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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 29. septembra 2021 na 24. 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:              Ing. arch. Martin Čurilla – prišiel 15.50 hod., Ing. Juraj Jánošík, Jozef  

    Lazor, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, PaedDr. Marcela  

    Satmáryová, Ing. Svetlana Kočišová 

Neprítomní poslanci MsZ: Ing. Rastislav Bečker  - ospravedlnený, Milan Biroščák – ospravedlnený  

                                                                             

Hlavný kontrolór:    Mgr. Margita Šefčíková                                                                             

Zapisovateľ:            Mgr. Valéria Bašistová                                                                                          

 

Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  

Začiatok rokovania:        15,40 hod.                                                                                                                         

Ukončenie rokovania:     17,50 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: Ing. Svetlana Kočišová, Štefan Labanc 

určuje za overovateľa zápisnice: Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková 

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: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana 

Kočišová, Jozef Lazor, Štefan Labanc  

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval:, Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla – neprítomní 

 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 368/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, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana 

Kočišová, Jozef Lazor, Štefan Labanc  

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval:, Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla – neprítomní 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 369/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

V rámci tohto bodu primátor mesta navrhol doplniť ako bod č. 11 Návrh na predaj hnuteľného majetku 

vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy (betónové panely), bod č. 12 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve 

mesta Spišské Vlachy – Jendruchová. O podanom návrhu na doplnenie programu rokovania dal 

hlasovať.  

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana 

Kočišová, Jozef Lazor, Štefan Labanc  

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval:, Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla – neprítomní 
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Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 3 

 

Primátor mesta konštatoval, že návrh na doplnenie programu bol uznesením č.  370/VIII/2021 prijatý. 

 

Program: 

1. Otvorenie  zasadnutia 

 určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

 voľba návrhovej komisie MsZ 

2. Schválenie programu rokovania 

3. Správa o plnení uznesení 

4. Pripomienky občanov 

5. Monitorovacia správa mesta 2021 

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

7. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Lorinc 

8. Verejno-obchodná súťaž 1 

9. Verejno-obchodná súťaž 2 

10. Verejno-obchodná súťaž 3 

11. Návrh na predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy 

12. Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Jendruchová 

13. Schválenie predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie „Zvyšovanie atraktivity a prepravnej 

kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb“ 

14. Návrhy na ocenenie KSK 

15. Návrh zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena  

16. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 

17. Správa o kontrolnej činnosti 

18. Činnosť komisií – výstupy 

19. Rôzne 

20. Interpelácie 

21. Záver 

 

K bodu č. 3 Správa o plnení uznesení  

 

PaedDr. Satmáryová -   informovala prítomných o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ. 

Zasadnutie  dňa 30.06.2021: 

- Návrh na ocenenia – splnené 

- Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2020 – splnené 

- Doplnok č. 1 k VZN 2/2020 – splnené  

- Zrušenie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení – splnené 

- Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Harenčár – splnené 

- Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Krigovský – splnené 

- Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Rumančík – splnené 

- Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 1. ŠK Tatran – v plnení 

- Schválenie predloženia – ŽoNFP – podpora občianskeho spolunažívania s využitím miestnej občianskej 

poriadkovej služby v meste Spišské Vlachy – v plnení 

- Plán kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 2. polrok 2021 – v plnení 

- Správa o kontrolnej činnosti – splnené 
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- Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na obdobie rokov 2021-2031 – 

splnené 

- Návrh VZN č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby – 

splnené 

Zasadnutie dňa 12.7.2021: 

- Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č. 1 – splnené  

- Verejno - obchodná súťaž – Dunka – splnené 

- Návrh prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Ludrovský – v plnení 

- Zmena rozpočtu 2021 rozpočtovým opatrením č. 2 – splnené 

- Použitie rezervného fondu - splnené 

- Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici 9. mája 

15 – splnené 

- Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy –Molnár – splnené 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 3 Správa o plnení uznesení: Mestské zastupiteľstvo v Spišských 

Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana 

Kočišová, Jozef Lazor, Štefan Labanc  

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval:, Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla – neprítomní 

 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  371/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 4 Pripomienky občanov 

 

p. Leško – informoval poslancov o situácii ohľadom ul. Slobody kde je vypracovaný územný plán na 

výstavbu rodinných domov a sú tam nevysporiadané pozemky. Informuje sa čo plánuje mesto ďalej 

s touto lokalitou. Jedná sa o pozemok, ktorý som kúpil a plánoval som spojenie pozemkov so susedom, 

aby vznikli tri stavebné pozemky. So susedom som sa nedohodol, preto chcem poprosiť o pomoc mesto, 

aby bolo nápomocné, napr. stretnúť sa na stavebnej komisii aj s p. susedom, kde by sme to spoločne 

prerokovali. Aby sa pán sused vyjadril, čo zamýšľa s predmetným pozemkom. Chcel som Vás 

informovať o tomto dlhodobom probléme.  

Primátor mesta – ide o poslednú ulicu u ktorej bola naplánovaná výstavba rodinných domov s tým, aby 

tam bol predpoklad prerozdelenia pozemkov, tak aby ten pozemok bol zodpovedajúci priestoru, ktorý je 

potrebný pre výstavbu klasického rodinného domu. Keďže sú tam úzke pozemky, bolo navrhované, aby 

sa to nejakým spôsobom prerozdelilo s tým, že títo vlastníci, ktorí tam bývajú, budú mať prehodnotené 

pozemky a budú mať možnosť stavať, príp. predať, keďže sa tam urobila prístupová cesta. Táto 

problematika pána Leška je tu už pár rokov. Na finančnej komisii sme o tom diskutovali, mesto môže 

byť nápomocné, je potrebné túto záležitosť prerokovať na stavebnej komisii za účasti aj  pána suseda.  

p. Leško – navrhujem stretnutie aj s ostatnými susedmi, a aby sa pán sused vyjadril čo zamýšľa ďalej, 

aby vedeli na čom sú. 
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PaedDr. Satmáryová - pán Baloga neuviedol žiaden dôvod? 

p. Leško – argumentoval tým, že stratí studňu a prístup spredu. Práve preto chcem, aby ste o tom vedeli 

a aké argumenty sú. 

PaedDr. Satmáryová - a ostatní susedia zdieľajú Váš názor? 

p. Leško - áno. Aby verejne vyhlásil, či to chce, alebo nie. Na tých troch parcelách je teraz 27 m, ja som 

ochotný, aby mal on 14 m a ja 13 m. Ja môžem ísť bližšie k hranici pána Proksa. Som ochotný pristúpiť 

na 13 m široký pozemok. 

Ing. Jánošík - pán Leško ma oslovil, preto to bolo v komisii, bol som sa tam pozrieť, taktiež navrhujem 

stretnutie aj so susedmi a spoločne nájsť riešenie. 

p. Lazor – čo p. Baloga zamýšľa s tým pozemkom? 

Primátor mesta – mne sa vyjadril, že to využíva zatiaľ ako záhradu. Ten zámer bol taký, aby sa tie 

pozemky rozdelili tak, aby tam boli dva stavebné pozemky s patričnou šírkou. Poprosím dať do 

programu na ďalšom zasadnutí stavebnej komisie kde sa to prerokuje. 

 

O 15.50 hod. prišiel poslanec Ing. arch. Martin Čurilla. 

 

K bodu č. 5 Monitorovacia správa mesta 2021 

 

Ing. Dzurila - predmetom predkladaného návrhu je Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za rok 

2021. Podľa Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy má mesto povinnosť zostaviť 

Monitorovaciu správu mesta Spišské Vlachy každý rok do troch mesiacov od skončenia polroka. 

Monitorovacia správa zobrazuje k 30.06. bežné príjmy, ktorých plnenie je na 56,68 %, kapitálové príjmy 

na plnení 2,82 %, finančné príjmy na 134,88 %, spolu príjmy na 44,69 %. Bežné výdavky sú plnené na 

53,23 %, kapitálové výdavky na 9,45 %, finančné operácie výdavkové na 84,98 %, výdavky spolu 32,25 

%. Ďalej správa rozoberá jednotlivé programy: Plánovanie, manažment a kontrola - 95,29 %, Propagácia 

a marketing – 53,10 %, Interné služby – 119,40 %, Služby občanom – 34,54 %, Bezpečnosť – 68,84 %, 

Odpadové hospodárstvo – 26,33 %, Komunikácie – 3,43 %, Vzdelávanie – 30,42 %, Šport – 204,21 %, 

Kultúra – 42,97 %, Prostredie pre život – 27,32 %, Bývanie – 37,22 %, Sociálne služby – 55,35 %, 

Administratíva – 50,72 %, Splácanie istín – 46,68 %. Ako sú plnené ciele, kto za čo zodpovedá, plnenie 

merateľných ukazovateľov. 

Mgr. Koperdáková – tých 204 % šport to čo je? 

Ing. Dzurila – je tam oprava budovy STS, údržba budov. 

Ing. Jánošík – bolo to prerokované na zasadnutí finančnej komisii, komisia odporúča schváliť. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 5 Monitorovacia správa mesta 2021: Mestské zastupiteľstvo v 

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

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana 

Kočišová, Jozef Lazor, Štefan Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval:, Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  372/VIII/2021 bolo prijaté.  
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K bodu č. 6 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

 

Ing. Dzurila – v príjmovej časti sa jedná hlavne o štátne peniaze – rozvoj, projekty a projekty pre 

školstvo, celkovo navýšenie je o 28 839 eur, kapitálové príjmy sú ponížené o 24 222 eur, finančné 

operácie o 88 733 eur, príjmy spolu 93 350 eur. Výdavky mesta sú navýšené o 43 547 eur, bežné 

výdavky škôl o 19 682 eur, kapitálové výdavky o 29 765 eur, finančné operácie výdavkové 356 eur, 

celkovo  93 350 eur. 

Mgr. Koperdáková - rekonštrukcia chodníka ul. Vajanského, ul. Železničná, cesta Zahura, bolo 

plánovaných 240.000  navýšenie je o 16,138 eur, výsledok tam chýba.  

Ing. Dzurila – je tam chyba, ten posledná stĺpec je len informačný. 

Mgr. Koperdáková – peniaze máme na tú cestu? Lebo ľudia sa na to pýtajú. 

Ing. Dzurila - ťažko povedať, môže niečo vyskočiť, ale zatiaľ áno. 

Ing. Jánošík – bolo to prerokované na komisii, prešli sme si to po položkách, komisia odporúča schváliť.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021: Mestské 

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

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana 

Kočišová, Jozef Lazor, Štefan Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval:, Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  373/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 7 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Lorinc 

 

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

pozemku zastavaných stavbou oslovilo majiteľov za účelom vysporiadania pozemku pod stavbami. 

Miroslav Lorinc a manželka Antónia 053 63 Spišský Hrušov 308, ktorí žiadajú mesto o odkúpenie týchto 

pozemkov: 1. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/183 vo výmere 75 m², druh pozemku ostatná plocha, za 

cenu 31,53,- €/ m², 2. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/184 vo výmere 71 m², druh pozemku ostatná 

plocha, za cenu 31,53,- €/ m², 3. parcelu registra „C“ parc. č. 7730/185 vo výmere 54 m², druh pozemku 

ostatná plocha, za cenu 31,53,- €/m². Predpokladaný príjem 6 306, -€. Bolo to predmetom na stavebnej 

komisii, ktorá s predajom súhlasí.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 

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

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana 

Kočišová, Jozef Lazor, Štefan Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval:, Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  374/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 8 Verejno-obchodná súťaž 1 

Prednosta MsÚ - Mesto je vlastníkom novovytvoreného pozemku par. č. 7730/187, par. r.“C“ – ostatná 

plocha o výmere 4 m². Predpokladaný príjem 126,12, -€. Jedná sa o pozemok na základe žiadosti 

o vysporiadanie stavby – studne. Bolo to predmetom stavebnej komisie, komisia odporúča schváliť.  

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Verejno-obchodná súťaž 1: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana 

Kočišová, Jozef Lazor, Štefan Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval:, Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

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

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  375/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 9 Verejno-obchodná súťaž 2 

Prednosta MsÚ - mesto je vlastníkom novovytvoreného pozemku par. č. 7730/189, par. r.“C“ – ostatná 

plocha o výmere 80 m², predpokladaný príjem  2 522,40, -€. Ide o dokúpenie pozemku k existujúcemu 

pozemku zastavaného stavbou, preto nie je možný predaj cez priľahlý pozemok, ale formou verejnej 

súťaže. Rovnako to bolo predmetom komisie, ktorá s predajom súhlasila.  

Ing. Jánošík – sami nechcú, aby sa predávali pozemky, a teraz je tu predaj.  

Mgr. Koperdáková – teraz ide o dokúpenie pozemku k existujúcemu. 

Ing. Jánošík – ak chce niekto nový kúpiť tak sa bojuje, tak buď predávame, alebo nie. Bolo by dobré 

určiť podmienky, pretože je tam neporiadok okolo kontajnerov a ľudia len sľubujú, že budú dodržiavať 

pravidlá.  

Ing. arch. Čurilla - toto je vysporiadanie pozemku, dokupovanie okolo chát. Ak by išlo o novú stavebnú 

parcelu, tak je to niečo iné, toto je dokupovanie, vysporiadanie si pozemkov.  
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Ing. Jánošík – navrhujem do budúcna, aby sa vopred overilo, či majú záujemcovia zaplatené dane, 

pozdĺžnosti voči mestu, až tak predaj.  

Prednosta MsÚ - čo sa toho týka, na toto si dávame pozor, toto stále overujeme.  

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 9 Verejno-obchodná súťaž 2: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, 

Štefan Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: Ing. Juraj Jánošík 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 2 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  376/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 10 Verejno-obchodná súťaž 3 

 

Prednosta MsÚ - Mesto je vlastníkom novovytvoreného pozemku par. č. 7730/188, par. r.“C“ – ostatná 

plocha o výmere 280 m². Jedná sa o pozemok Zahurou, predpokladaný príjem  8 828,40, -€. Daný 

pozemok nie je zastavaný stavbou, preto sa musí predaj realizovať ako súťaž. Bolo to predmetom 

komisie, komisia súhlasila s predajom.  Jedná sa o dokúpenie pozemku pod chatou, nedotýka sa to cesty. 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 10 Verejno-obchodná súťaž 3: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor,  Ing. 

arch. Martin Čurilla 

Proti: Ing. Juraj Jánošík 

Zdržal sa: Štefan Labanc 

Nehlasoval:, Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

 

Za: 5 Proti: 1 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 2 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  377/VIII/2021 bolo prijaté.  
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K bodu č. 11 Návrh na predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy 

 

Prednosta MsÚ – jedná sa o predaj betónových panelov, kedy nám v rámci rekonštrukcie chodníka 

zostalo väčšie množstvo betónových panelov dvoch rôznych typov a kvality. Preto navrhujeme panely, 

ktoré sú v horšom stave a nemáme ich kde využiť predať občanom, ktorí majú o to záujem. Navrhujeme 

predaj betónových panelov za minimálnu cenu za kus vo výške 40 €. Návrh uznesenia: Mestské 

zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje v súlade § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obci v znení neskorších predpisov a v zmysle § 7 a § 22 Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 2/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Spišské Vlachy zámer a spôsob priameho predaja 

prebytočného hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – betónové panely, za minimálnu 

cenu za kus vo výške 40,00 €. 

Ing. arch. Čurilla – navrhujem, aby sa panely nepredávali, ale využili neskôr ak nevyjde projekt na 

cyklochodník.  

Prednosta MsÚ – môžeme ako navrhuješ, nové ponechať, zo starých určiť tie, ktoré potrebujeme 

a zvyšok môžeme predať.  

Ing. arch. Čurilla – ak sa zvýši tak áno. 

Mgr. Šefčíková HKM – je to taktiež zakomponované v uznesení: „predaj prebytočného hnuteľného 

majetku“, čiže nie tie ktoré potrebujete, ale iba tie, ktoré sa nevedia nijako využiť. Najprv sa musia 

vyradiť a určiť ako prebytočný majetok. 

Ing. arch. Čurilla – napr. na ul. Mlynskej čo sa rozširoval intravilán, tak tam ťažký mechanizmus 

poškodil kanál, zalomil ho. Tam by bolo potrebné dať panel. Mesto tie panely bude potrebovať, preto ich 

treba nechať. 

Prednosta MsÚ – bol záujem od občanov, preto sme tento návrh dali do programu rokovania, aby 

poslanci rozhodli. 

p. Labanc – ja som za, ale najprv nech sa využije a zvyšok sa môže predať.  

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Návrh na predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta Spišské Vlachy. 

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík,  Štefan Labanc 

Proti: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Zdržal sa: Jozef Lazor 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Mgr. Monika Koperdáková – neprítomní 

 

Za: 3 Proti: 2 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý.  
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K bodu č. 12 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Jendruchová 

 

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

pozemku zastavaných stavbou oslovilo majiteľov za účelom vysporiadania pozemku pod stavbami. 

Ľubica Jendruchová, 053 42 Krompachy, Mlynská 3 žiada mesto o  odkúpenie pozemku, parcelu registra 

„C“ parc. č. 7720/4 vo výmere 125 m², druh pozemku trvalý trávny porast, za cenu 31,53,- € /m². Bolo to 

taktiež prerokované na stavebnej komisii.  

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 12 Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy 

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

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Štefan 

Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Mgr. Monika Koperdáková – neprítomní 

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  378/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 13 Schválenie predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie „Zvyšovanie atraktivity a 

prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb“ 

 

Prednosta MsÚ – jedná sa o schválenie podania Žiadosti o poskytnutí dotácie s názvom „Rekonštrukcia 

cyklotrasy v meste Spišské Vlachy, časť Zahura“, ktorá rieši revitalizáciu jestvujúcich verejných 

priestranstiev, komunikáciu turistického chodníka a návrh nových verejných zón. Trasa bude nadväzovať 

na existujúcu oficiálnu cyklotrasu CM 014 Spišská Magistrála II.. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie 

atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy predovšetkým cyklistickej dopravy v meste 

Spišské Vlachy. Jedná sa o schválenie predloženia žiadosti v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva 

investícii a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovania projektu v prípade 

ak by sme boli úspešný vo výške 20 770,40 eur, t.z. min. vo výške  5% z celkových oprávnených 

výdavkov. Minulý rok sme neboli úspešní v projekte, ministerstvo teraz vydalo novú výzvu v rámci 

zapojenia sa do nej potrebujeme taktiež uznesenie, resp. súhlas zastupiteľstva.  

Ing. arch. Čurilla – máme na spoluúčasť? 

Prednosta MsÚ – áno, berme to tak, že kým sa to schváli a bude realizovať tak prejde nejaké obdobie. Je 

to od druhého jazera smerom ku železničnej stanici. Výzva je už vyhlásená, podávanie žiadostí je do 

konca októbra. 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 13 Schválenie predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

„Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej 
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dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Štefan 

Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  379/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 14 Návrhy na ocenenie KSK 

 

Prednosta MsÚ - predmetom predkladaného materiálu je návrh Kultúrno -školskej komisie na ocenenia 

Košického samosprávneho kraja : 

1/ PhDr. Jána Olejníka, CSc., - pri príležitosti 100. výročia narodenia na ocenenie v kategórii „Historická 

osobnosť regiónu“ 

2/ Štefana Cpina - pri príležitosti 50. výročia úmrtia na ocenenie v kategórii „Historická osobnosť 

regiónu“ 

3/ Ing. Janku Tomaškovú – za darovanie obličky, obetavosť a záchranu života na ocenenie v kategórii 

„Cena Košického samosprávneho kraja“ 

4/ Anastáziu Gondovú – opatrovateľku mesta Spišské Vlachy, za humánny prístup k opatrovaným 

rodinám a za príkladnú a obetavú prácu opatrovateľky na ocenenie v kategórii „Cena Košického 

samosprávneho kraja“. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 14 Návrhy na ocenenie KSK: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Štefan 

Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  380/VIII/2021 bolo prijaté.  
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K bodu č. 15 Návrh zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena 

 

Prednosta MsÚ - predmetom predkladaného návrhu je návrh Zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení 

vecného bremena medzi oprávneným z vecného bremena – Obec Bystrany, 053 62 Bystrany 121 a 

povinným z vecného bremena - Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy. Predmetom 1. 

zmluvy je zriadenie vecného bremena na parcelu C KN 1552/1, druh pozemku trvale trávnatý porast o 

výmere 724 m², predmetom 2. zmluvy je zriadenie vecného bremena na parcelu E KN 97819/1  druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 8490 m², zapísané na LV 1, vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy na 

dobu neurčitú a bezodplatne. Na uvedených parcelách je plánovaná výstavba a vedenie vodovodného 

potrubia pre obec Bystrany. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie, ku ktorému Mesto Spišské 

Vlachy vydalo stanovisko (bolo odsúhlasené na MsZ). Tieto zmluvy sú podkladom pre vydanie 

stavebného povolenia. 

Ing. Mnichová – k stavebnému povoleniu potrebujú mať podpísaný návrh zmlúv o budúcich zmluvách o 

zriadení vecného bremena. Je to pozemok, ktorý pretína cestu smerom na železničnú stanicu cca 15 m, 

už sme im to povoľovali.  

p. Lazor – následne sme chceli, aby na železničnom priecestí bola odbočka na Spišské Vlachy, aby sme 

to zokruhovali a dostali vodu k zdravotnému stredisku. 

Ing. Mnichová – my budeme prizvaní. 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 15 Návrh zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného 

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

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Ing. arch. 

Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková 

Proti: Štefan Labanc 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

Za: 6 Proti: 1 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  381/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 16 Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020  

 

Ing. Dzurila - predmetom predkladaného materiálu je konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky 

verejnej správy za rok 2020 v zmysle zákona o účtovníctve. Konsolidovanú účtovnú závierku verejnej 

správy zostavuje obec za nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, alebo dcérske 

účtovné jednotky podľa § 22 ods. 4 na základe ich individuálnych účtovných závierok. Konsolidovanú 

účtovnú závierku účtovnej jednoty verejnej správy overuje audítor.  

Príjmy celkom - Rozpočet po zmenách: 4 820 811 eur, Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2020 4 909 

937,96 eur, percento plnenia príjmov: 101,84 % 

Výdavky celkom: 5 202 936 eur, po zmenách: 4 820 811 eur, Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2020 

4 661 150,22 eur, percento čerpania výdavkov: 96,68 %, rozpočet mesta – prebytok: 248 787,74 eur 
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tvorba rezervného fondu vo výške 4 391,27 EUR. V bežnom účtovnom období mesto hospodárilo so 

ziskom vo výške 121 424,66 EUR. Hodnota záväzkov oproti roku 2019 sa zvýšila o 269 897,12 EUR a 

hodnota časového rozlíšenia sa znížila o 20 636,98 EUR. Celková suma záväzkov vyplývajúcich zo 

splácania istín návratných zdrojov financovania za rok 2020 je vo výške 526.107,50 EUR (termínovaný 

úver – 116.660,98 EUR, municipálny úver 43.566,66 EUR, municipálny úver Univerzál kontokorent vo 

výške 273.728,86 EUR a prijatá finančná výpomoc z MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

vo výške 92.151,00 EUR). Hospodársky výsledok konsolidovaného celku za rok 2020 bol v sume 143 

754,92 EUR. Celkové náklady konsolidovaného celku v roku 2020 sa zvýšili oproti roku 2019 o 412 

363,44 EUR a výnosy za konsolidovaný celok v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 boli vyššie o 506 

109,16 EUR. 

Ing. Kočišová – navrhujem do budúcna zabezpečiť na prezentáciu materiálov dataprojektor s 

premietaním. 

Primátor mesta - nie je to problém. Aj na finančnej komisii sa premietanie používalo. 

Ing. Jánošík – bolo to prerokované na komisii, tiež sa prikláňam k názoru p. poslankyne ohľadom 

premietania, aj príp. pri predaji pozemkoch by to bolo dobré.   

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 16 Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020: Mestské 

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

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Štefan 

Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  382/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 17 Správa o kontrolnej činnosti 

 

Mgr. Šefčíková HKM  - bol Vám zaslaný materiál k správe o kontrolnej činnosti v ktorej sa nachádzajú 

dve kontroly:  

- Kontrola stavu, evidencie a vymáhania pohľadávok mesta Spišské Vlachy. 

- Kontrola čerpania bežných výdavkov mesta Spišské Vlachy, ktoré boli použité na zabezpečenie 

testovania občanov. V tomto prípade bol zistený nesúlad medzi podmienkami, ktoré boli uzavreté 

s poskytovateľom služieb – SČK a tým ako to bolo potom fakturované. Odpoviem Vám na otázky. 

Mgr. Koperdáková – so správy som vyčítala, že bolo 15 eur na člena testovacej komisie? 

Mgr. Šefčíková HKM – v rámci zmluvy bolo dohodnuté, že mesto uhradí 15 eur spolu s odvodmi 

zamestnávateľa za 1 hod. poskytovanej služby, čiže za 1 hod. testovania. V rámci faktúry bol vyrátaný, 

15 eur ako základ, odvody zamestnávateľa a ešte k tomu príplatky za prácu v sobotu aj v nedeľu, čo už 

malo byť zahrnuté v sume 15 eur. Takto to bolo odporúčané aj ministerstvom. 

Mgr. Koperdáková – bude to tak, že nám to vrátia? 

Prednosta MsÚ – od kedy to  p. kontrolórka zistila, faktúra nebola uhradená a komunikujeme s daným 
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subjektom, aby sa to dalo do poriadku. 

Mgr. Koperdáková – je to na dobrej ceste? Sú ústretoví? 

Prednosta MsÚ – áno, prebehlo stretnutie, dohodlo sa na postupe, aby to bolo v poriadku, zatiaľ sme to 

neuhradili pokiaľ nedoložia určité veci.  

Mgr. Šefčíková HKM – došlo k nepochopeniu v tom zmysle, že SČK vnímal mesto ako zamestnávateľa 

zdravotníkov, ktorí to vykonávali. Červený kríž je však v postavení zamestnávateľa, mesto si objednalo 

službu od spoločnosti, oni nemôžu prenášať na mesto povinnosti zamestnávateľa. Príplatok za prácu 

v sobotu a v nedeľu si mali oni pokryť v tej sume, ktorú žiadali od mesta. 

Primátor mesta – sú ešte nejaké otázky, alebo požiadavky na výkon kontroly? 

Ing. Kočišová – my by sme chceli, aby sa skontrolovali v akom stave sú súdne spory, s kým sú, ako dlho 

sa už vedú, koľko sa minulo peňazí, taký prehľad. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 17 Správa o kontrolnej činnosti: Mestské zastupiteľstvo v 

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

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Štefan 

Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  383/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 17 Správa o kontrolnej činnosti: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch schvaľuje  (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Štefan 

Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  384/VIII/2021 bolo prijaté.  
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K bodu č. 18 Činnosť komisií – výstupy 

 
Ing. Kočišová -  predseda kultúrno-školská komisia – na oddelení kultúry nastala zmena na pozícii 

kultúrneho referenta Martina Macejka. Vo funkcii ho vystriedala Mgr. Barbora Ilečková, a preto je 

potrebné, aby funkciu tajomníka kultúrno-školskej komisie zastával nový pracovník mesta. Preto sa 

navrhuje zmena tajomníka. Nová kultúrna referentka na komisii informovala o pripravovaných aktivitách 

(divadelné predstavenie, vydávanie občasníka, Musica Nobilis), má pripravené ďalšie kultúrne podujatia. 

Bližšie informácie sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia kultúrno-školskej komisie.  
 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 18 Činnosť komisií – výstupy: Mestské zastupiteľstvo v 

Spišských Vlachoch volí (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Štefan 

Labanc,  Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák – neprítomní 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č.  385/VIII/2021 bolo prijaté.  

 
Ing. arch. Čurilla – predseda stavebnej komisie – na zasadnutí komisie boli prerokované nasledovné 

body: 

- Prezentácia spoločností na spracovanie žiadosti o NFP na stavbu „Kanalizácia a ČOV“. Boli 

predstavené a odprezentované spoločnosti na spracovanie žiadosti o NFP na stavbu „Kanalizácia a 

ČOV“: Ultima ratio s.r.o., Special care & consulting s.r.o., Eu advice s.r.o, Mediinvest Consulting, s.r.o 

- Odsúhlasenie návrhov na odkúpenie pozemkov v lokalite Zahura – bolo dnes v rokovaní 

- žiadosť o odkúpenie pozemku – Spišská katolícka charita, za účelom vysporiadania jestvujúceho stavu 

- Žiadosti o prenájom pozemku v časti Blatná – Fifik, Gardošík - komisia odporúča nájom formou 

verejnej súťaže až po ukončení procesu schvaľovania zmeny UP vzhľadom k tomu, že táto lokalita je 

zahrnutá v týchto zmenách. 

- Výberové konanie na "Správu systému tepelného hospodárstva v areáli Základnej školy v Spišských 

Vlachoch" - úspešná ponuka bola od spoločnosti KOOR Východ s.r.o. 

- Žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku – Bandžuch - komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku, 

vzhľadom na nesúhlasné stanovisko obhospodarovateľa lesa. Tento pozemok nie je možné vyňať z 

lesného fondu. 

- žiadosť o odkúpenie pozemku – Olejníková – žiadosť bola zamietnutá, budú prizvaní do komisie  

- žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku – Grüniger - komisia nesúhlasila s odpredajom, je to 

prístupová komunikácia k ďalším pozemkom, kde predajom by došlo k zúženiu a ohrozeniu bezpečnosti. 

- žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku – Kandrik – dnes bolo v rokovaní 

- vyjadrenie k úprave miestnej komunikácie – Uličná - úprava komunikácie je ukončená. 

- žiadosť o prešetrenie zrážkových tokov – Gurčík – komisia zaujme stanovisko po obhliadke 

skutkového stavu. 

- žiadosť o odkúpenie pozemku – studňa – Matúš – bolo dnes v rokovaní 

- žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku – Anna Olejníková - komisia nesúhlasí s odpredajom 

pozemku, je to prístupová cesta k ďalším pozemkom. 
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Ing. Jánošík – predseda finančnej komisie – komisia prerokovala body, ktoré boli dnes predmetom 

zasadnutia: 

- Monitorovacia správa mesta 2021 

- Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

- Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 

Ďalej sa diskutovalo ohľadom ceny predaja pozemkov Zahurou, ktorá je vo výške 31,53 eur. Záujem je 

veľký, či by nebolo dobré sumu navýšiť a zaokrúhliť, pretože predaj prebieha formou VOS, kedy je tá 

suma za pozemok vyššia. Zároveň by u niektorých majiteľov mohlo dôjsť k vysporiadaniu pozemkov.  

Mgr. Šefčíková HKM - ceny je potrebné prehodnocovať, pretože v poslednom období ceny 

nehnuteľnosti rastú a mesto by to malo možno zohľadniť.  

Primátor mesta – je potrebný návrh z finančnej komisie, v spolupráci so stavebnou komisiou.  

PaedDr. Satmáryová – chcem sa opýtať ako s tou rampou na cestu Zahurou, lebo to bolo na stavebnej 

komisii. 

Ing. arch. Čurilla – to bol nápad, ktorý treba prerokovať, premyslieť a prísť s nejakým riešením. Tento 

nápad vyšiel z toho, že Zahura nemá peniaze, a keď chceme to prostredie zveľaďovať, tak musíme nájsť 

nejaký zdroj. Cena rampy aj zo systémom je cca. 16.000 eur. Parkovisko by mohlo byť na mieste kde 

bola skládka.  

p. Lazor - skôr navrhujem jemne zvýšiť daň z pozemku, z nehnuteľnosti, vývoz komunálneho odpadu, 

zamerať sa na služby a atrakcie. 

Ing. arch. Čurilla – treba to spoločne prerokovať. Tá myšlienka vznikla z toho, že nie sú peniaze na 

rozvoj Zahury a začalo sa s predajom pozemkov.  

Ing. Jánošík – navrhujem k tomu pracovné stretnutie.  

 

 

K bodu č. 19 Rôzne 

 

PaedDr. Satmáryová - občania žiadajú upraviť, orezať tuje na cintoríne. 

Ing. Kočišová - chodník od mesta smerom na Slovenskú ulicu sú tam panely, mal by tam byť 

bezbariérový prechod. 

Ing. Mnichová – už sme to začali robiť na začiatku chodníka, s dodávateľom sme sa dohodli, že to urobí.   

p. Lazor – chodník smerom na stanicu. 

Ing. Mnichová – chodník po dokončení bol v poriadku, prešlo zopár dní a chodník bol rozbitý. Používajú 

ho veľkoobjemové autá, zásobovanie. Dali sme to opakovane opraviť a znovu to bolo poškodené. 

Nemôžeme od dodávateľa požadovať, aby vykonával údržbu. Riešime to priebežne, budeme vyzývať 

majiteľov prevádzok o dodržiavanie, chodník nie je pre vozidlá. 

PaedDr. Satmáryová – okrem toho sú tam krádeže, obyvatelia kradnú palety, panely, zeminu, aj počas 

dňa, je to neskutočné. 

Primátor mesta - tento rok končíme a v budúcom roku by sme chceli pokračovať ďalej. 

Ing. Mnichová - chodník na stanicu je dobrý, jediná problémová časť je pri vchode ku krčme za mostom.  

Túto časť navrhujem opraviť novým betónovým podkladom a asfaltom.  

Primátor mesta – je aj ďalšia požiadavka zo Socialtransu na opravu chodníka ul. Jarná smerom na 

Bystrany nakoľko majú zvýšený počet vozičkárov, ktorí sa nemôžu pohybovať po ceste.  

p. Lazor – ak je taká požiadavka treba sa tým zaoberať.  

Ing. Kočišová - Slovenská ulica – opraviť výtlky na ceste. 

Prednosta MsÚ – môžeme sa na to pozrieť. 

Ing. Kočišová - stále sú nahádzané mechy v Žehrici. 

Prednosta mesta - vieme o tom, mesto ich odstraňuje. 

Ing. Kočišová - navrhujem ku malému mostíku dať kameru. 

PaedDr. Satmáryová – po kosení vyhadzujú trávu do Žehrice, aj keď funguje vývoz biologicky 

rozložiteľného odpadu. 

p. Lazor - navrhujem dať na problémové miesta kamery, aj ku chodníkom, pripraviť dopravné značky 

s obmedzeniami. 

Ing. Kočišová – ohľadom mestskej chaty a investície do opravy a návratnosti investície.  

Primátor mesta – áno, zvýšili sa poplatky. 
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Ing. Jánošík – zamestnanci majú stále ešte zdarma? 

Prednosta MsÚ – áno. 

Ing. arch. Čurilla - keď majú zdarma, tak mimo sezónu. 

Ing. Jánošík - ja by som nechal aj cez, ale za symbolický poplatok.  

Prednosta MsÚ – to, že majú zdarma vyplýva z kolektívnej zmluvy ako benefit. Tento návrh môžeme 

prerokovať na finančnej komisii, ktorá dá k tomu uznesenie. Naposledy sa chata rekonštruovala cca. pred 

15 rokmi. 

Ing. arch. Čurilla - do mestského majetku nie je problém investovať, ale keď prídu finančné problémy čo 

bude potom?  

Primátor mesta – čo sa týka investícií do vecí ako sú nehnuteľnosti, budovy, ktoré majú hodnotu, tak 

vkladáme financie do zariadenia, ktoré by nás malo aj reprezentovať. 

Ing. arch. Čurilla - vnútorné zariadenie a okolie chaty nie je problém, ale tá cesta je mega. 

Prednosta MsÚ - cesta sa tam urobila preto, lebo tie kamienky sa zosúvali, bol problém pri vchádzaní ku 

chate.  

Ing. arch. Čurilla - budeme mať na dokončenie traktorky, ktorá je podľa môjho názoru oveľa 

významnejšia investícia? 

Prednosta MsÚ - snažíme sa o to, aby všetko čo je naplánované, aby sa realizovalo.  

Ing. arch. Čurilla - keď sme to zrekonštruovali tak si povedzme načo bude slúžiť, komu bude slúžiť a za 

čo. 

Prednosta MsÚ - môžeme to na finančnej komisii prebrať a prehodnotiť to.  

 

 

K bodu č. 20 Interpelácie 

 

 

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

K bodu č. 21 Záver  

   

Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 24. zasadnutie MsZ o 17.50 hod. 

ukončil. 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 12.10.2021 

 

  

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

Ľubomír Fifik                                             JUDr. Ing. Stanislav Kandrik                                                              

primátor mesta                                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:  

 

Ing. Juraj Jánošík       ....................................................  

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


