktorý má postavený oporný múr na
mestskom pozemku nad Sabinkou. Komisia žiadala o predloženie stanoviska odborne spôsobilej osoby, či
nie je obmedzené používanie jestvujúcej komunikácie – ako príjazd k jestvujúcej chate, novo navrhovanej
chate, prípadne pre vozidlá záchranných zložiek. Do dnešného dňa nebol predložený posudok, preto
komisia žiada o opätovné vyzvanie z dôvodu riešenia nepovolenej stavby a prebiehajúceho štátneho
stavebného dohľadu.
p. Labanc, predseda športovej komisie – nakoľko sa z dôvodu pandemickej situácie športové podujatia
nekonajú, komisia nezasadala.
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K bodu č. 28 Rôzne
Ing. Kočišová – chcela by som sa informovať ohľadom chodníka pri evanjelickom kostole, je tam
nastriekaná farba.
Primátor mesta – ide o poistnú udalosť.
Prednosta MsÚ – naložené nákladné vozidlo prešlo po chodníku smerom od Kostolnej ulici, rieši to polícia
ako škodovú udalosť.
Ing. Kočišová – chodník na stanicu sa bude kedy robiť?
Prednosta MsÚ – na budúci rok.
Ing. arch. Čurilla – ako to vyzerá s našim cyklochodníkom Zahurou?
Prednosta MsÚ - robí sa z jednej časti od druhého jazera, od železničnej stanice sa to teraz čistilo, v ďalšom
roku chceme pokračovať.
Ing. arch. Čurilla - čo sa týka cesty Zahurou, sú pripomienky, že keď sa tam urobí nový asfalt, tak budú
autá jazdiť rýchlo, navrhujem nejaké retardéry.
Prednosta MsÚ – mesto počíta s touto možnosťou, buď retardéry, alebo niečo iné.
Ing. arch. Čurilla - pripomienka občana – rigoly pri cestách ako sa robili, aby sa zemina nevyvážala, ale
aby sa použila na rozšírenie cesty pre peších.
Prednosta MsÚ – to aj robíme.
Mgr. Koperdáková – ohľadom verejného osvetlenia smerom od železničnej stanici ku mostu je tma, nie je
tam žiadne osvetlenie.
p. Labanc – neviem či nie je umiestnená lampa pri krčme.
Primátor mesta – tieto poruchy sa odstraňujú na základe nahláseného oznámenia občanov. Pozrieme sa na
to.
Prednosta MsÚ – pri rekonštrukcii chodníka sa prehodnotí aj stav verejného osvetlenia.
Primátor mesta – pozitívna správa pre mesto – Povodie Hornádu a Bodvy reagovala na naše urgencie na
stav – nánosy štrku vo vodnom toku Hornád nad cestným a železničným mostom. Povodie plánuje ešte
v tomto týždni pásovým ťažkotonážnym strojom čistiť tok a vyvyšovať brehy.
Ing. arch. Čurilla – chcem sa opýtať na cestu smerom do Oľšavky, VUC schválila finančné prostriedky?
Primátor mesta – áno, sme vďační pánovi predsedovi a poslancom KSK, že financie sú zaradené na
rekonštrukciu tejto komunikácie 3. triedy. Mesto o tieto finančné prostriedky viackrát žiadalo VÚC, sú
zahrnuté do rozpočtu VUC v budúcom roku.
Ing. arch. Čurilla - pod túto komunikáciu je potrebné kvalitné podložie, nakoľko po nej jazdia viaceré
kamióny a o pár rokov bude taká ako je teraz.
p. Lazor – taktiež potok a jeho vybreženie ju znehodnocuje.
Primátor mesta – áno aj o tomto som pri komunikácii s Povodím túto investíciu spomenul, budeme to ešte
riešiť aj písomne, aby sa to vykonávalo súčasne.

K bodu č. 29 Interpelácie

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov.
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K bodu č. 30 Záver

Primátor mesta – v závere sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a 18. zasadnutie MsZ o 19:20 hod.
ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 16. decembra 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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