MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
__________________________________________________________

napísaná dňa 24. júna 2016 na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, konanom
v Galérii MsÚ v Spišských Vlachoch
Z poverenia primátora mesta slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril
prednosta MsÚ Ing. JUDr. Stanislav Kandrik. Zasadnutie sa v zmysle Štatútu mesta v tomto roku
konalo pri príležitosti 773. výročia prvej písomnej zmienky o meste. V úvode privítal pozvaných
hostí, ocenených hostí, poslancov MsZ, pracovníkov MsÚ a ostatných prítomných. Na začiatku
zasadnutia MsZ bolo prítomných 5 poslancov a MsZ nebolo uznášaniaschopné.
Prítomní:
Primátor:
Prednosta
Poslanci:
Hlavný kontrolór:
Hostia:
Zapisovateľka:
Ostatní prítomní:
Neprítomní:

Ľubomír Fifik
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik
Mgr. Vladimír Baloga , Mgr. Monika Koperdáková , Ing. Juraj Jánošík,
Peter Klocek, Ing. Ivan Suchý
Ing. František Stanislav
podľa prezenčnej listiny
Renáta Ferenčáková
podľa prezenčnej listiny
PeadDr. Marcela Satmaryová, Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav
Legát, Bc. Daniel Pacovský, Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Rastislav Bečker

Začiatok zasadnutia: 14,30 hod.
Ukončenie zasadnutia: 16.30 hod.
K bodu 1: Otvorenie
Ing. JUDr. Kandrik – na úvod svojho príhovoru privítal prítomných hostí a poslancov MsZ.
Zároveň v príhovore poďakoval rodákom a občanom mesta, že svojou prácou a výsledkami
prispeli k rozvoju nášho mesta.
K bodu 2: Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2015 – návrh
K bodu 3: Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 - návrh
Bod 2 a 3 sa z dôvodu neuznášania schopnosti MsZ neprerokovávali.
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K bodu 4: Príhovor primátora mesta
p. primátor – na úvod svojho príhovoru privítal pozvaných hostí a ostatných prítomných.
Zároveň v krátkosti spomenul bohatú históriu mesta ako i poďakovanie všetkým, ktorí
akoukoľvek zásluhou prispeli k rozvoju mesta a jeho dnešnej podobe. Príhovor ukončil
básňou napísanou čestným občanom mesta p. Jánom Olejníkom.
K bodu 5: Udeľovanie ocenení mesta
Pri tejto slávnostnej príležitosti Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch rozhodlo udeliť
ocenenia mesta osobnostiam, ktorí svojou doterajšou aktívnou prácou prispeli k rozvoju
a propagácii mesta a to vo forme CENY MESTA týmto jednotlivcom.
PaedDr. Emília Čurillová
Ocenenie Ceny mesta sa udeľuje za významný prínos v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a za mimoriadne úspechy v pedagogickej práci.
Mgr. Katarína Kočišová
Ocenenie sa udeľuje za mimoriadne úspechy v pedagogickej práci a za aktívnu a úspešnú činnosť
pri propagácií anglického jazyka.
K bodu 6: Záver
V závere slávnostného zasadnutia MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik poďakoval všetkým
prítomným poslancom a ostatným prítomným za účasť a 19. zasadnutie MsZ o 16:30 hod. ukončil.

Zapísala:

Renáta Ferenčáková

V Spišských Vlachoch, dňa: 30.06.2016

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

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