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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. decembra 2021 na 26. 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,  Ing. Juraj Jánošík, Jozef Lazor, Mgr. Monika  

    Koperdáková, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Svetlana Kočišová,  

    Milan Biroščák, Štefan Labanc 

Neprítomní poslanci MsZ: Ing. Rastislav Bečker  - ospravedlnený  

                                                                             

Hlavný kontrolór:    Mgr. Margita Šefčíková - ospravedlnená                                                                           

Zapisovateľ:            Mgr. Valéria Bašistová                                                                                          

 

Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  

Začiatok rokovania:        15,50 hod.                                                                                                                         

Ukončenie rokovania:     18,20 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. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková 

určuje za overovateľa zápisnice: Štefan Labanc, Milan Biroščák 

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, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla, 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. 403/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, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla, 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. 404/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

 

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. Návrh príloh 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013  

6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

7. Návrh na schválenie úveru – investičné činnosti  

8. Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2022-2024 

9. Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov pre rok 2022 – EKOVER 
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10. Vysporiadanie rozšírenia plynovej distribučnej siete 

11. Činnosť komisií – výstupy 

12. Rôzne 

13. Interpelácie 

14. Záver 

 

Primátor mesta -  podal návrh na doplnenie programu ako bod č. 9: Návrh odmien pre poslancov MsZ, 

hlavnej kontrolórke a zástupcovi primátora mesta.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti: Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker – neprítomný 

 

Za: 4 Proti: 4 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

  

Primátor mesta  konštatoval, že návrh na doplnenie programu nebol prijatý.  

 

 

K bodu č. 3 Správa o plnení uznesení 

 

 

PaedDr. Satmáryová – prehľad uznesení zo zasadnutia dňa 29.09.2021: 

- Uznesenie č. 373/VIII/2021 – zmena rozpočtu č. 3/2021 – splnené 

- Uznesenie č. 374/VIII/2021 – predaj nehnuteľnosti Lorinc – splnené 

- Uznesenie č. 375/VIII/2021, Uznesenie č. 376/VIII/2021, Uznesenie č. 377/VIII/2021 – VOS Zahura 1, 

2, 3 – splnené 

- Uznesenie č. 378/VIII/2021 – predaj nehnuteľnosti – p. Jendruchová – splnené 

- Uznesenie č. 379/VIII/2021 – schválenie žiadosti cyklodoprava – v plnení 

- Uznesenie č. 381/VIII/2021 – návrh zmluvy o zriadení vecného bremena – obec Bystrany – splnené 

- Uznesenie č. 384/VIII/2021 doplnený plán kontrolnej činnosti  – splnené 

- zasadnutie dňa 23.11.2021: 

- Uznesenie č. 388/VIII/2021 – stanovisko mesta – chov ošípaných  - splnené 

- Uznesenie č. 389/VIII/2021 – prenájom nehnuteľnosti – p. Ludrovský - v plnení 

- Uznesenie č. 390/VIII/2021 – prenájom nehnuteľnosti – 1.ŠK Tatran - splnené 

- Uznesenie č. 391/VIII/2021 – predaj nehnuteľnosti SKCH - splnené 

- Uznesenie č. 392/VIII/2021 – schválenie žiadosti o NFP KD – v plnení, žiadosť odoslaná 

- Uznesenie č. 393/VIII/2021 – schválenie žiadosti o NFP divadlo – v plnení, žiadosť odoslaná 

- Uznesenie č. 394/VIII/2021 – stanovisko – výstavba strelnice – mesto vydá stanovisko po predložení 

projektovej dokumentácie 

- Uznesenie č. 395/VIII/2021 – návrh zmluvy Gitel - splnené 
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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, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla, 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. 405/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

 

K bodu č. 4 Pripomienky občanov 

 

V tomto bode neboli podané žiadne pripomienky občanov. 

 

K bodu č. 5 Návrh príloh 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013  

 

Ing. Dzurila - predmetom predkladaného materiálu je návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN mesta Spišské Vlachy 

č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta 

Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti 

cirkevného zriaďovateľa. Zmena príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 je nutná z dôvodu zmeny nariadenia 

vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predložený návrh 

príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 zohľadňuje zmenu výšky predpokladanej ročnej sumy pripadajúcej na 

jedného prepočítaného žiaka pre rok 2022 na základe východiskových štatistických údajov fiškálnej 

decentralizácie. Zmena príloh upravuje výšku dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy pre materskú 

školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, pre školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa a výšku dotácie na dieťa a žiaka jednotlivých škôl a školských 

zariadení na rok 2022. Predložený návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 má dopad na rozpočet a 

hospodárenie mesta. Jedná sa o navýšenie výdavkov mesta. 

Ing. Jánošík – bolo to na rokovaní finančnej komisie, komisia odporúča schváliť.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 5 Návrh príloh 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013: 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, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc 

Proti: x 



5  

  

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker – neprítomný 

 

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

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 406/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 6 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

 

Ing. Dzurila – jedná sa o koncoročné vyrovnanie príjmov a výdavkov v rozpočte. Rozpočtové opatrenie je 

zostavené ako vyrovnané, celková suma zmeny rozpočtu je poníženie na príjmovej aj výdavkovej strane. 

Ing. Jánošík – bolo to prerokované na komisii, komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu. 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021: 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, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla, 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. 407/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 7 Návrh na schválenie úveru – investičné činnosti   

 

Prednosta MsÚ - predmetom predkladaného návrhu je prijatie úveru zo strany mesta Spišské Vlachy od 

poskytovateľa Prima banky Slovensko, a. s. Vzhľadom na úspešnosť projektov, ktoré boli schválené, ale 

aj na projekty, kde na vyjadrenie ešte mesto čaká a na projekty, do ktorých sa mesto plánuje zapojiť je 

výška finančných prostriedkov nepostačujúca. Súčasný rozpočet nedokáže pokryť plánované, ale ani 

schválené projekty a spoluúčasti na ne. Preto je mesto nútené hľadať aj iné zdroje financovania. Podľa 

ustanovenia § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj návratné zdroje 

financovania. Mesto Spišské Vlachy zvažuje v horizonte rokov 2022-2024 využitie možnosti začať čerpať 



6  

  

na rozvojové aktivity návratné zdroje financovania, ktoré by boli následne splácané. V zmysle ustanovenia 

§ 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, dodržanie 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 citovaného zákona preveruje 

pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania 

obcou alebo vyšším územným celkom je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť 

Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Jedná sa o dopad na rozpočet mesta vo výške 971 743 eur. 

Jedná sa o investičné projekty, ktoré sme už spomínali na finančnej komisii a spoluúčasti na nich. 

Schválené projekty :  

- Novostavba MŠ – získali sme 1 238 408 € plus naša spoluúčasť 154.340 € 

- Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Rudoľka, Námestie – získali sme 282.072 € plus naša 

spoluúčasť 85.903 € 

- Atletický ovál Spišské Vlachy – získali sme 103.547 € plus naša spoluúčasť 103.547 € 

- Rekonštrukcia ciest a chodníkov (Komenského, Hornádska, Jilemnického, Hviezdoslavova, Za mestom) 

– získali sme 473 663 € plus naša spoluúčasť 183.187 € 

- Výstavba inkluzívneho ihriska na 9. mája  sídlisko – získali sme 50.000 € plus naša spoluúčasť 5.000 € 

- Pokračovanie miestnych občianskych poriadkových služieb v meste Spišské Vlachy – získali sme 64 523 

€ plus naša spoluúčasť 3.395 € 

- Pokračovanie opatrovateľskej služby v meste Spišské Vlachy - získali sme 106.000 € plus naša 

spoluúčasť 5.300 € 

SPOLU  540.672 €  

 

Podané a pripravované projekty : 

- Výstavba cyklistickej dráhy Pumptrack – žiadali sme 50.000 € plus naša spoluúčasť 5.555 € 

- Obnova cykloturistického chodníka v meste Spišské Vlachy, časť Zahura – žiadali sme 394.634 € plus 

naša spoluúčasť 20.770 € 

- Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu v meste Spišské Vlachy- žiadali sme 124.903 € plus 

naša spoluúčasť 6.573 € 

- Podpora udržateľnosti a odolnosti divadla v meste Spišské Vlachy- žiadali sme 76.284 € plus naša 

spoluúčasť 3.814 € 

- Obnova kultúrnej pamiatky projektová dokumentácia na obnovu  radnice – žiadali sme 49.000 € plus 

naša spoluúčasť 2.600 € 

- Environmentálne centrum Spišské Vlachy - žiadali sme 120.013 € plus naša spoluúčasť 6.316 € 

- Obnova kultúrnej pamiatky strecha mestský úrad  – žiadali sme 95.475 € plus naša spoluúčasť 5.026 € 

- Street basket ihrisko – budeme žiadať cca 50.000 € plus naša spoluúčasť bude 5.000 € 

- Zberný dvor –  budeme žiadať cca 400.000 € plus naša spoluúčasť bude 20.000 € 

SPOLU  75.654 € 

 

Plánované investičné akcie z vlastných zdrojov : 

- Projekty individuálnej bytovej výstavby Malé Pole – z vlastných prostriedkov 30.000 € 

- Vysporiadanie pozemkov za zdr. strediskom pre IBV výstavbu Malé Pole – cca 150.000 € 

- Chodník smer Bystrany –  vlastných prostriedkov cca 50.000 € 

- Rekonštrukcia domu smútku – z vlastných prostriedkov cca 100.000 € 

- Vysprávky Záhradná ulica – z vlastných prostriedkov cca 32.000 € 

- Cesta rekonštrukcia Zahura 2. časť – z vlastných prostriedkov cca 200.000 € 

SPOLU 562.000 € 
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Spolu to je 1.178.326 €, niektoré položky vieme pokryť v prípade úspešnosti aj z nášho rozpočtu, ostatné 

väčšie položky nie. Na finančnej komisii sme riešili prečo je tu znovu škôlka a Rudoľová záhrada. Škôlka 

je tu preto, lebo sa realizuje časť cesty Zahura I. a prečo Rudoľová záhrada – najprv sa mal realizovať 

chodník od predajne Milk agro po p. Borodáča – na žiadosť občanov sa chodník potiahol a dokončil až po 

železničnú stanicu. Keby bolo na mne tak by sme ho potiahli až k železničnej stanici. Preto sa tie investície, 

ktoré mali byť určené na projekt Rudoľovej záhrady použili na dokončenie celého chodníka I. a II. etapy. 

Časť z  týchto projektov je schválená, zvyšok čakáme na vyhodnotenie. Zhodnotenie celého majetku mesta 

za tieto 4 roky je celkovo vo výške cca 5 milióna eur ako kapitálového majetku mesta. Od posledných 

veľkých projektov ako je kruhový objazd a revitalizácia námestia máme veľkú úspešnosť v podávaní 

projektov. Ďakujem poslancom, pretože bez nich by sme sa do týchto projektov nemohli pustiť a následne 

spustiť ich realizáciu a implementáciu v našom meste. Ďalej na finančnej komisii sme hovorili, že tieto 

projekty sú všestranne zamerané (cesty, chodníky, ihriská, škôlka, školy atď.), každú oblasť v našom meste 

sa snažíme zlepšiť. Čo sa týka odborného hodnotenia hlavnej kontrolórky: po preverení podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy konštatuje, že celková suma dlhu mesta Spišské Vlachy neprekročí 60 % skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma predpokladaných ročných splátok návratných 

zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov 

predchádzajúceho rozpočtového roka. Na základe uvedeného v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy konštatuje, že podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania 

mesto Spišské Vlachy spĺňa. Zároveň chcem pripomenúť, že tie predchádzajúce úvery, ktoré sme splatili 

tak do dnešného dňa sme splatili nejakých 417.000 eur a splatili sme starý úver – municipál vo výške 

136.000 eur a to všetko spolu za dva roky takže čo sa týka schopnosti splácať úver nie je tu problém. 

Ing. Kočišová – úver v roku 2019 tak ten už mal byť na spoluúčasť k projektom, ktoré sme schvaľovali. 

Na lyžiarsky vlek išlo cca. 128 000 eur, na STS takmer 300.000 eur, na cestu 162.000 eur, na chodník ul. 

Železničná 200.000 eur atď. Je tu firma Joga, ktorá nám robí práce mechanizmami skoro za 90 000 eur. 

Čo to je za firmu?  

Primátor mesta – je to olcnavská firma. 

Ing. Kočišová – chata je tam za 40.000 eur, knižnica sa predražila takmer o 100 000 eur. My sme schválili 

úver na projekty, ale minul sa inde. Ak by sme si aj teraz požičali a príde nejaký projekt nebudeme si môcť 

naňho zobrať žiaden úver, lebo už budeme mať 58 %-nú zadlženosť. V podstate akoby sme na 10 rokov 

ostali odseknutí od ďalších príjmov, alebo robenia niečoho nového v meste.  

Prednosta MsÚ – čo sa týka projektov, všetky projekty, ktoré sa realizovali či už z úveru alebo z 

rozpočtových prostriedkov boli schválené a boli to veci, ktoré ste chceli. Máme tzv. zberný dvor, kde 

občanom umožňujeme, aby mohli priniesť odpad. Čo sa týka projektov, ktoré sme realizovali aj 

z predchádzajúceho úveru – rekonštrukcia havarijného stavu mostov cca. 115.000 eur, tiež ste to 

schvaľovali. Riešili sme ihriská, Ul. Vajanského – revitalizácia elektrického vedenia tam sa v sume 18.000 

eur menilo komplet verejné osvetlenie. Splatil sa predchádzajúci úver v sume 136.000 eur, rekonštruovali 

sa v ZUŠ miestnosti 21.000 eur, škola učebne – 31.000 eur, v Pastierni sa robilo komplet kúrenie, 

elektroinštalácia, prístrešok 38.000 eur. 

Ing. arch. Čurilla - to  je v poriadku, ale mám určitý badžet tak sa podľa toho správam, na to čo môžem 

robiť a zvyšok komunikujem s poslancami a zvolám stretnutie. 

Ing. Kočišová - bolo povedané, že sa kúpi vlek za 5.000 eur a aj tie delá a tých 128.000 eur za čo to. Som 

rada, že budú deti lyžovať, ale toto je privysoká suma. 

Prednosta MsÚ - vlek sme kúpili za 5.000 eur, teraz má po rekonštrukcii hodnotu 50-60.000 eur. Delá sme 

kúpili cca. za 1.500-2.000 eur, k delám sme museli zakúpiť novú technológiu, nepostačoval prívod 

elektriky ani systém čerpania vody atď., preto sme museli zrekonštruovať celé podzemné vedenie. Ide 

o technológiu, ktorá sa tu bude využívať niekoľko desiatok rokov a je pre našich občanov. 
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Ing. Jánošík – kúpil sa vlek za 5.500 eur, teraz má hodnotu 60.000 eur, kúpili sa delá, ktoré sa opravili, 

kúpila sa technológia cca. za 75.000 eur, ale bolo tam aj kopec pomocnej práce našich členov cca. za 

30.000 eur, ktoré sme ušetrili. Vlek komplet celá technológia a zasnežovanie stála 120.000 eur a hodnota 

celého je cca.180.000 eur. 

Ing. Kočišová - tá snežná tyč nebola dobrá čo sme mali? 

Ing. Jánošík - bola, ale s tou sme týždeň snežili. My sme zamestnaní, nemôžeme byť celý deň na svahu, 

robíme to ako oddiel nadšencov. Je to investícia už na dlhšie, robíme to pre deti. Ja to vnímam z môjho 

pohľadu ako úspech. Ďalej tá STSka, robila sa tam nová revízia. Na finančnej komisii sme spomínali úver, 

komisia odporúča schváliť, ale porozmýšľať či v plnej výške, alebo niečo ubrať. Môj názor je, že projekty, 

ktoré sme začali tie určite dokončiť. Pre mňa je zaujímavá tá IBV, tam ten úver na vysporiadanie pozemkov 

a taktiež aj zberný dvor.  

Prednosta MsÚ – zvolávali sme stále pracovné stretnutia, nie všetci ste sa zúčastňovali, ja som stále 

prítomný na úrade, som tu pre všetkých poslancov. Nemám s tým problém ak chcete vidieť akékoľvek 

dokumenty, len treba prísť. Všetky tieto veci, ktoré sa tu realizovali boli veci, ktoré boli schvaľované, 

preberali sme to aj na stavebnej komisii. V týchto projektoch nie sme jednoliato postavení, riešime tu 

všetko, každú jednu oblasť (IBV, dom smútku, ihriská, školy, chodníky, cesty). Toto je návrh, je na Vás 

čo chcete a čo nie.  

Ing. arch. Čurilla – nikdy som nepovedal, že nebudem chodiť na stretnutie kedykoľvek budeš potrebovať 

pomôcť, ale nebudem chodiť na pracovné stretnutie pred zastupiteľstvom, lebo to bolo zneužité. Na 

základe istých vecí, ktoré sa udiali v minulom období som stratil dôveru vo Vás,  a preto sa správam ako 

sa správam. 

Mgr. Koperdáková - ja by som sa pripojila k p. Jánošíkovi, aby sme vybrali to, čo je dôležité: dokončiť 

MŠ, Rudoľku, cestu Zahurou a IBV.  

p. Lazor – mne sa zdá tá suma nehorázna, aby som preniesol na ďalšie generácie poslancov milión eur. 

Môj osobný názor o 10 mesiacov končím a nezoberiem milión eur, nesúhlasím s tým. Je potrebné si k tomu 

sadnúť, preberieme si priority, zhodnotíme ktoré veci áno, a ktoré nie. O 10 mesiacov sú voľby správajme 

sa k mandátu poslanca, ktorý sme dostali zodpovedne. Sú aj iné výzvy, ktoré mesto potrebuje napr. ČOV, 

rozkope sa celé mesto odkiaľ my na to zoberieme? Buďme rozumní gazdovia a ak sa nejaká suma povie, 

musíme prijať striktné opatrenia tak sa presne odsúhlasí suma na danú vec a dosť, určite nemôžeme mať 

toľko aktivít. Stretneme sa iba poslanci, zhodnotíme, vyberieme priority, ale isto nie taká suma aká je. 

 

V rámci tohto bodu prebehla krátka diskusia poslancov MsZ. 

Ing. Jánošík - musíme byť teraz zodpovední, venujme sa veciam, ktoré nám horia, napr. MŠ, jednoducho 

keď vieme, že tie financie išli na cestu, tak musíme vziať pôžičku na MŠ a Rudoľku jednoznačne. 

Ohľadom IBV, ak tu nebudú žiť mladí ľudia, tak nepotrebujeme ani cestu Zahurou, ja by som podporil aj 

tú IBV výstavbu, vráti sa to na daniach. Bojíme sa, že nesplatíme pôžičku, lebo príde čistička, napr. pri 

kontrole Rudoľky to boli 3 roky. My keď postavíme stavbu za 18 miliónov a 8 rokov to budú kontrolovať 

či máme dobre obstarávanie, za ten čas splatíme každú pôžičku. Nehovorím, že schváliť celú sumu, mali 

sme si určiť priority, každý z nás nech povie a spravme prienik toho, čo je najdôležitejšie.  

Ing. arch. Čurilla  - my sme sa na niečom dohodli a už to neplatí? Boli sme na tom, že keď ste niečo robili, 

že na to vychádza, že s akým obnosom peňazí Vy disponujete. Verili sme, že všetky tie investície sú kryté, 

a že na to čo sme schválili máme. Vidím v tom taký nepomer, dalo sa to robiť aj úspornejšie keby sa chcelo.  

Prednosta MsÚ -  z predchádzajúceho úveru ste schvaľovali investičné činnosti, kde okrem dvoch – MŠ 

a Rudoľovej záhrady, sa ostatné nespomínali. Nespomínali sme ovál, MRK cesty, projekt IBV, nespomínal 

som celý chodník na Železničnú stanicu, cestu Zahurou, Dom smútku, inkluzívne ihrisko, druhú časť cesty, 

pumptrack, cyklochodník, dva projekty na kultúrny dom, zberný dvor, radnica. Tie projekty neboli 
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z predchádzajúceho úveru okrem dvoch projektov, ktoré som už vysvetlil, prečo sú tu znova a to kvôli 

tomu, čo si mi ty Martin spomínal a to cesta Zahuru, a Rudoľová záhrada, lebo sme riešili komplet chodník 

na železničnú stanicu. Pri tých projektoch už sa vypracovali projektové dokumentácie, máme podané 

projekty. Ak sa vzdávame tých projektov, je potrebné ku každému uznesenie, aby sme to mohli zaslať na 

jednotlivé orgány, čiže ku všetkým týmto ostatným je potrebné prijať uznesenie, že sa nebude pokračovať. 

Stavby, ktoré sú už vysúťažené sa realizovať musia. Je to návrh, ktorý treba prediskutovať. Za dva roky 

sme splatili 417.000 eur. Brali sme úver a ešte sme splatili predchádzajúci vo výške 136.000 eur. Máme 

svoje splátky ak na konci roka máme dostatok financií, tak ich presunieme ako splátku za úver ako keď 

sme splácali prechádzajúce úvery. Ku každému projektu máme prijaté uznesenie. Projekty, ktoré treba 

realizovať (Materská škôlka, Rudoľová záhrada, Atletický ovál, Rekonštrukcia ciest a chodníkov, Miestna 

občianska poriadková služba, Opatrovateľská služba, Výstavba ihriska 9. mája), zvyšok je už na Vás, či 

IBV výstavbu, chodník smer Bystrany, alebo Dom smútku. Toto je na Vás, je to Vaša kompetencia aké 

prípadne ďalšie projekty sa budú financovať. 

Primátor mesta – v minulosti sa zobralo mnoho úverov, v plnení uznesení ktorých pokračovatelia 

nepokračovali, resp. peniaze sa museli splácať a mesto nič neužívalo.  

 

Z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení bola vyhlásená 15 minútová prestávka. 

 

Prednosta MsÚ – prečítal upravený návrh uznesenia k bodu č. 7. Návrh na schválenie úveru – investičné 

činnosti:  

Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:  

schvaľuje  

1. prijatie Municipálneho úveru vo výške 340 243,- eur poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, 

a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L 

(ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušných úverových zmluvách.  

2. poverenie primátora mesta Spišské Vlachy k uskutočneniu potrebných úkonov spojených so schválením 

a čerpaním úveru, ako aj podpisom zmluvy o úvere a jej prípadných dodatkov, príloh 

 

Tento úver bude použitý na:  

financovanie investičných akcií mesta, na spolufinancovanie investičných projektov podporených z 

fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu SR (projekt Novostavba MŠ, projekt Budovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry – Rudoľová záhrada, projekt - Atletický ovál Spišské Vlachy).  

 

 

     Zodpovedá : primátor  

     Termín:  bezodkladne 

 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k upravenému návrhu uznesenia k bodu č. 7 Návrh na schválenie úveru 

– investičné činnosti: 
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Hlasovanie: 

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

Proti: Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla 

Zdržal sa: x 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker – neprítomný 

 

Za: 4 Proti: 4 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý.  

 

K bodu č. 8 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2022-2024 

 

Ing. Dzurila – navrhujem, keďže úver nebol schválený, buď stiahnuť materiál úplne, alebo schváliť 

rozpočet bez úveru.  

p. Lazor – navrhujem stiahnuť úplne. 

Primátor mesta – navrhujem schvaľovať bez úveru, bolo to prerokované aj na finančnej komisii, schváliť 

ho bez úverového zaťaženia. 

Ing. Jánošík – v príjmovej časti je vzatie úveru, vo výdavkovej časti je to použité na jednotlivé položky. 

Takže v príjmovej časti nebude úver, a vo výdavkovej časti nebudú položky, kde sme chceli ten úver 

použiť, zvyšok zostane.  

Ing. Kočišová – rozpočet sa schvaľuje na roky 2022 – 2044? 

Prednosta MsÚ – nie, schvaľuje sa na rok 2022 a roky 2023, 2024 sa berú na vedomie podľa rozpočtových 

pravidiel. 

K tomuto bodu prebehla krátka diskusia poslancov. 

Ing. Dzurila – prečítal upravený návrh uznesenia k bodu č. 8. Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na 

roky 2022-2024:Po prerokovaní materiálu Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch: 

 

I. schvaľuje:  

predložený návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2022 v členení kategórií skupiny ekonomickej 

klasifikácie vrátane programov, roky 2023 a 2024 berie na vedomie.  

Príjmy spolu     5 944 272 €, 

z toho: 

bežné príjmy     4 199 741 €; 

kapitálové príjmy    1 670 481 €; 

príjmové finančné operácie                    74 050 €;  

Výdavky spolu     5 944 272 €, 

z toho: 

bežné výdavky     4 069 106 €; 

kapitálové výdavky    1 675 481 €; 

výdavkové finančné operácie     199 685 €. 
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II. ukladá:  

oprávnenému zamestnancovi MsÚ Spišské Vlachy zverejniť schválený rozpočet mesta Spišské Vlachy na 

roky 2022 - 2024 na vývesnej tabuli a internetovej stránke mesta.  

Zodpovedá : prednosta MsÚ  

Termín:  bezodkladne 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2022-

2024:Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe). 

 

Hlasovanie: 

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

Štefan Labanc 

Proti: x 

Zdržal sa: Jozef Lazor, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla 

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker – neprítomný 

 

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 3 Nehlasoval: 1 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 408/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

Prednosta MsÚ – stanovisko HKM k návrhu rozpočtu: konštatuje, že rozpočet je vyrovnaný v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách, bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote 15 dní pred 

zastupiteľstvom na ktorom sa mohli občania vyjadriť a v záverečnom stanovisku odporúča rozpočet 

schváliť. 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2022-

2024: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, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla, 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. 409/VIII/2021 bolo prijaté.  
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K bodu č. 9 Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní odpadov pre rok 2022 – EKOVER 

Prednosta MsÚ - v zmysle platnej Rámcovej zmluvy na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2028, každý rok 

sa uzatvára ročná zmluva medzi Mestom Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover s.r.o., kde sa určuje rozsah 

činnosti, ktoré má zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať a odmena za vykonanie týchto činností. Ročná 

zmluva je na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022. V návrhu sú poplatky za zber a odvoz odpadov v 

porovnaní s minulými rokmi navýšené zvyšuje o 0,045 %, poplatok za uloženie na skládku je v zmysle 

cien, ktoré má skládka spoločnosti Brantner Nova cca o 110 %, nakoľko ešte skládka Hinkom nie je 

dokončená. 

Primátor mesta – informoval poslancov o možnosti návštevy špeciálnej linky na mechanicko-biologickú 

úpravu komunálneho odpadu v spoločnosti Hinkom. Iné obce musia zneškodňovanie komunálneho 

odpadu riešiť spôsobom pôvodným - skládkovaním, tam sú už zo zákona iné poplatky. Predpokladá sa, že 

k tejto spoločnosti pribudnú ďalšie obce, bude sa rozrastať.  

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 9 Návrh ročnej zmluvy o zbere, odvoze a zneškodňovaní 

odpadov pre rok 2022 – EKOVER: 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, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla, 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. 410/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 10 Vysporiadanie rozšírenia plynovej distribučnej siete 

 

Prednosta MsÚ – jedná sa o prenechanie nehnuteľného majetku mesta Spišské Vlachy, stavby - STL 

distribučný plynovod, STL PP, Záhradná, budova pre šport, Spišské Vlachy, nachádzajúceho sa pod 

zemským povrchom na parcelách reg. C KN 2001/2 a parc. reg. C KN 2001/4 do nájmu na základe Zmluvy 

o nájme plynárenského zariadenia, pre nájomcu SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 EURO ročne, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Je to zámer prenájmu, na ďalšom MsZ sa bude schvaľovať konkrétny prenájom. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 10 Vysporiadanie rozšírenia plynovej distribučnej siete: 

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, Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla, 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. 411/VIII/2021 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 14 Činnosť komisií – výstupy 

 

Ing. Jánošík – zasadala finančná komisia, ktorá prerokovala body z dnešného rokovania: 

- Návrh príloh 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013  

- Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 

- Návrh na schválenie úveru – investičné činnosti  

- Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2022-2024 

Ďalej prerokovalo žiadosť o odpustenie úhrady za prenájom nebytových priestorov – prevádzka 

kozmetického a kaderníckeho salónu v priestoroch Domu požiarnikov, ktorej v čase núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu poklesli tržby, resp. neboli žiadne. Komisia žiadateľovi odporúča požiadať 

o dotáciu na úhradu nájomného za obdobie užívania prenajatých priestorov Ministerstvo hospodárstva SR.  

 

 

 

K bodu č. 21 Rôzne 

 

 

Ing. Jánošík – ohľadom hudby v mestskom rozhlase navrhuje hrať viac slovenských pesničiek. Ďalej 

upozornil na otvorenú rampu pri Šume. Pochválil drevený betlehem na námestí - rezbársku prácu 

miestneho umelca p. Vincenta Forgáča a navrhol ako formu poďakovania pobyt na mestskej chate pre celú 

rodinu. 

Primátor mesta – budem Vás informovať. 

Prednosta MsÚ – ohľadom rampy, vodárenská spoločnosť tam vyváža zeminu, zabudli zamknúť. 

Ing. Kočišová – podala návrh na zmenu podmienok pri vytváraní komisií pri verejno-obchodných 

súťažiach, aby tam boli aj nezávislí ľudia, nielen ľudia z mestského úradu. 

Primátor mesta - prečo? Je nejaké podozrenie z činnosti komisie? 

Ing. Kočišová - myslím si, že to čo sa tu na poslednom zastupiteľstve preberalo nebolo úplne akože, prečo 

by tam mali byť stále napr. panie zo stavebného úradu a Michal. 

Primátor mesta - ja by som navrhoval aj teba ako poslankyňu pri každom otváraní. 

Ing. Kočišová - mohol by byť aj niekto z nás poslancov, môže byť aj niekto z členov zo stavebnej komisie. 

PaedDr. Satmáryová - minule bol aký problém s komisiou? 

Primátor mesta - problém nebol žiaden, bolo tu len obvinenie nejakým spôsobom povedané. 
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Ing. Kočišová - aby sme sa vyhli takýmto veciam. 

Primátor mesta - to bude stále, pretože ten kto prehrá sa bude stále nejakým spôsobom odvolávať. Ja 

navrhujem pána poslanca Čurillu aj pani Kočišovú. 

Ing. arch. Čurilla – aby tam bol niekto kto nie je Vami zaťažený, tým, že musí byť tam zo zamestnancov 

mesta. 

Primátor mesta - chcem počuť od Vás, že nie je žiadne podozrenie, na to ako pracuje komisia navrhovaná 

mestom, lebo ak je nejaké podozrenie z Vašej strany, tak to treba riešiť. 

Ing. arch. Čurilla - ja nehovorím o podozrení, hovorím o tom, že to treba zmeniť, pretože automaticky si 

to koleduje o to, že tam môže nastať aj takýto problém, aby tam bol niekto nestranný. 

Primátor mesta – berieme na vedomie Vašu pripomienku. 

PaedDr. Satmáryová – vedeli ste o tom, že pánovi Maskaľovi bol preplatený geometrický plán? 

Ing. arch. Čurilla – áno vieme o tom, následne bol. 

Prednosta MsÚ – nie následne, predtým. 

Ing. arch. Čurilla - nikto nepovedal, že nebol. 

PaedDr. Satmáryová - veď on povedal, že zaplatil, že má bloček. 

Ing. arch. Čurilla - nebolo podstatné či bol, alebo nebol preplatený, podstatné bolo, že on prišiel s tou 

iniciatívou, bol to jeho zámer, jeho myšlienka a zrazu sa to stalo tak, ako sa to stalo.  

Primátor mesta - tam boli viacerí uchádzači o pozemok.  

Prednosta MsÚ – čo sa týka komisií, Martin bol si aj ty členom komisie na obstarávanie na MŠ, bol si na 

dvoch sedeniach a potom si už nebol aktívny. 

Ing. arch. Čurilla - nebol som o tom vopred informovaný. 

Prednosta MsÚ - na všetko mám emaily, vôbec si sa tomu nevenoval, chcel si byť členom komisie na 

obstarávanie pri škôlke a bol si neaktívny, vôbec si nekomunikoval. Skoro sme sa dostali do časového 

sklzu. Ďalej taktiež na stavebnej komisii som navrhoval p. Mandulovi predať pozemok až keď premiestni 

kontajner.  

Ing. arch. Čurilla - kontajner  je už preč, asi pred dvoma týždňami. 

Prednosta MsÚ - áno, ale mal byť odstránený už v lete. Potom vysvetlím ešte jednu vec, neviem či je to 

tvoj bratranec, alebo sesternica v Blatnej si postavili chatu v lesnom pozemku, to sa ako vyriešilo? Vyzvali 

sme ich na vysporiadanie, vysporiadanie v lesnom pozemku je problém, lebo sa to nedá z lesného urbáru 

vyňať. Ty si navrhol riešenie, aby sa to darovalo mestským lesom a oni by im to následne prenajali na x 

rokov. 

Ing. arch. Čurilla - prenajali? Darovali mestu zadarmo. 

Prednosta MsÚ - s tým, že to oni budú využívať. 

Ing. arch. Čurilla – odstránenie stavby niečo stojí, tak to ponúkol mestu zadarmo, ak to mesto nechce bude 

musieť to odstrániť. 

Prednosta MsÚ – mestu to neponúkal, takúto žiadosť nemáme na úrade. 

Ing. arch. Čurilla - ja som bol za tebou a povedal som ti to ako návrh, myslel som si že to spracuješ a budeš 

v tom konať.  

Prednosta MsÚ - Vy ste stavebná komisia, vy máte konať. 

Ing. Kočišová – chcela by som hlavnú kontrolórku požiadať, aby nám skontrolovala financie ohľadom 

mestskej chaty, koľko sa do toho investovalo a hlavne aký máme príjem, koľko ľudí tam chodí, aby sme 

vedeli aká bude návratnosť. 

Primátor mesta – môžete ju kontaktovať aj osobne. 
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K bodu č. 22 Interpelácie 

 

 

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov. 

 

 

 

 

 

K bodu č. 23 Záver  

   

Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 26. zasadnutie MsZ o 18:20 hod. 

ukončil. 

 

 

V Spišských Vlachoch, dňa 07.01.2022 

 

 

  

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

Ľubomír Fifik                                             JUDr. Ing. Stanislav Kandrik                                                              

primátor mesta                                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:  

 

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

Milan Biroščák        ....................................................  

 


