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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 27. februára 2019 na 2. 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 - ospravedlnený
Poslanci MsZ: Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla,

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Mgr. Monika Koperdáková, Štefan Labanc,
Jozef Lazor, PaedDr. Marcela Satmáryová

Neprítomný: Ing. Rastislav Bečker - ospravedlnený
Hlavný kontrolór: Mgr. Margita Šefčíková
Zapisovateľ: Mgr. Valéria Bašistová

Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15:45 hod.
Ukončenie rokovania: 17:30 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. Svetlanu Kočišovú, Jozefa Lazora
určuje za overovateľa zápisnice: Ing. arch. Martina Čurillu, Štefana Labanca
skrutátora: Ing. Juraja Jánošíka
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch volí (celé znenie uznesenia v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla
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. 26/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania

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

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

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. 27/VIII/2019 bolo prijaté.

V rámci tohto bodu primátor mesta podal návrh na doplnenie programu rokovania o tieto body:

- bod č. 4 Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch
- bod č. 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 1. polrok

2019
- bod č. 6 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6
- bod č. 7 Správa o plnení Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské

Vlachy na roky 2011-2018 (2020) ku dňu 31.12.2018.

Primátor mesta – dal o zmene programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlasovať.
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

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. 28/VIII/2019 bolo prijaté.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia

– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
– voľba návrhovej komisie MsZ
– zloženie sľubu poslanca novozvoleného zastupiteľstva

2. Schválenie programu rokovania
3. Správa o plnení uznesení
4. Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 1. polrok 2019
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6
7. Správa o plnení Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské Vlachy na roky

2011-2018 (2020) ku dňu 31.12.2018
8. Pripomienky občanov
9. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020
10.Zmena a doplnok č. 3 Územného plánu – žiadosť o dotáciu
11.Rôzne
12.Interpelácie
13.Záver

K bodu 3: Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová - informovala o uzneseniach, ktoré sú v plnení. V plnení je uznesenie č.

369/VII/2018, ktoré sa týka rozšírenia ošíparne – stanoviská prišli, čakáme na vyjadrovacie procesy. Ďalšie

uznesenie, ktoré sa týka ošíparne je uznesenie č. 20/VIII/2018 zo dňa 27.12.2018. Ďalej uznesenie č.

380/VII/2018 týkajúce sa ČOV – čakáme na vyjadrenie. V plnení je uznesenie o dotácii na rekonštrukciu

Rudoľovej záhrady. Čakáme ešte na vyjadrenie či prešiel projekt k MOPSkám, ostatné uznesenia sú

splnené. Poslanci MsZ vzali správu na vedomie.



4

K bodu č. 4 Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských Vlachoch

Ing. Dzurila – prítomným poslancom predniesol zapracované zmeny v návrhu štatútu.
Zmeny:

- zasadnutie komisií neverejné,
- lehota na zverejnenie zápisníc do 10 dní,
- prideľovanie dotácie – rozpor, nakoľko sa v štatúte uvádza, že komisia navrhuje prideľovanie

dotácie, vo VZN je uvedené finančné oddelenie. Prideľovanie dotácie schvaľuje mestské
zastupiteľstvo.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 4 Štatút komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Spišských
Vlachoch: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla
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. 29/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019

Mgr. Šefčíková HKM – podľa zákona o obecnom zriadení má hlavný kontrolór povinnosť raz za pol roka
predložiť na schválenie plán kontrolnej činnosti, ktorý musí byť 15 dní pred rokovaním zverejnený na
úradnej tabuli. Návrh plánu bol zverejnený dňa 14.12.2018, podmienka zverejnenia bola dodržaná. Čo sa
týka navrhovaných kontrol: ukončenie rozpracovaných kontrol z predchádzajúceho obdobia, zároveň
plánujem vykonať kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Spišské
Vlachy. Plánovaná kontrola sťažností a petícií za rok 2018, príprava odborného stanoviska k návrhu
záverečného účtu mesta Spišské Vlachy za rok 2018 a taktiež aj stanoviska k rozpočtu mesta. Zároveň
môžem vykonať kontroly o ktoré ma požiadate uznesením, alebo kedykoľvek keď máte podozrenie, že
treba niečo skontrolovať, tak prijímam akékoľvek Vaše podnety.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1.
polrok 2019: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla
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Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 30/VIII/2019 bolo prijaté.

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

Ing. Dzurila – jedná sa o koncoročnú zmenu štátnych peňazí, bolo to prerokované aj na finančnej komisii.
Jedná sa o transfer z Úradu práce, transfer za hmotnú núdzu na školské potreby a transfer na školstvo.
Celkovo príjmy boli ponížené o 14.685 eur, príjmy sa rovnajú výdavkom.
Ing. Juraj Jánošík – mali sme to na zasadnutí finančnej komisii, odporúčame vziať na vedomie.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uznesenia v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla
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. 31/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 7 Správa o plnení Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišské
Vlachy na roky 2011-2018 (2020) ku dňu 31.12.2018

Mgr. Koperdáková – predsedníčka sociálnej komisie – prečítala dôvodovú správu: v súlade so Zákonom č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, obec utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti
poskytovania sociálnych služieb, na komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania
vzniku alebo zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácii a riešenia miestnych sociálnych problémov.
Dôležitým nástrojom pri plánovaní sociálnych služieb je Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý
vypracúva obec vychádzajúc i z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb, zohľadňujúc miestne
špecifiká a potreby fyzických osôb vo svojom územnom obvode. V roku 2018 bola predložená Mestskému
zastupiteľstvu mesta Spišské Vlachy  na prerokovanie a schválenie Aktualizácie Komunitného plánu
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sociálnych služieb Mesta Spišské Vlachy na roky 2011 – 2018 (2020). Predložený materiál Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch dňa 10.07.2018 prerokovalo a schválilo Uznesením č. 381/VII/2018.
Na základe uvedeného predkladáme na rokovanie Správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Spišské Vlachy na roky 2011 – 2018 (2020) ku dňu 31.12.2018. Správa bola prerokovaná na
zasadnutí sociálnej komisie dňa 30.01.2019 a členovia sociálnej komisie odporúčajú Mestskému
zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch Správu o plnení Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb
mesta Spišské Vlachy na roky 2011 – 2018 (2020) ku dňu 31.12.2018 zobrať na vedomie.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Správa o plnení Aktualizácie Komunitného plánu sociálnych
služieb mesta Spišské Vlachy na roky 2011-2018 (2020) ku dňu 31.12.2018: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uznesenia v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla
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. 32/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 8 Pripomienky občanov

p. Michal Kubík – architekt - bol som oslovený manželmi Sabolovcami ohľadom výstavby rodinného
domu, ich žiadosť bola prerokovaná na predchádzajúcom zasadnutí MsZ. Parcela sa nachádza
v intraviláne, či by mesto súhlasilo s tým, aby si obstarávateľ urobil zmenu. Vedel by som pomôcť, ak by
malo mesto záujem aj o ďalšiu zmenu.
Primátor mesta - o aký pozemok sa jedná a v akej časti mesta?
p. Michal Kubík – architekt – ulica Mlynská.
Ing. Mnichová – to sme mali na predošlom zastupiteľstve.
Primátor mesta - prešlo to komisiou aj zastupiteľstvom, komisia na základe toho, aké tam je podložie so
žiadosťou nesúhlasila. V minulosti tam bol zosuv pôdy, preto sa komisia takto rozhodla.
Ing. arch. Martin Čurilla – na tento účel sú vytypované iné lokality, zhodli sme sa na tom, že táto oblasť
nie je na to vhodná. Máme iné predstavy kde by mala v meste pokračovať nová IBV výstavba.
Primátor mesta - máme tri lokality na IBV výstavbu – Medvedzovec, tzv. Kapustnice, a za zdravotným
strediskom. Našim prvoradým cieľom bolo vybudovanie supermarketu v blízkej dobe za zdravotným
strediskom na ul. Záhradnej.
p. Michal Kubík – architekt - jedná sa o pozemok, ktorý je napojený na intravilán, jedná sa o výstavbu
jedného rodinného domu. Čo sa týka zosuvu pôdy, boli sme sa tam s geológom pozrieť, je to tam
stabilizované.
Ing. arch. Martin Čurilla - jedná sa iba o jeden dom?
p. Michal Kubík – architekt - áno jeden dom.
Ing. arch. Martin Čurilla - my sme to chápali, že sa tam začne nová výstavba.
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Primátor mesta – navrhujem znovu to prerokovať na stavebnej komisii, na ktorú budete predsedom
komisie prizvaný.

K bodu č. 9 Program odpadového hospodárstva mesta Spišské Vlachy na roky 2016 - 2020

Ing. Mnichová - v zmysle § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, obec, ktorej ročná produkcia
komunálnych odpadov presahuje 350 t ročne, alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná
vypracovať POH a po schválení v MsZ do 30 dní zverejniť na webovej stránke mesta. POH mesta Spišské
Vlachy bol vypracovaný podľa Krajského programu odpadového hospodárstva na roky 2016 až 2020 a
odsúhlasený Okresným úradom Spišská Nová Ves, odborom starostlivosti o životné prostredie dňa
3.1.2019.
PaedDr. Satmáryová – poprosím informáciu ohľadom separovania odpadu.
Ing. Mnichová - do zajtra musí obec zverejniť oznámenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Od 1.3.2019
je v platnosti novelizácia zákona o odpadoch kde sa prepočítava poplatok za uskladnenie odpadu na
skládku. My sme dostali vyrozumenie od správcu skládky, že sa zvyšujú poplatky. Novela zákona hovorí
o tom, že sa bude riešiť ešte ďalší poplatok, ktorý sa určuje na základe toho ako obec separuje odpad. Čím
viac máme vyseparovaného odpadu, tým menší poplatok budeme platiť za tonu ročne. Vypočítava sa to
podľa vzorca, súčet separovaného zberu /plasty, kov, lepenka, sklo, biologický odpad – čitateľ
a menovateľom je komunálny odpad, ktorý sa dáva na skládku. Výsledkom je určité percento, ktoré keď je
nad 10 %, je suma 17 eur/t/rok. My sme sa po prepočítaní dostali do rozmedzia od 30-40 %, máme cca. 34
% separovaného odpadu, poplatok máme 8 eur za tonu, najnižší poplatok je 7 eur. Tohto roku sme veľmi
pekne vyseparovali odpad, dostali sme sa na slušnú hranicu.
Primátor mesta – je to viditeľné v celom meste v deň vývozu, hoci ešte stále nám robia problémy čierne
skládky.
Ing. Mnichová – čo sa týka poplatku za komunálne odpady, jeho výška je 14,97/osoba. Po prerátaní koľko
sa uhradí, sme zistili koľko mesto dopláca. V priebehu tohto roka by sme mali prehodnotiť zvýšenie
poplatku pre občana. Aj poplatok za uloženie na skládku išiel hore, ale poplatky obyvateľov ostali na tom
istom. Bude potrebné to prehodnotiť a zamyslieť sa nad tým.
Primátor mesta – bude potrebné to prerokovať v komisiách, poplatky sa nemenili cca 10 rokov.
Ing. Dzurila – upozornil, že aj pri biologickom odpade, je vývoz síce zadarmo, ale mesto uhrádza odvoz
podľa počtu km, takže vývoz nie je zadarmo.
Ing. Juraj Jánošík – aj na finančnej komisii sme to preberali, že mesto na to dopláca, budeme musieť to
poriešiť do konca roka.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 9 Program odpadového hospodárstva mesta Spišské Vlachy na
roky 2016 - 2020: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé uznesenie v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 1
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 33/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Spišské Vlachy – žiadosť o dotáciu

Ing. Mnichová - dňa 10.10.2018 na zasadnutí MsZ bolo prijaté Uznesenie č. 397/VII/2018 „Návrh na
Zmenu a doplnok č. 3 územného plánu mesta Spišské Vlachy“. Nakoľko je možné z ministerstva požiadať
o dotáciu a prešli už dva roky, môžeme opätovne o ňu požiadať. Musíme však prijať uznesenie MsZ o
súhlase, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 10 Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu mesta Spišské Vlachy –
žiadosť o dotáciu: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch súhlasí (celé znenie uznesenie v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Štefan
Labanc, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla
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. 34/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Rôzne

Š. Labanc – minulý týždeň som bol na zasadnutí športovej komisie poprosený, aby bol prednesený bod
ohľadom dotácie pre MŠK Tatran Spišské Vlachy. Keďže dotáciu mesto nemôže schváliť, tak je to tu
zbytočne preberať.
J. Lazor – máme list, pán Salaj navrhuje stretnutie, stretnime sa kto môže a prerokujme to.
Mgr. Koperdáková – za sociálnu komisiu na svojom zasadnutí sme prešli komunitný plán, ohľadom toho,
že p. Dzurillová má za sociálne oddelenie len 0,5 úväzku (t. j. 3,75 hod./denne) a keďže zákon hovorí, že
ktokoľvek z občanov požiada mesto o sociálnu pomoc musí to mesto riešiť. Mesto stárne, máme seniorov,
ktorí potrebujú sociálnu pomoc a p. Dzurillová popri spracúvaní tejto agendy vykonáva aj obhliadky doma.
Za komisiu si myslím či by sa neuvažovalo o výpomoc zamestnaním terénnej sociálnej pracovníčky, alebo
z úradu práce.
Primátor mesta – je to dosť citlivá oblasť, máme v tejto oblasti podanú žiadosť o dotáciu na ľudí, ktorí sa
o občanov, ktorí túto pomoc potrebujú starajú. Aj vďaka pani Dzurillovej sme boli v týchto projektoch
viackrát úspešní, kde sme dostali dotáciu na činnosť opatrovateliek keďže podľa tohto zákona je mesto
povinné sa o takýchto občanov postarať. Domov dôchodcov, alebo zariadenie pre seniorov – bola podaná
žiadosť pána Wojaka, ktorý ponúkol mestu na základe toho, že asi pred 10 rokmi mu nevyšiel zámer
zrekonštruovať túto budovu na zariadenie seniorov, tak nám ponúka budovu aj s pozemkom za tú istú
cenu. Je to stará budova, ktorú sme zamenili s pozemkom pod telocvičňou. Na komisiách sa treba nad tým
zamyslieť v rámci možného riešenia tohto pozemku, čo s tým. V minulosti to bola naša budova,
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myšlienkou  bolo vybudovať tam zariadenie pre seniorov, bola výzva, ale pre mestá nad 5.000 obyvateľov,
boli sme neoprávnenými uchádzačmi.
Mgr. Koperdáková - komisia reagovala na ponuku firmy Wolimex, ale na dnešné štandardy je potrebná
bezbariérovosť, nové materiály, treba však sledovať aktuálne výzvy nakoľko sa jedná o aktuálnu
problematiku.
Ing. arch. Čurilla - informoval prítomných, že z Európskej únie sú tlaky budovať zariadenia formou
rodinných bytových jednotiek, aby sa seniori cítili ako doma v rodinnom prostredí. Porozmýšľať nad
takýmito budovami aj u nás.
Primátor mesta – ďalším problémom je bytová otázka mladých ľudí. Pripraviť prieskum záujemcov o byty.
Sú možnosti ohľadom výstavby bytovky na ul. 9. mája v priestoroch bývalej čističky a ďalšia možnosť
výstavby bytov na pozemku pána Wojaka.
Ing. Jánošík – treba to čím skôr riešiť, pretože mladí nám odídu, riešme IBV výstavbu.
Mgr. Koperdáková - v rámci komisie sme sa dohodli, že budeme informovať občanov formou besedy,
letákov o poskytovaných  službách a možnostiach pomoci v meste.
Ing. arch. Čurilla - upozornil na poškodenie mostíka cez Žehricu, betón sa rozpadá.
Primátor mesta – prezistíme to.
Š. Labanc – mám sťažnosť z môjho obvodu, že tam cítiť Hlinikáreň - firma Heneken, neskutočný smrad
hlavne vo večerných hodinách.
Ing. Dzurila – taký istý smrad sme cítili aj v iných mestách, skôr by som povedal, že je to hnojivo na
poliach.
Primátor mesta – firma má záujem ponížiť emisie, nie je problém sa tam kedykoľvek ísť pozrieť.
Ing. Kočišová – je to z polí, ide o rastlinu, ktorá zhnila a teraz zapácha.
J. Lazor – informoval aj o zápachu z rodinných domov, ktoré spaľujú plasty.
Ing. Kočišová – na zasadnutí kultúrnej komisie Mgr. Suchá požiadala o možnosť nainštalovania pevných
korkových rámov na upevnenie výtvarných diel. Aby to slúžilo ako dekorácia a splnilo aj svoj účel.
p. Biroščák – ohľadom Mlynskej ulice stĺpy rozhlasu upevniť – určiť dokedy sa to dá uskutočniť. Pred p.
Vilka sa prepadá znovu kanál. Ohľadom dopravného značenia na tejto ulici je pred p. Koleja plánovaný
retardér čo nie je najlepšie nakoľko voda, ktorá sa tam zachytí bude pretekať priamo ku p. Podrackej.
Zmeniť štruktúru dopravného značenia – cesta smerom od Palenčárne aby bola ako hlavná, a cesta od
cintorína, aby bola vedľajšia. Ohľadom cintorínskeho múra, aby sa to prikrylo šindľom.
Ing. Dzurila – stĺpy už máme pripravené, čakáme keď bude trocha teplejšie.
Primátor mesta – budeme to riešiť s pamiatkarmi aj v rámci havarijného stavu kaplnky, ktorá je na
cintoríne. Je potrebná výmena šindľa. Riešili sme to už minulý rok v rámci možnej zbierky, navrhujeme to
aj do rozpočtu.
J. Lazor – nedá sa to opraviť cez nejakú výzvu?
Primátor mesta – táto stavba je na mestskom pozemku, ale nie je v majetku mesta.
PaedDr. Satmáryová - nie je to národná kultúrna pamiatka, je v pamiatkovej zóne.
Ing. Mnichová – čo sa týka tejto kaplnky, nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je to stavba v pamiatkovej
zóne. Je potrebné vypracovať GP, aby sa kaplnka dostala na svoju parcelu na list vlastníctva, dostať ju do
majetku mesta a následne podať projekt.
p. Biroščák – možnosť spojenia kaplnky aj cintorínskeho múra do jedného projektu. Dočasne to zakryť
fóliou.
Primátor mesta - je to určitý proces vybavovania, kaplnku riešiť akútne ako havarijný stav.

K bodu č. 12 Interpelácie

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie.
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K bodu č. 13 Záver

Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 2. zasadnutie MsZ o 17:30 hod.
ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 05. marca 2019

…..................................................                                   ..............................................................
Ľubomír Fifik JUDr. Ing. Stanislav Kandrik
primátor mesta prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

Ing. arch. Martin Čurilla ....................................................

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


