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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 12. júla 2021 na 23. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v Galérii 

v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik privítal poslancov MsZ a ostatných 

prítomných. 

 

Prítomní:  

Primátor mesta:  Ľubomír Fifik  

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

Prítomní poslanci MsZ:  Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla,Ing. Juraj Jánošík,  

    Mgr. Monika Koperdáková, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Svetlana 

    Kočišová, Štefan Labanc, Jozef Lazor 

Neprítomní poslanci MsZ: Ing. Rastislav Bečker- ospravedlnený,  

 

 

Hlavný kontrolór:  Mgr. Margita Šefčíková- ospravedlnená 

Zapisovateľ:               Renáta Ferenčáková 

 

Ostatní prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny  

Začiatok rokovania:  15,40 hod.                                                                                                                         

Ukončenie rokovania:  16,55 hod  

 
 

Priebeh rokovania:  

 

K bodu 1: Otvorenie  

Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie  zasadnutia 

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, 

– voľba návrhovej komisie MsZ 

Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová  

členovia: Milan Biroščák, Ing. arch. Martina Čurillu 

určuje za overovateľa zápisnice: Štefan Labanc, Jozef Lazor 

určuje za zapisovateľku: Renátu Ferenčákovú 

určuje za skrutátora: Mgr. Moniku Koperdákovú 

 

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

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

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. 358/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania 

 

Primátor mesta – dal hlasovať o prednesenom programe rokovania Mestského zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

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

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

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.359/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

V rámci tohto bodu primátor mesta navrhol doplniť  do rokovania ďalšie tri body ako : 

bod č. 6: Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č.2 

bod  č. 7: Prenájom bytu vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – ul. 9. mája 15 

bod .č. 8- Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - p. Molnár 

O podanom návrhu na doplnenie programu rokovania dal hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Juraj Jánošík, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Štefan Labanc  
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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 návrh na doplnenie programu bol uznesením č.  360/VIII/2021 prijatý. 

 

 

Program: 

Pracovná časť – začiatok 15.30 hod. 

1. Otvorenie zasadnutia 

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

– voľba návrhovej komisie MsZ 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č.1 

4. Verejno-obchodná súťaž – Dunka 

5. Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Ludrovský 

6. Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č. 2 

7. Prenájom bytu vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – ul. 9. mája 15 

8. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Molnár 

9. Činnosť komisií - výstupy 

10. Rôzne 

11. Interpelácie 

12. Záver 

 

K bodu č. 3 Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č.1 

Ing. Dzurila –jedná sa o rozpočtové opatrenie, ktoré bolo avizované na predchádzajúcom zastupiteľstve, 

akurát z toho boli vylúčené všetky mestské peniaze, čiže komplet úpravu rozpočtu štátnych peňazí a dáva 

sa poslancom na vedomie. Zmena bola urobená k 30.6.2021. 

Prednosta MsÚ-  je to to isté čo bolo minule len sa to rozdelilo na štátne peniaze – berú sa na vedomie a 

rozpočtové opatrenie číslo 2 sú zvyšné, čiže mestské peniaze . 

Mgr. Koperdáková –  nakoľko nie každý je rozpočtár, poprosila o jednoduchšie vysvetlenie rozpočtu. 

Vysvetliť veci čo meníme, prečo meníme , toto nám prišlo, presuny a podobne. Vypichnúť pri zmene 

najdôležitejšie veci a tie rozpísať v dôvodov správe, aby to bolo prehľadnejšie a pochopiteľnejšie. 

 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 3Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č. 1: Mestské 

zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie(uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

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

Proti: x 

Zdržal sa: x 
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Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker– neprítomný 

 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 361/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 4 Verejno-obchodná súťaž - Dunka 

 

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti p. Dunku, ktorý žiada o odkúpenie pozemku 

parcela registra „C“ parc. č. 7793/2 o výmere 639 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, za cenu 

10,- € / m². Predpokladaný príjem 4 670,45,- €. Mesto vyhlasuje OVS na predaj pozemku v časti Dobrá 

Vôľa, je to pozemok, ktorý nevieme využiť, dookola má už skúpené pozemky, pre nás je tento pozemok 

neupotrebiteľný. Nevlastníme celý pozemok iba 7309/10 000 celku. 

 
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 4 Verejno-obchodná súťaž - Dunka: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch schvaľuje  (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

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

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. 362/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 5 Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Ludrovský 

 

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Pavla Ludrovského, ktorý žiada o 

prenájom pozemku a chaty za účelom rekreácie, zveľaďovacia okolia, údržby a starostlivosti 

o okolie. Predpokladaný príjem 1€. Jedná sa o zámer osobitného zreteľa,  zámer prenajať chatu 

p. Ludrovskému. Je to chata o veľkosti 29m² nachádzajúca sa na parcele 4366/7 zastavaná plocha 

a nádvorie zapísaná na LV č. 1,a to za nájomné 1€ na dobu neurčitú z dôvodu, že ide o prípad 

hodný osobitného zreteľa v zmysle  §9a ods. 9 písm. c)   majetku obci a keďže ide nájom za 

účelom: - rekreácie, zveľaďovacia okolia údržby a starostlivosti o okolie. 
 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 5Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy – Ludrovský: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

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

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

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.  363/VIII/2021 bolo prijaté.  

 
 

K bodu č. 6Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č.2 

Ing. Dzurila – jedná sa o druhú časť pôvodnej zmeny, ktorá bola na predchádzajúcom zastupiteľstve. 

Poviem  dôležitejšie vecí, v príjmoch sú to hlavne projekty , MPC-a,  MOPSKy, Opatrovateľská služba, 

čo sú štátne peniaze. Ide väčšinou o dorovnanie projektov, ktoré už boli avizované, alebo poukázané na 

mesto, tie projekty sa vlastne ďalej posúvajú na školy Je tam úprava rozpočtu škôl, čo sú zase štátne peniaze 

a to je asi  najdlhšia časť zmeny rozpočtu. Čo je dôležité pri zmene rozpočtu: v kapitálových príjmoch je 

použitie rezervného fondu vo výške 50 000€, potom je tu termínovaný úver 390 000€ a univerzálny 

Kontokorent 220 000€.To je príjmová časť. Čo sa týka výdavkov väčšinou sa jedná o pohyby v rámci 

jednej ekonomickej klasifikácie, napr. pri zmenu účtovania na základe usmernení a podobne. Dôležité sú 

tu dotácie pre občianske združenia , napr.dotácia pre Mesto Spišské Podhradie 2000€ na spolufinancovanie 

Haničky, Lukostrelci 2 200€, SZCH 400€, Verbena 1000€. Ďalšími bežnými výdavkami sú výdavky škôl  

+ projekty. 

Nasledujú kapitálové výdavky, kde sa používa ten úver, ktorý navrhujem čerpať, to sa už čerpalo aj bude 

čerpať v budúcnosti. V budúcnosti plánujeme  rekonštrukciu a modernizáciu STS-ky, cesta Zahuru, 

ihrisko, spoluúčasť na škôlke a Rudoľovej záhrade. 

Prednosta MsÚ- budúci týždeň je zatiaľ neformálne odovzdanie staveniska pre Materskú škôlku a z každej 

fakturovanej sumy budeme platiť spoluúčasť, ako aj spoluúčasť pri Rudoľke. Chceme sa pustiť aj do 

rekonštrukcie cesty na Zahure. Momentálne prebieha  rekonštrukcia mostov, jeden už je hotový a pracuje 

sa na ďalších. 

Primátor mesta – cesta medzi druhým a tretím jazerom , ako aj cesta do Prostej či Blatnej sú v zlom stave 

a treba im nejakým spôsobom pomôcť. Dočasným riešením pre cestu do Blatnej by bol aj frézovaný asfalt 

a pri ďalšom plánovaní frézovania na úsekoch smerom cez Vlachy- Oľšavka sa budem snažiť získať ten 

frézovaný asfalt a použiť ho na túto cestu do Blatnej. 

Prednosta MsÚ- boli sme pozrieť aj na cyklochodník o ktorom sme sa bavili na poslednom zastupiteľstve  

a možno aj ten by sa pomaly začal riešiť, akurát sa obávam toho najstrmšieho kopca, dali sme už urobiť aj 

cyklistické závory a začali by sme tam voziť aj ten kameň z kameňolomu 

p. Biroščák – bolo by potrebné ho vybagrovať, trocha spevniť, tam sa ani nik nepustí  

Ing. Kočišová – je tam rezervný fond?  Čo sa z neho bude financovať? 

Ing. Dzurila – áno, časť STS-ky 

Prednosta MsÚ- rozprávali sme sa, že tam zrekonštrujeme aj elektriku v tých všetkých priestoroch ako sú 

lukostrelci, THK, mestské priestory. 

Ing. Kočišová – vidíme, že sa robí aj mestská chata, máte aj na to rozpočet, že koľko to bude stáť?Je to už 

v tom? Môžete nám to povedať? 

Prednosta MsÚ- áno máme. Áno je to v tom. Chata sa začala robiť z dôvodu, že po vykonaní revízií 

elektriky, ktoré sme robili vo všetkých našich priestoroch, nám revízia na elektriku neprešla, menila sa 

skriňa, opravila sa elektrika, menili sa rozvody + komín a hromozvod, na ktorý nám taktiež neprešli revízie 

a tak sa začala riešiť oprava. Urobilo sa:, prípojka vody, komplet čerpadlá, technológia, odvodnenie , 
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chodník okolo chaty, kozub, drenáž, frézovanie komína, robí sa plot, prístupová cesta, kuchynská linka, 

vymaľovanie a výmena postelí.  

p. Lazor – je potrebné prispôsobiť cenu za prenájom, aby sa nám peniažky, ktoré sme do toho investovali 

aj vrátili, aby bola návratnosť.  

Primátor mesta- chceme, aby  chata slúžila aj na reprezentačné účely. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č.2: Mestské 

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

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Juraj Jánošík, Jozef Lazor,  Štefan Labanc  

Proti: x 

Zdržal sa: Ing. Svetlana Kočišová 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, -neprítomný 

 

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  364/VIII/2021 bolo prijaté.  

Ing. Kočišová – prečo používame rezervný fond, keď máme úver? 

Ing. Dzurila – pretože prakticky v meste nemáme hotovosť. Štát nám posiela peniaze väčšinou v decembri, 

čo už z peniazmi prakticky nič neurobíme . Na konci roka všetko musí prejsť do rezervného fondu.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č.2 – použitie 

rezervného fondu: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

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

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.  365/VIII/2021 bolo prijaté.  
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K bodu č. 7 prenájom bytu vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy 

 

Prednosta MsÚ - Na základe žiadosti Patrika Vrába o pridelenie nájomného bytu na ul. 9. mája 

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

Nehnuteľnosť je umiestnená na 2. N.P. bytového domu na ulici 9. mája sup. č.1060, orientačné 

číslo 15 v Spišských Vlachoch, zapísaného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym 

odborom na LV číslo 1, pre katastrálne územie Spišské Vlachy, okres Spišská Nová Ves. Stavba 

sa nachádza v katastrálnom území Spišské Vlachy na parcele číslo KN/C/242/2. Ide o dvojizbový  

byt č.15 o výmere 55,73 m² od 1.9.2021. 
 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Prenájom bytu vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy: Mestské 

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

 

Hlasovanie: 

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

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

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. 366/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

 
K bodu č. 8 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Molnár 

 

Prednosta MsÚ–Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti ako aj na základe výzvy na 

vysporiadanie pozemku zastavaných stavbou oslovilo majiteľa týchto stavieb za účelom 

vysporiadania pozemku pod stavbami. Ing. Juraj Molnár , Ľaliová 11, Spišská Nová Ves žiada 

mesto o odkúpenie  dvoch pozemkov: parcela registra „C“ parc. č. 5515/3 o výmere 536 m², druh 

pozemku trvalý trávnatý porast a , parcela registra „C“ parc. č. 7826/6 o výmere 90 m², druh 

pozemku zastavaná plocha za cenu 31,53,- € / m². Predpokladaný príjem 19 737,78, -€. 
 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - 

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

 

Hlasovanie: 

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

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

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker- neprítomní 
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Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  367/VIII/2021 bolo prijaté. 

 

K bodu č. 9 Činnosť komisií - výstupy 

 

Primátor mesta konštatoval, že komisie teraz nezasadali 

 

K bodu č. 10 Rôzne 

Prednosta MsÚ –  IBV za Zdravotným strediskom- projektant predbežne načrtol vizualizáciu týchto 

pozemkov. Jedná sa o 37 rodinných domov, z toho 5 RD sa nachádza za záhradami . Projektant pracuje na 

vyčíslení sieti, ktoré by tam šli . S elektrikármi nie je problém, pripojovací poplatok je 6 000€ + projektovú 

dokumentáciu , ktorú by sme platili my, tak možno nejakých 7 000€.  Všetko ostatné, čo sa týka sieti by 

urobili oni. Plyn to máme odkomunikované musíme urobiť my, komplet to zaplatiť a za 1€ im to dáme do 

majetku. Čo sa týka vodárni možno by sa dalo dohodnúť s PVS. 50% my 50% oni,  zatiaľ  

neviem. Ďalšou položkou, ktorú musíme urobiť sami je kanál a následne verejné osvetlenie a cesta.  

Pozemky sú cca. 700m². Zatiaľ nie sme vlastníkmi všetkých pozemkov, ale prebiehajú nám tam konania. 

Čo sa týka pozemkového fondu , budeme od nich kupovať za cenu znaleckého posudku , tam kde je cesta 

a verejnoprospešné stavby to nám prejde zadarmo a s ostatnými ďalšími komunikujeme. 

p. Lazor – bavíme sa tu o investícii rádovo 1 000 000€, kde bude potrebné urobiť cestu, kanalizáciu, nebolo 

by zle urobiť aj dvojitú kanalizáciu splaškovú a dažďovú  

Prednosta MsÚ –  chceme to robiť ako ostatné mesta a síce, že pozemky, ktoré budú vymerané sa predajú, 

my dostaneme z toho peniaze a na základe toho začneme robiť inž. siete, nie naopak, to by sme nezvládli. 

Cesta by sa realizovala, až keď budú postavené domy. Projektanti pracujú na vyčíslení  ako nám to bude  

finančne vychádzať a potom si k tomu sadneme a uvidíme, kde sa budeme pohybovať. 

Primátor mesta_ na tom nezarobíme, ale vytvárame ďalšie podmienky pre život. 

Prednosta MsÚ – plánujem urobiť stretnutie s chatármi ohľadom VZN, či nemajú ďalšie pripomienky, aby 

sme ho mohli vyvesiť a následne by sa schválilo. 

Ing. Kočišová – ohľadom schválenia VZN-ka, je tam zahrnuté aj to, aby z toho jazera na Zahure nebolo 

kúpalisko? 

Prednosta MsÚ–áno, o toto nás žiadali aj policajti. Budeme sa musieť zaoberať aj hrádzou na prvom jazere. 

p. Biroščák – chceme ju do majetku?  

Primátor mesta –nie nechceme, je tam veľký náklad, revízie a kopec povinnosti.  Pre pripomenutie v roku 

2010 nám povodeň hrádzu skoro vzala. 

Ing. arch. Čurilla – do kedy bude hotová STS? 

Prednosta MsÚ- možno nejaké 2 týždne maximálne, strecha, fasáda, okná 

p. Lazror - Rudoľová záhrada bude kedy? 

Prednosta MsÚ –  teraz nás kontrolujú, tak verím, že o pár týždňov  bude výsledok 

Ing. Kočišová – a čo sídlisko, šiel tam aj nejaký návrh, ako by to mohlo vyzerať 

Prednosta MsÚ – projekt ešte nešiel, budeme to musieť ešte porozdeľovať, keďže sú tam dosť veľké prvky 

a tak to musíme premyslieť 

Primátor mesta– mám sťažnosť ohľadom Dreľuša a síce, že tam chýba chodník. Nie je to však v našich 

silách, ale aspoň by sme sa do budúcna mali zamýšľať  nad tým, či tam  neurobíme nejaký chodník. Je to 

cesta III. triedy, nie sme správcovia tejto cesty,  verme tomu, že tento rok ju zrekonštruujú. Budeme tlačiť, 
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aby tam bola nejaká značka na zníženie rýchlosti. Vedľa ihriska máme možnosť dať chodník, ale len na 

krátku časť od p. Tindiru po p. Pastorka. 

Ing.arch..Čurilla– dalo by sa to, ale neviem či  existuje taká možnosť, dať tam tie rúry a na to položiť 

chodník, aby tá voda šla pod zemou. 

Prednosta MsÚ – riešili sme aj prístupovú cestu za ul. Vajanského, ale nie všetci súhlasili a tak sme skončili 

, dosť veľa ľudí súhlasilo  a asi 3 -4 nesúhlasili a tak to cele skončilo 

 

 

K bodu č. 11 Interpelácie 

 

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

K bodu č. 12 Záver  

   

Primátor mesta– v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 23. zasadnutie MsZ o 16:55 hod. 

ukončil. 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 26.07.2021 

 

 

 

 

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

Ľubomír Fifik                    JUDr. Ing. Stanislav Kandrik                                   

primátor mesta                                                                          prednosta MsÚ 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:  

 

Jozef Lazor                 ..................................................... 

Štefan Labanc     ....................................................  


