MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________________
ZÁPISNICA
napísaná dňa 03. mája 2017 na 26. Zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v priestoroch
Galérie Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik otvoril a viedol
26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí privítal poslancov MsZ a ostatných prítomných.
Prítomní:
Primátor:
Prednosta:
Poslanci:

Zapisovateľka:
Neprítomní:

Ľubomír Fifik
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM.
Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Radoslav Leščáni, Mgr. Monika Koperdáková,
PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Vladimír Baloga
Mgr. Valéria Bašistová
Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský – ospravedlnení, Mgr. Branislav Legát, Bc.
Daniel Pacovský - neospravedlnení

Ďalší prítomní :
podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania:
15 : 30 hod.
Ukončenie rokovania: 20 : 30 hod.
Priebeh rokovania:
K bodu 1: Otvorenie - voľba návrhovej komisie
Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice, a zapisovateľku.
Uznesením 268/VII/2017 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Ing. Radoslav Leščáni, Ing. Juraj Jánošík
určuje za overovateľov zápisnice: Mgr. Vladimír Baloga, Peter Klocek
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 268/VII/2016 bolo prijaté.
Pán primátor oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Zároveň podal procedurálny návrh na
vyňatie bodu č. 6 Koncepcia rozvoja v meste Spišské Vlachy z rokovania, nakoľko tento bod bude
prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 05.05.2017. Zároveň dal hlasovať za procedurálny návrh.
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh uznesenia bol prijatý.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 2 – Schválenie programu rokovania: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje návrh programu rokovania 26. zasadnutia MsZ v Spišských Vlachoch
v predloženom znení so schváleným procedurálnym návrhom (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 269/VII/2016 bolo prijaté.
Schválený program rokovania:
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. Správa o činnosti OO PZ SR a situácii v meste Spišské Vlachy
6. Koncepcia rozvoja športu mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2021
7. Návrh na čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu Cintorínskej ulice
8. Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP 19
9. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi, ako
prípad hodný osobitného zreteľa
10.Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ing. Jane Pobieckej a
manželovi Petrovi Pobieckemu, ako prípad hodný osobitného zreteľa
11.Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ľudovítovi Piklovi a
manželke Gabriele Piklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
12.Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej
13.Súhlas k vzniku vlastníckeho práva
14.Prehlaď žiadosti o informácie a podnetov
15.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
16.Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013
17.Správa z vykonanej kontroly č. 01/2017
18.Činnosť komisií – výstupy
19.Rôzne
20.Interpelácie
21.Záver
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K bodu 3: Správa o plnení uznesení
Prednosta MsÚ – prečítal plnenie uznesení z predchádzajúce rokovania Mestského zastupiteľstva:
Uznesenie č. 260/VII/2017: Návrh príloh č. 1 2, 3 k VZN č. 1/20123 - splnené,
Uznesenie č. 262/VII/2017: Umiestnenie včelstiev na mestských pozemkoch - splnené,
Uznesenie č. 263/VII/2017: Zmeny a doplnky územného plánu - splnené,
Uznesenie č. 266/VII/2017: Návrh plánu kontrolnej činnosti HKM Spišské Vlachy na 1. polrok 2017 čiastočne splnené.
Primátor mesta – dal hlasovať za návrh uznesenia č. 270/VII/2017 k bodu č. 3 Správa o plnení uznesení:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 270/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 4 Pripomienky občanov
p. Kandra – na Požiarnej sa mala dávať atika navrchu, pokiaľ viem ste to schválili, že v marci sa to bude robiť
a už je máj. Začne tam zatekať, že kedy sa to zrobí.
Primátor mesta – atika sa začne robiť v krátkom čase, keďže ešte zimné obdobie pretrváva, počkáme na
lepšie počasie. Budeme pokračovať ďalej v tejto rekonštrukcii a počkáme na celkový komplexný projekt,
ktorý nám bude riešiť aj zateplenie aj samostatnú strechu.
Prednosta MsÚ – opravili sme čo sa dalo, ale kvôli počasiu sme sa ešte nepúšťali do parkoviska, týmto
problémom sme sa zaoberali aj na stavebnej komisii, rozhodovali sme sa či dáme opraviť záchody,
rozhodovali sme sa či zatepliť strechu, nejaké projekty čo sa týka vybavenosti požiarnikov už máme, už je
len na komisii, ktoré veci komisia vyberie.
K bodu č. 5. Správa o činnosti OO PZ SR a situácii v meste Spišské Vlachy
Primátor mesta – privítal náčelníka OO PZ v Spišských Vlachoch p. mjr. Mgr. Petra Hrona, ktorý prišiel
porozprávať o činnosti polície v Spišských Vlachoch.
mjr. Mgr. Peter Hron – nastúpil som 15.2.2016 na pozíciu riaditeľa, predtým som pracoval na kriminálke.
Obvodné oddelenie v Spišských Vlachoch je najmenšie v okrese, počtom obyvateľov aj rozlohou. Sú tu
špecifiká ako väčšie rómske osady, ja za pozitívum polície beriem, že tretina sú v Anglicku. Dlhodobo sme
podstav, problém je budova obvodného oddelenia, priestory. Od 1.6. sa má rekonštruovať budova
bývalého ÚKSUPU. Predchádzajúca štatistika bola vyššia, ja sa snažím ju držať, za rok a tri mesiace sme
nemali ťažký zločin. V roku 2016 na OOPZ Spišské Vlachy bolo riešených 108 priestupkových spisov, z toho
29 priestupkov proti majetku, 61 priestupkov proti obč. spolunažívaniu, 6 priestupkov na úseku cestnej
premávky, 12 priestupkov proti verejnému poriadku. 400 bežných dopravných priestupkov bolo riešených v
blokovom konaní. Prevládajúcou trestnou činnosťou bola najmä trestná činnosť proti majetku, bežné
krádeže, porušovanie domovej slobody, nepravidelné ale opakujúce sa bitky, ohrozovanie mravnej výchovy
mládeže, záškoláctvo, vydieranie, týranie. Nemáme vykradnuté potraviny, rodinné domy, žiadne násilné
trestné činnosti, nemáme vraždy. Čo nás zaťažuje je záškoláctvo, čo je len administratívny úkon, lebo zo 100
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prípadov 99 je v Anglicku, nie je z toho žiaden výsledok, je to nulitné. Čo sa týka bežnej uličnej kriminality,
ja som tu na to, vieme riešiť problémy. Čo sa týka statickej zložky, riešenia dopravnej situácie nemáme
ťažké nehody, sú škodové udalosti zo zverou, tomu sa nedá vyhnúť.
Mgr. Baloga – problémové parkovanie pri pošte, je tam zákaz státia, a keď niekto zaparkuje na betónovom
parkovisku a niekto sa postaví pred obchod nie je možné vycúvať, boli tam už aj havárie, nerešpektuje sa
značka zákaz státia.
Mjr. Mgr. Peter Hron – viem o tom, posielam tam občas hliadku, je tam riešených viac v doobedňajších
hodinách. Ja mám nariadenie ministra, ktoré mi prikazuje v čase medzi 7.30 – 10.30 hod. byť pri školách, to
musím plniť, pokiaľ sa niečo vážne nestalo a musím hliadku odvolať. V bežnej zmene mám troch policajtov,
dvoch v hliadke a jedného na stálej službe. Vieme to riešiť, ale nie pravidelne. Participuje mesto na
Motocrosse v nedeľu akýmkoľvek spôsobom? Pýtam sa k organizácii preteku.
Primátor mesta – organizátorom motocrossových prerekov je Motocrossový klub, mesto nie.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia č. 271/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch: I. berie na vedomie Správu o činnosti OO PZ SR o situácii v meste Spišské Vlachy (celé znenie uzn.
v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 271/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 6 Návrh na čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu Cintorínskej ulice
Ing. Mnichová – projekty Cintorínskej ulice máme spracované, rieši sa tu komplexná povrchová úprava ulice
asfaltom s tým, že spevnená plocha je, nebude sa robiť celá konštrukcia cesty iba rekonštrukcia. Bude
riešená obrubníkmi po stranách, na strane smerom ku cintorínu budú zatravňovacie dielce, ďalej sa robí
parkovacia plocha okolo nového múra cintorína. Pokiaľ by mal niekto záujem mám projekty k dispozícii,
rieši sa až po ulicu Mlynskú od Domu smútku.
Mgr. Koperdáková – som veľmi rada, že sú financie na to čo sme sľubovali, len neviem v tej projektovej
dokumentácie som tam nenašla kanál a či tam nepôjde elektrika do zeme. Či tieto úpravy by nemali byť
predtým ako dáme asfalt.
Primátor mesta – čo sa týka inžinierskych sietí na tejto ulici, mesto má vypracovaný projekt kanalizácie, celé
má mesto povinnosť vystaviť ČOV a odkanalizovať splaškovú vodu. Projekty sú pripravené, je pár vecí ,
ktoré musíme doriešiť, ale nič nebráni aby ten kanalizačný zberač išiel mimo cestného telesa, aby sa cestné
teleso nepoškodilo. Nechcel som robiť komunikáciu kým tam nie sú všetky siete, preto to možno tak dlho
trvalo. V konečnom dôsledku sme sa dopracovali aj k finančnej možnosti, t. z. za posledné 10 roky sa
nazbierali financie v rezervnom fonde, ktoré môžu byť použité na kapitálové výdavky. Navrhol som na
minulom zastupiteľstve, že začnime riešiť komplexne celú ulicu Cintorínsku projektom pre stavebné
povolenie a následne zvážime čerpanie rezervného fondu.
Ing. Jánošík – ja som tiež rád, že budú mať splnené, bude tu technika či by nestálo za úvahu už poriešiť
asfaltom aj ulicu Slobody, ničia sa tam obrubníky, všetko je hotové, keď je taká možnosť či to nevyužiť.
Dávam návrh či by popri tom by sme neurobili aj tamtú ulicu.
Primátor mesta – áno súhlasím, len teraz neviem s presnosťou povedať koľko by stála tá ulica, lebo projekt
ktorý bol robený na ul. Slobody bol v slovenských korunách, to by trebalo prepracovať. Možností je veľa,
buď nastaviť rezervný fond na tieto stavby, suma sa na základe verejného obstarávania poníži, možno by
sme dokázali urobiť obe stavby z rezervného fondu, po úspešnosti tejto súťaže keď sa cena poníži. Koľko je
financií v rezervnom fonde?
Ing. Dzurila – vyše 130.000 eur.
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Mgr. Koperdáková – chcela by som vedieť, ako je myslená tá kanalizácia na Cintorínskej?
Ing. Mnichová – kanalizácia bola pôvodne navrhnutá v ceste, ale budeme riešiť zmenu projektu, že nepôjde
v ceste ale okolo cesty, čiže medzi cestou a plotmi domov, čiže tam bude kanalizačný zberač a vyústenie je
tak, že začína pri Dome smútku a ide smerom na Mlynskú a do stoky smerom po Mlynskej ulici. Čo sa týka
dažďovej vody, pri výstavbe tejto komunikácie, bude zvedená zvodom na obe strany a sú riešené
vsakovacie jamy každých 20-30 m, hĺbka 1 m.
Primátor mesta – uvažujem nad možnosťou návrhu pána Jánošíka.
Prednosta MsÚ – staré projekty, ktoré sme vytiahli, tak predpokladaná suma na rekonštrukciu ulice Slobody
je cca 15-20.000 eur. Takže na to by boli dostatočné finančné prostriedky aj v rezervnom fonde aj
následným ušetrením verejným obstarávaním, následne po verejnom obstarávaní na Cintorínsku ulicu
zistíme koľko financií sa zvýši na ul. Slobody.
Mgr. Koperdáková – ja by som ohľadom tej ulice Slobody, je výzva z ministerstva pôdohospodárstva, či by
sme sa nemohli pustiť do toho a požiadať o nejakú dotáciu, napr. na lávku a výstavbu zelene, myslím ulicu
Slobody. Žiadateľom musí byť vlastník.
Primátor mesta – to som chcel povedať v bode Rôzne, bohužiaľ na základe vyhlásenej výzvy a oprávnenosti
mesta Spišské Vlachy na zabezpečenie protipovodňového opatrenia na tok Branisko, Dreľušský potok z toho
vyňali, t. z. my máme možnosť teraz požiadať na mostíky, zvýšenie hrádzi, na zádržné hrádze. Budeme to
ešte rozoberať v rámci protipovodňového opatrenia uchádzať sa o výzvu, ale iba na tok Branisko.
V minulosti sa dalo viac poriešiť aj komunikácie pri tokoch. Teraz je to už viac oklieštené, tento projekt
hovorí o cca. 5.000 eur na 500 m, my máme 2 km úsek Braniska, t. z. takých 15-20.000 eur na projekt mať
vyčlenené v rozpočte, aby sme mohli poslať žiadosť, bez toho sa nemôžeme zapojiť. Spoluúčasť je 5 %
a ďalšia vec je, že musí byť súhlas vlastníka. Už komunikujem z Povodím Bodrogu a Hornádu s možnosťou
požiadať do prenájmu tento tok, prenájom musí byť min. 8 rokov, aby sme mohli byť oprávnenými to riešiť.
p. Kandra – bude sa robiť cesta a kanál nie?
Primátor mesta – bude sa robiť cestné teleso, komunikácia s obrubníkmi a kanalizácia je otázkou
budúcnosti lebo sú tam ďalšie veci, ktoré mesto rieši, čo sa týka majetkoprávneho vysporiadania. Táto
stavba kanalizácie celého mesta je spojená so stavbou čističky odpadových vôd. Tam bolo dohodnuté
s vlastníkom pozemku kde má stáť ČOV, že tento pozemok zamenia s mestom. Bohužiaľ tam stojí celý ten
problém, pretože na základe ich zmeny ponímania na celú túto záležitosť verejnoprospešnej stavby sa stalo
nepochopiteľným, pretože pýtajú za 1 m2 /100 eur a tam je veľká parcela okolo 6000 m2. Neviem ako to
skončí, isto bude moja snaha dopracovať sa k tomu pozemku s projektu, ktorý robili odborníci a určili toto
miesto ako miestom prevádzky. Budem to naďalej presadzovať.
Mgr. Baloga – každý dom má septik?
p. Kandra – domy majú postavené na záhradách a napojení sú na rodičoch a zvedení na ul. Požiarnickú.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia č. 272/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch: I. schvaľuje: A. použitie rezervného fondu Mesta Spišské Vlachy v roku 2017 v celkovej výške do
125 000,-€ na rekonštrukciu Cintorínskej ulice miestnej komunikácie B. zmenu schváleného kapitálového
rozpočtu na financovanie investičných akcii na rok 2017 nasledovne: a) zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti z
rezervného fondu mesta o 125 000,-€ b) zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti v programe 7.1, vo funkčnej
klasifikácie 04.5.1 a v ekonomickej klasifikácii 717 001, Realizácia – cesta, o sumu 125 000,-€ II. ukladá:
oprávnenému zamestnancovi MsÚ postupovať v zmysle zákona.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 272/VII/2017 bolo prijaté.

5

Bod č. 7. Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici
SNP 19
Prednosta MsÚ - na základe žiadosti Petra Skalského a manželky Soňy žiada o pridelenie bytu na ul. SNP 19
tykajúcej sa nehnuteľnosti na parcele /KN C/ 242/1, obytný dom označený súpisným číslom 72
nachádzajúcej sa v k. ú. Spišské Vlachy na ulici SNP 19 zapísanej na LV č. 1, vo výlučnom vlastníctve mesta
Spišské Vlachy. Ide o trojizbový byt č. 7 vo výmere 77.01 m2.
Primátor mesta – byt je už dlhšie prázdny.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia č. 273/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch: I. schvaľuje: prenájom nájomného bytu (celé znenie uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 273/VII/2017 bolo prijaté.

Bod č. 8 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Daliborovi
Horváthovi, ako prípad hodny osobitného zreteľa
Ing. Mnichová - Dalibor Horváth, Žehra 173 podal žiadosť o odkúpenie pozemkov parcela KN/C/2709/3 o
výmere 43 m² a KN/C/2709/4 o výmere 2 m², ktoré boli odčlenené od parcely KN/C/2709/2, LV 1, druh
pozemku zastavaná plocha, k. ú. Spišské Vlachy, časť Za mostom (Dobrá Vôľa) v zmysle Geometrického
plánu č. 56/2016, z dňa 15.11.2016, vypracovaného Ing. Petrom Šteinerom, Za kaštieľom 1327/5, Smižany.
Pozemok žiada odkúpiť z dôvodu legalizácie rodinného domu, ktorý postavil pri bytovkách tak nešťastne, že
skoro 99 % domu má v lokalite Spišské Podhradie a 2 m2 mu zasahujú do nášho katastrálneho územia.
Informovali sme sa na stavebnom úrade ohľadom stavebného povolenia, stavebný úrad Spišské Podhradie
sa vyjadril, že pokiaľ oni dostanú žiadosť stavebné povolenie budú riešiť potom. On musí byť majiteľom
pozemku pod domom. On nás žiada o odkúpenie tohto pozemku pod dom, ktorý ide legalizovať. Od
Podhradia už má odkúpené, máme aj list vlastníctva, čiže chýbajú mu 2 m2 aby mohol podať žiadosť
o legalizáciu stavby.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia č. 274/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje: zámer predať pozemok vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudne do
svojho výlučného vlastníctva Dalibor Horváth, Žehra 173 (celé znenie uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 274/VII/2017 bolo prijaté.
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Bod č. 9. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ing. Jane Pobieckej
a manželovi Petrovi Pobieckemu, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ing. Mnichová - Ing. Janka Pobiecká a manžel Peter Pobiecký podali žiadosť o odkúpenie pozemku parcela
KN/C/7730/120 o výmere 27 m², ktorý bol odčlenený od parcely KN/C/7730/81, LV 1, druh pozemku
ostatná plocha, k. ú. Spišské Vlachy, časť Zahura, v zmysle Geometrického plánu č. 25/2017, zo dňa
11.04.2017, vypracovaného Štefanom Gondom, Lorencova 5, Krompachy, za účelom prístavby.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia č. 275/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch: I. schvaľuje : zámer predať pozemok vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudnú do
svojho výlučného vlastníctva Ing. Janka Pobiecká a manžel Peter Pobiecký, Lorencova 5, 053 42 Krompachy
(celé znenie uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 275/VII/2017 bolo prijaté.

Bod č. 10 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Ľudovítovi Piklovi a
manželke Gabriele Piklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ing. Mnichová - Ľudovít Pikla a manželka Gabriela, Lipová 938/10, Spišské Vlachy, podali žiadosť o
odkúpenie pozemku parcela KN/C/1770/91 o výmere 14 m², v k. ú. Spišské Vlachy, vo vlastníctve Mesta
Spišské Vlachy, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je oplotený a v ich užívaní cca 40 rokov,
susediaci s pozemkom parcela KN/C/1770/88, ktorý je v ich vlastníctve. Pozemok žiadajú odkúpiť z dôvodu
dlhodobého užívania a vysporiadania majetkových pomerov.
Ing. Jánošík – prečítal návrh uznesenia č. 276/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: I.
schvaľuje : zámer predať pozemok vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy, ktorý nadobudnú do svojho
výlučného vlastníctva Ľudovít Pikla a manželka Gabriela, Lipová 938/10, Spišské Vlachy (celé znenie uzn.
v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 276/VII/2017 bolo prijaté.

Bod č. 11 Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej
Ing. Mnichová – 2.3.2016 na zasadnutí MsZ bol schvaľovaný zámer predaja tejto parcely p. Farkašovej,
dcéra p. Ludrovskej na ul. Záhradnej. Ide o trojuholník, ktorý užívajú pred domom ako záhradku s tým, že
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zámer bol schválený uznesením 174/VII/2016. Mali doložiť GP, ktorý teraz doložili, lenže po zameraní je
zmena vo výmere, jedná sa o 34 m2, taktiež plot zasahuje do ďalšej našej parcely. Jedná sa vlastne o predaj
dvoch parciel, majú to oplotené.
PaedDr. Satmáryová – pri prevode musí byť tretina poslancov, tento bod sa preto presúva do ďalšieho
zastupiteľstva.

Bod č. 12 Súhlas k vzniku vlastníckeho práva
Prednosta MsÚ – už sme to riešili, žiadateľki Miroslava Oľšavská, Mária Zierer a Iveta Lahetová rodené
Krchové ako majiteľky žiadajú o súhlas, že Mesto Spišské Vlachy nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva
k pozemkom vydržaním a že vznikom vlastníckeho práva nie sú dotknuté záujmy Mesta Spišské Vlachy.
Tento problém sa už rieši 2-3 roky, všetky doklady som Vám poslal. Jedná sa o parcely registra „C” parc. č.
7733/12 o výmere 18 m², druh pozemku trvalé trávnaté porasty, parcela registra „C” parc. č. 7754/5
o výmere 107 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C” parc. č. 7754/13 o
výmere 1467 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v zmysle geometrického plánu č. 38/2016 z
dňa 13.06.2013, vypracovaného Ing. Milošom Ondrušom, Bruselská 10, Košice – vydržaním a že vznikom
vlastníckeho práva nie sú dotknuté záujmy Mesta Spišské Vlachy. Žiadateľky predložili overené kópie
dokladov, potvrdzujúcich vznik vlastníctva k uvedeným pozemkom, a to: LV č. 2143 ( vlastníctvo rodinného
domu súp. č. 578 ), osvedčenie o dedičstve, potvrdenie o kúpe pozemku od mesta z roku 1949. Riešenie
odporúčané spracovateľom: prijať Uznesenie MsZ, že Mesto Spišské Vlachy nemá výhrady k vzniku
vlastníckeho práva k uvedeným pozemkom vydržaním a že vznikom vlastníckeho práva nie sú dotknuté
záujmy Mesta Spišské Vlachy. Prejednávalo sa to aj na komisii, až na dedičskom konaní zistili že parcely,
ktoré Zahurou obhospodárovali a ktoré kúpili ešte v roku 1949 od miestneho národného výboru sú vo
vlastníctve Mesta Spišské Vlachy. Ak by mestské zastupiteľstvo nesúhlasilo, museli by sa domáhať na súde
určovacou zálohou vlastníckeho práva či majú právo alebo nie.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia č. 277/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch I. súhlasí so stanoviskom: Mesto Spišské Vlachy nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva k
predmetným pozemkom (celé znenie uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 277/VII/2017 bolo prijaté.
K bodu č. 14 Prehlaď žiadosti o informácie a podnetov
Prednosta MsÚ – škoda, že sa zastupiteľstva nezúčastnil pán poslanec Pacovský, keďže sa ho to bytostne
dotýka aj zo svojou partnerkou pani Holotňákovou. V poslednom období od začiatku roka do dnešného dňa,
resp. za posledné obdobie 2-3 týždňov prišlo na mestský úrad 64 infožiadostí od pána Pacovského a od jeho
partnerky Holotňákovej. Nie sme schopní takéto množstvo žiadostí bez toho, aby nebolo akýmkoľvek
spôsobom narušený chod úradu zabezpečiť. Ide napr. o dokumenty stavebného úradu, všetky stavebné
povolenia, rozhodnutia od roku 2014. Už len zber a vyhľadávanie týchto informácií a následné skenovanie
každého rozhodnutia, musíme brať na zreteľ zákon o ochrane osobných údajov, každý osobný údaj musí byť
začiernený následne oskenovaný, rozopínanie dokumentov, ukladanie. Vzniká problém pri zasielaní
dokumentov emailom takéhoto množstva skenov cez email. Keďže korešpondenčná adresa oboch týchto
žiadateľov pána Pacovského a pani Holotňákovej je Brno, každý doporučený list stojí 3,10 €, je to 600 eur na

8

poštovnom, zároveň je úplne narušený chod úradu. 19.4.2017 prišlo 30 žiadosti kde je 8 dňová lehota, nie
je šanca aby iba pol úradu mohol vyhľadávať, skenovať, triediť, toto nie je pomoc. To nehovorím ich
podnety kde sme sa snažili riešiť kriminalitu cintorína, ešte pán Šterbinský navrhoval, aby sme dali nejakú
SBS, aktivačné z vlády finančných prostriedkov, to nebolo možné. Teraz riešime kamerový systém, ale
dočasne sme tam dali atrapy kamier. Oni dali podnet na úrad na ochranu osobných údajov o tom že
nemáme v súlade zo zákonom, že nie sú označené vchody, nie je označený kamerový systém, kde ani
v jednom s týchto podnetov nemali pravdu. Máme tu ďalší podnet, pani Mnichová vie, že 2-3 týždne
rokovaní z VSD, ktorá rieši rekonštrukciu elektrického vedenia, kde z nástrešníkov kábel z elektrického
vedenia ide do zeme. Snažili sme sa na Jilemnického ulici chodník v dĺžke 200 m zabezpečiť tak, aby dávali
kábel do chodníka, snažili sme sa, že my zabezpečíme materiál na chodník. My zabezpečujeme obrubníky
a dlažbu a zas podnet na krajský pamiatkový úrad, že sme dali nedobrú dlažbu. Nedovolili by sme si bez
pamiatkového úradu vybrať dlažbu, ktorá nie je v súlade a nie je schválená krajským pamiatkovým úradom,
znova musíme my odpovedať. To nehovorím o množstve podnetov na Okresnú prokuratúru kde napádajú
rôzne procesné veci, ani jedno z týchto podnetov nebolo porušené. Myslel som si, že keď pán poslanec sa
stane poslancom tak bude hájiť verejný záujem, prestane s takýmito nápadmi. Keď sme riešili územný plán
tak napadol aj proces územného plánu na okresnom úrade Košice, kde úrad konštatoval, že nebolo nič
porušené a všetko sme robili v súlade zo zákonom. Právny systém sa musí vedieť brániť proti takýmto
typom žiadosti aj keď to nie je výslovne uvedené, lebo sú v rozpore s princípom dobrej verejnej správy
v dôsledku toho že orgány verenej správy sa nevenujú svojej primárnej činnosti, ale vybavuje nezmyselné
žiadosti, ktoré naznačujú pochybnosti o vážnej prejavenej vôle žiadateľa a sú nasledovné: typickým znakom
zneužívania práva informácie je skutočnosť, že žiadateľ o poskytnutie informácie žiada všetko, pričom
kvalita informácie ide nad obsahom a to sa stalo v týchto žiadostiach. Na základe ktorých sa domnievam, že
došlo k zneužitiu práva, v tejto veci sa môže vyjadriť iba súd. Pán poslanec žiadal všetky majetkové
priznania poslancov, vedúcich predstaviteľov, má na to právo v zmysle zákona, ale myslím si, že voči
kolegom je to neetické.
Mgr. Baloga – čo sa dá proti tomu robiť?
Prednosta MsÚ – nič, tak je postavený zákon aj keď bol viackrát novelizovaný, pripravuje sa veľká novela
začiatkom roka.
Ing. Jánošík – za finančnú komisiu, šetríme kde sa dá, ale niekto kto sa povyšuje, že je transparentný
zbytočne takto míňa peniaze mesta. Neviem či sa to nedá obmedziť, či nemôžeme si určiť že za každý list
zaplatí jedno euro, lebo toto je hrubé zneužitie mesta a hrubé zneužitie pracovníkov mesta, ktorí nemajú na
nič iné čas a aj hrubé oklamanie občanov mesta. Viem že bol podaný podnet na pána Pacovského
o konflikte záujmov či sa to rieši pani Koperdáková.
Mgr. Koperdáková – v bode komisie.
Mgr. Baloga – celá koncepcia sú politické frázy a jedna tretina sú dezinformácie, ktoré tam sú použité.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia č. 278/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch: I. berie na vedomie prehlaď žiadosti o informácie a podnetov (celé znenie uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 278/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 15. Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
Ing. Dzurila – jedná sa o zmenu rozpočtovým opatrením č. 1,keďže od nového roka ešte žiadna zmena
nebola. hlavným bodom tejto zmeny sú štátne peniaze, ktoré prišli v podobe transferov a to školstvo,
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matrika, stavebný úrad, úrad práce, register obyvateľov, vojnové hroby, register adries, opatrovateľská
služba a takisto rôzne projekty pre školy. Ďalšou časťou je upravenie dane zo závislej činnosti podľa
oficiálnych čísel zverejnených na stránke ministerstva financií navýšených o dané percentá podľa vyjadrenia
ZMOSu, upravené podľa skutočnosti - poplatky, dobropisy za energie, MŠ, ZŠ SNP 13. To sú príjmy,
navýšenie bežných príjmov o 229 113,00 eur, o navýšenie finančných operácií príjmových o 9 631,00 eur.
Na strane výdavkov sa celková suma sa navyšuje o čiastku 238 744,00 eur.
K tomuto bodu prebehla diskusia.
Ing. Jánošík – prečítal návrh uznesenia č. 279/VII/2017: schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1 v súlade s § 14
ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (celé znenie uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 279/VII/2017 bolo prijaté.

K bodu č. 16. Návrh príloh č. 1,2,3, k VZN č. 1/2013
Ing. Dzurila – nakoľko sa predchádzajúce prílohy k VZN schvaľovali začiatkom roka neboli ešte známe
koeficienty, kedy je platné predchádzajúce VZN, nastali nejaké zmeny a je potrebné upraviť tie prílohy
k VZN č. 1/2013 s tým, že tieto budú odzrkadľovať reálne koeficienty, nielen koeficientov čo sa týka na
zariadenie, ale aj na výšku príspevku na žiaka na tento rok. Ide o celkové navýšenie z pôvodných 727.712
eur o 108.651 eur na originálne kompetencie pre školy a školské zariadenia.
Ing. Jánošík – na finančnej komisii to bolo prediskutované aj keď nebola uznášaniaschopná, komisia
odporúča schváliť.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia č. 280/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch: I. schvaľuje predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa (celé znenie uzn.
v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 280/VII/2017 bolo prijaté.
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K bodu č. 17. Správa z vykonanej kontroly č. 01/2017
Mgr. Šefčíková – v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 bola realizovaná
kontrola vyúčtovaných dotácií, ktoré boli poskytnuté za roky 2014, 2015, 2016. Cieľom tejto kontroly bolo
preverenie postupu mesta pri poskytovaní dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
účelovo poskytnuté a vyúčtované. V priebehu kontrolovaného obdobia bolo poskytovanie dotácie upravené
tromi VZN pričom najviac zistených kontrolných zistení pripadá na rok 2013, 2014. V tomto období
konštatujem, že boli vážne nedostatky v podaných žiadostiach o poskytnutí dotácie, konkrétne v jednom
prípade absentuje akákoľvek žiadosť o poskytnutí dotácie, následne bola zverejnená zmluva o poskytnutí
dotácie a dotácia bola poskytnutá. Postupne precízovaním právnej úpravy v neskoršom období sa už
predišlo vzniku ďalších obdobných nedostatkov. V tejto súvislosti je, že za pozitívum hodnotím, že bol
vypracovaný vzor žiadosti, ktorá tvorí prílohu k platnému VZN. V súčasnosti už sa dotácie poskytujú na
základe vzoru, ktorý rešpektujú žiadatelia. V každom kontrolovanom období sa vyskytli nedostatky
v predložených vyúčtovaniach použitia dotácií. V mnohých prípadoch vyúčtovania neboli priehľadné,
predložené doklady hodnoverne nepreukazovali použitie finančných prostriedkov, taktiež v mnohých
prípadoch vyúčtovania boli predložené oneskorene, čiže nerešpektovali dátum, ktorý bol v zmluve
dohodnutý. Z hľadiska odporúčaní, ktoré som navrhla je to predovšetkým dôslednejšie kontrolovať
jednotlivé obsahové náležitosti podanej žiadosti o dotácie, v prípade týchto nedostatkov dotknutý subjekt
vyzvať na doplnenie týchto žiadostí v stanovenej lehote. Taktiež by bolo vhodné akceptovať len také
vyúčtovania, ktoré hodnoverne preukazujú použitie finančných prostriedkov, príp. subjekt vyzvať na
doplnenie takéhoto vyúčtovania, prípadne zvážiť možnosť vypracovania vzoru vyúčtovania poskytnutej
dotácie z dôvodu zjednotenia jednotlivých predkladaných dokumentov.
Mgr. Koperdáková – dobre by bolo, keby sme mali nejaký vnútorný predpis, aby dodržali termíny.
Mgr. Šefčíková – aby to aj chronologicky nasledovalo, pretože bolo ťažké dať dokopy, poprehadzované
jednotlivé doklady, nekompletné vyúčtovania, jednoduchá faktúra bez dokladu o úhrade. Samotná faktúra
nepreukazuje hodnoverne použitie finančných prostriedkov. K faktúre je potrebné ešte výpis z účtu, alebo
príjmový pokladničný doklad.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia č. 281/VII/2017: Mestské zastupiteľstvo v Spišských v
Spišských Vlachoch I. berie na vedomie správu o výsledku kontroly č. 01/2017 (celé znenie uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Mgr. Vladimír Baloga, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika
Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Ladislav Šterbinský, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Branislav Legát, Bc. Daniel
Pacovský
Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 281/VII/2017 bolo prijaté.
K bodu č. 18. Činnosť komisií – výstupy
Komisia na ochranu verejného záujmu:
Mgr. Koperdáková – komisia na ochranu verejného záujmu obdržala podnet na preverenie informácie či
nedochádza k rozporu záujmom u pána poslanca Pacovského. Následne komisia zasadala a napísala výzvu
na vyjadrenie uvedeného poslanca a zároveň ho oboznámila s prijatým podnetom. Pán poslanec odovzdal
plnú moc advokátovi pánovi Pirčovi, ktorý je teraz s komisiou v písomnom styku. Záver ešte nie je žiaden.
Komisia finančno-hospodárska:
Ing. J. Jánošík – predseda komisie – finančná komisia nebola uznášaniaschopná, prediskutovali sa tam témy
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1. Ďalej chcem predniesť problém p. Aštáryho na Vajanského
ulice. Prišiel z návrhom, že zníži cenu ak by malo mesto záujem, chceli sme to riešiť na komisii, ale nebol
z nej výstup tak keď by mohol teraz pán Aštáry vystúpiť, bol som požiadaný ako poslanec.

11

Primátor mesta – pýtam sa Vás poslanci či sa môže v rámci tohto bodu rokovania zapojiť pán Aštáry?
p. Aštáry – ide o to, že som sa dostal do takej situácii v akej som a v rámci susedských vzťahov ho nechcem
predať neprispôsobivým občanom, preto dávam možnosť mestu, keďže má tam svoje pozemky. Pokiaľ má
mesto záujem potrebujem to čím skôr vedieť, pretože mám na to dva týždne. Cena je 35-37.000 eur, 1000
m2.
Primátor mesta – bolo to prerokované na minulom zastupiteľstve, kde to nebolo podporené poslancami
s tým, že tam boli nejaké nejasnosti aby táto nehnuteľnosť s pozemkom bola, že mesto nenarazí na ďalšie
problémy. Tento návrh ktorý bol na minulom zastupiteľstve ja osobne som podporil. Spájali sme to
z neprehľadnosťou tejto ulice, roh domu zasahuje dosť značne do cestného telesa, je dosť nebezpečný
úsek. Nevieme čo sa môže sťať keď to kúpia neprispôsobiví občania a táto časť ulice začne byť nezaujímavá
pre ostatných susedov. Tento rok sa plánuje chodník na Jilemnického ulici a na budúci rok Vajanského.
Elektrické vedenie je v havarijnom stave, plánuje sa obnova týchto vedení, my spolupracujeme aj čo sa týka
pamiatkovej zóny.
ňMgr. Koperdáková – my sme už o tom rokovali a my by sme získali ďalšie pozemky na bytovú výstavbu.
Aká by bola rentabilita z predaja pozemkov, ako by sa to vrátilo? Nebola by to také strata pre mesto, keď by
sme tie pozemky ponúkli na predaj pre ľudí, ktorí by si chceli postaviť rodinný dom, mali by sme aj prístup
zozadu.
p. Aštáry – na šírku je to 15 m, neviem či sused p. Kamenický nebude chcieť odkúpiť určitú časť pozemku.
Na chodníka aj na prístupovú cestu to stačí.
Primátor mesta – budeme túto otázku riešiť z hľadiska bezpečnosti. Mesto eviduje žiadosti o odkúpenie
pozemkov z dôvodu výstavby a taktiež riešenie pozemkov Zahurou.
K tejto problematike prebehla krátka diskusia.
Primátor mesta – záver z tejto diskusie: v krátkej dobe zorganizovať stretnutie pána Aštáryho, suseda p.
Kamenického a hľadať riešenia.
Komisia kultúrno-športovo-vzdelávacia
PaedDr. Satmáryová - 13.04.2017 zasadala kultúrno-športovo-vzdelávacia komisia, kde sme sa zaoberali
koncepciou športu, o tomto zasadnutí sa rozpútala búrlivá diskusia hlavne ohľadom uznesenia a uznesenie
znie, že komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať koncepciu rozvoja športu. Lenže pri schvaľovaní
tohto uznesenia som sa ja aj s pánom Jurčišinom pýtali predsedajúceho či schvaľujeme koncepciu aj
s prednesenými pripomienkami, bolo nám odpovedané že áno. Preto sme hlasovali ináč by som túto
koncepciu neschválila. Veľa vecí, ktoré sú v tých mailoch sa nezakladajú na pravde, ale to by som si osobne
s pánom Pacovským aj s pánom Salajom vydiskutovala. Aj ostatní poslanci isto majú pripomienky a budú ich
prezentovať na zastupiteľstve. Okrem tejto koncepcie sa pán Pacovský podujal vypracovať aj koncepciu na
rozvoj kultúry v meste Spišské Vlachy a taktiež žiadal o rôzne podnety a námety, aby boli zasielané.
Prednosta MsÚ – daná komisia je kultúrno-športovo-vzdelávacia, nie je to len športová komisia. A ja by som
bol rád keby riešili nielen kultúru, ale aj tú časť vzdelávaciu a venovali svoju činnosť školám a škôlkam, príp.
rôzne námety. Dobre vieme ako sme dosť riešili situáciu ohľadom škôlky z dôvodu nedostatku kapacity,
vyjadrovať sa k niektorým veciam. Nehovorím že šport nie je dôležitý, ale nie je to najdôležitejšia vec
v našom meste, má svoje miesto v našom meste, ale nie je najdôležitejší.
Komisia stavebná:
P. Klocek – poďakoval by som poslancom, že sa odsúhlasili veci, ktoré sa zbytočne naťahovali k spokojnosti
občanov.
K bodu č. 19. Rôzne
Primátor mesta – oboznámil poslancov, prítomných a občanov o úmrtí PhDr. Jána Olejníka CSc, čestného
občana mesta, ktorý zomrel vo veku nedožitých 96 rokov. Bol etnograf a publicista, celý svoj život zasvätil
rodnému mestu a ľuďom v tomto regióne. Pohrebu sa zúčastnil primátor mesta, zamestnanci mestského
úradu a Gregovci. Všetci prítomní si uctili jeho pamiatku minútou ticha.
Mgr. Baloga – bolo sľúbené, keď sa kupoval dom na ul. SNP pri lekárni, že tam budú ambulancie a ostalo to
nesplnené.
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Primátor mesta - požiadavky na zvýšenie zdravotníckej starostlivosti samozrejme sú, ale mesto iba na
základe tlaku vyvíjaného občanmi sa môže dožadovať. Sú tam určité zákonné podmienky, ktoré predtým
musia byť splnené. Mal tu byť urológ, ale legislatíva to nedovoľovala. Je tam teraz RZP, aj keď lepšie miesto
by bolo na zdravotnom stredisku. Sú veci, ktoré môžeme požadovať, ale my nie sme vlastníkmi.
Ing. Jánošík – či je nejaký projekt na Rudoľovú záhradu, bol som oslovený čo sa týka výsadzby stromov,
zelene za občanov, že v akom je to štádiu.
Primátor mesta – táto vec sa rieši, musí sa to riešiť koncepčne s odborníkmi na zeleň, pokiaľ nebude
koncepčne spracovaný návrh a Vám predložený na schválenie. Mali sme kontrolu na stav drevín, ja som za
obnovu stromov, som za niekoľkonásobnú výsadzbu stromov v našom meste. Sú tam podmienené typy
drevín, ktoré musíme dodržiavať. Je to v štádiu riešenia.
Mgr. Baloga – ohľadom povrchu ihriska, ktorý je v nevyhovujúcom stave, nemôže sa na ňom hrať, keď
poprší.
Primátor mesta – tie podmienky, ktoré nám boli sľubované, neboli splnené. Ja som bol za to, že všetko bude
v súlade s podmienkami, ktoré vyžaduje liga a hokejbal. Je to v štádiu sprehľadnenia vecí, ktoré sa udiali.
K tomuto bodu prebehla krátka diskusia.
Ing. Jánošík – chcem sa spýtať v akom štádiu je dopravný projekt. A chcem sa opýtať na školské komisie či
sú platné, neplatné.
Primátor mesta – rady škôl môžu fungovať, nové ktoré boli navrhnuté nepodliehajú schváleniu. Na základe
školení, ktoré máme za sebou, hovoria o tom, že kompetentný na rozhodovanie je primátor. Nemôže
niekto z poslancov navrhnúť niekoho kto tam nechce byť, je to na dobrovoľnosti. Rada školy je poradný
orgán pre tú školu a má zdieľať dobré aj zlé, má pomáhať, nemá to byť politika. V blízkej dobe Vám
oznámim kto pracuje v komisiách, dám vám to na vedomie.
Prednosta MsÚ – čo sa týka dopravného projektu posledné úpravy sme robili ešte minulého týždňa, už stačí
len zaslať projektantovi a ten ho zašle pánovi Lukáčovi na schválenie. Už môžeme robiť zmeny v rámci
projektu. Je už kompletný len sme robili ešte nejaké zmeny.
20. Interpelácie
V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie.
21. Záver
V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik sa poďakoval všetkým prítomným poslancom a
ostatným prítomným za účasť a 26. zasadnutie MsZ o 20:30 hod. ukončil.

Zapísala:
Mgr. Valéria Bašistová
V Spišských Vlachoch, dňa: 15.05.2017
Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová
predsedníčka návrhovej komisie

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

….….........................................
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik
prednosta MsÚ
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Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

Mgr. Vladimír Baloga

....................................................

Peter Klocek

...................................................

Prílohy:

- Prijaté uznesenie z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch
- bod 5. Správa o činnosti OO PZ SR a situácii v meste Spišské Vlachy
- bod 6. Koncepcia rozvoja športu mesta Spišské Vlachy na roky 2017-2021
- bod 7. Návrh na čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu Cintorínskej ulice
- bod 8. Návrh na prenájom bytového priestoru vo výlučnom vlastníctve mesta Spišské Vlachy na ulici SNP
19
- bod 9. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi p. Daliborovi Horváthovi,
ako prípad hodný osobitného zreteľa
- bod 10.Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ing. Jane Pobieckej a
manželovi Petrovi Pobieckemu, ako prípad hodný osobitného zreteľa
- bod 11.Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľom p. Ľudovítovi Piklovi a
manželke Gabriele Piklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa
- bod 12.Schvaľovanie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy p. Farkašovej
- bod 13.Súhlas k vzniku vlastníckeho práva
- bod 14.Prehlaď žiadosti o informácie a podnetov
- bod 15.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
- bod 16.Návrh príloh č. 1,2,3 k VZN č. 1/2013
- bod 17.Správa z vykonanej kontroly č. 01/2017
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