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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 10. apríla 2019 na 3. 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 – neprítomný - ospravedlnený 

Poslanci MsZ:               Ing. arch. Martin Čurilla,  

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová  

Mgr. Monika Koperdáková,  

Jozef Lazor, PaedDr. Marcela Satmáryová 

 

Neprítomní:            Ing. Rastislav Bečker  - ospravedlnený,  

                                                   Štefan Labanc - ospravedlnený,  

                                                   Milan Biroščák - ospravedlnený      

                                                                         

Hlavný kontrolór:    Mgr. Margita Šefčíková                                                                             

Zapisovateľ:            Mgr. Mária Dzurillová                                                                                         

 

Ostatní prítomní:   podľa priloženej prezenčnej listiny  

Začiatok rokovania:        15:45 hod.                                                                                                                         

Ukončenie rokovania:     19:10 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: Jozefa Lazora   

a Ing. Svetlanu Kočišovú a zapisovateľku.  

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch  

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

členovia: Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková 

určuje 

skrutátora: Ing. Juraja Jánošíka  

určuje za zapisovateľku: Mgr. Máriu Dzurillovú  
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo      

v Spišských Vlachoch volí (celé znenie uznesenia v prílohe). 

Hlasovanie: 

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

Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 35/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, Jozef Lazor,   

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 36/VIII/2019 bolo prijaté.  

 

V rámci tohto bodu primátor mesta podal návrh na stiahnutie bodov programu rokovania č. 6 a č. 7: 

- bod č. 6 Prílohy č. 1,2,3 k VZN 1/2013 

- bod č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č.x/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacich   

na území mesta Spišské Vlachy. 

 

Primátor mesta – dal o návrhu na stiahnutie bodov programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

hlasovať. 

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 
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Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý.  

 

PaedDr. Marcela Satmáryová – navrhla doplniť program rokovania o Návrh na zmenu a doplnok 

územného plánu mesta Spišské Vlachy a prerokovať to ako bod č. 6 rokovania. 

 

Primátor mesta – dal o návrhu doplnenia bodu č. 6 programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

hlasovať. 

Hlasovanie: 

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

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý.  

 

Primátor mesta – dal o zmene programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlasovať. 

Hlasovanie: 

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

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 37/VIII/2019 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. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch 
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6. Návrh na Zmenu a doplnok územného plánu mesta Spišské Vlachy 

7. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy 

8. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK Tatran 

Spišské Vlachy 

9. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK Tatran 

Spišské Vlachy 

10. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK Tatran 

Spišské Vlachy 

11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy č.1/2018, ktorým sa vyhradzujú miesta 

a ustanovujú  podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane. 

12. Správa o výsledku vykonaných kontrol 

13. Činnosť komisií - výstupy 

14. Rôzne 

15. Interpelácie 

16. Záver 

 

K bodu 3: Správa o plnení uznesení 

 

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

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

Ďalšie uznesenie, ktoré sa týka ošipárne 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 areálu Rudoľovej záhrady a uznesenie k plánu HKM, pretože kontroly ešte prebiehajú 

a uznesenie týkajúce sa zmeny územného plánu č. 3. Ostatné uznesenia sú splnené.  

Mgr. Monika Koperdáková – chcem sa opýtať ako stojíme s ČOV? 

Ing. Anna Mníchová – ČOV je v štádiu vybavovania zmeny č. 3 územného plánu, mapové podklady plus 

technickú správu, je to trocha zložitejšie, je to poľnohospodárska pôda, takže v rámci toho sa musí riešiť aj 

proces EIA. Takže čakáme za vyjadreniami. 

 

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

Vlachoch berie sa vedomie (celé znenie uznesenia v prílohe). 

Hlasovanie: 

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

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 38/VIII/2019 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 4 Pripomienky občanov 

 

Ing. Juraj Jánošík – pani Jonásová zo Štúrovej ulice č. 18 upozorňuje na nedostatočné označenie 

vodovodnej prípojky, hydrantu na tejto ulici. V minulosti to už bolo opravované, chodia tam ťažké autá, 

aby sa to opäť nepoškodilo. A pri koľajniciach na Slnečnej ulici v blízkosti transformátora je vyhĺbená 

jama, vidno tam rúry, ktoré ostali po prácach ešte od jesene. Bolo by vhodné ju zasypať alebo aspoň 
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dostatočne viditeľne označiť aby tam niekto nespadol. Zhodou okolnosti som tam bol a myslím si, že sú 

tam nejaké telefónne uzly. Možno zasypať nie, ale vyznačiť by bolo treba. 

Primátor mesta – Ďakujeme za upozornenie, dáme to do poriadku. Čo sa týka hydrantov s PVS sme 

v kontakte, takže sa to dá do poriadku. 

PaedDr. Emília Čurillová – prítomným poslancom predniesla svoje pripomienky k pôvodným bodom 

rokovania s č. 9,10,11 po zmene programu 8,9,10. Z dôvodu toho, že dňa 27.03.2019 vzniklo OZ Galmus 

TLK. Písomne som to zaslala emailom na MsÚ, preto si to dovolím citovať to čo som pripomienkovala 

(celé znenie v prílohe).   

Ing. Juraj Jánošík –  Boli tam spomenuté len dve mená, nerozhodli len dve mená, ale rozhodovali viacerí   

z TATRANU. A čo sa týka postupu, ten postup konkurzu celý bol tiež zvláštny. Aj my sme sa dozvedeli   

o konkurze nejako narýchlo. Tiež tam nebol dodržaný nejaký postup, si dovolím povedať. Prišlo 

jednoducho oznámenie, že je konkurz, nič pred tým nebolo. Čo sa týka predaja vleku. Vlek sme 

prevádzkovali teraz dá sa povedať už s tým, že revízie sa vždy robia každý rok, lano po ôsmich rokoch čo 

už je deviaty rok stráca záruku, treba dať na röntgenové snímky, či už nie je popraskané. Sám som osobne 

upozorňoval pána Kloceka v zime, že rapčí prevodovka, za chvíľu odíde, už bola opravovaná, výmena 

ložiska, motor už sme tiež opravovali, brzdu, nedá sa povedať žeby bol v 100% stave. Aj vďaka tomu 

technickému stavu, než sme sa rozhodli predať, hľadali sme sponzorov, ktorí by nám pomohli 

s prevádzkou vleku, s rekonštrukciou. Nie je tajomstvom, že sme kedysi dávno oslovili aj pána Salaja. 

Jednoducho nevyšlo to, nevadí, hľadali sme ďalších. Našli sme ľudí ochotných pomôcť nám, s tým že by 

sa aj motor nový vybavil a vymenil by sa aj menič. S tým, z môjho pohľadu, ale že nechceli aby nám 

pomohli s rekonštrukciou vleku, ďalší stĺp atď. a chceli sa poistiť, niečo podobne ako Aréna pán Salaj, 

pomohol a potom, šak je to moje, aby tam nikto nerobil šarapatu. Tak sme sa dohodli na symbolickom 

poplatku 100€ s tým, že ho budú používať vlašania a bude patriť vlašanom. Nastal problém spätne, celé sa 

to medializovalo, aj nevhodne a jednak keď cudzí objekt sa nachádza na mestskom pozemku tak bolo treba 

aj nejaké nájomné dať. Tak nakoniec povedali, že nie, aby oni neboli tí zlí, je to firma, ktorá nechce mať 

zlé meno. Nakoniec je to aj dobre, lebo za tých istých podmienok mesto prišlo ku vleku a pripravuje sa 

rekonštrukcia, stĺpy sa budú čistiť a natierať, nové laná a hlavne prevodovku a motor. Táto celá činnosť sa 

plánovala niekoľko rokov s tým, že intenzívne rok a pol aj pani Mníchová a pán Klocek zháňajú všetky 

potvrdenia a všetky pečiatky máme. Ide sa do predĺženia lyžiarskeho svahu. Hľadali sme a našli sme 

ponuky aj na internete. Postavil by sa vlek mestský, na mestskom pozemku, ktorý by slúžil deťom a 

občanom mesta príp. OZ, žiadnemu súkromníkovi. My sme vlastne aj na tom posedení vraveli, že máme 

svoje dôvody. S mestom sme pripravovali tieto veci, mesto do toho investovalo, sú to jeho pozemky, 

výňatok z lesnej pôdy atď. Z toho dôvodu sme povedali, že ostaneme v 1. ŠK Tatran, keďže už sme niečo 

začali robiť. Zaviazali sme sa, že to takto dokončíme. S tým, že všetko je mestské, vlek, technológie, 

zasnežovanie, pozemky. A teraz by to od nás bolo tiež neférové, že robte si čo chcete. My sme v podstate 

za 1. ŠK Tatran, tam sa jedná o nové pozemky, nerokovali sme ani ohľadom vleku, pretože ešte nie je nič 

postavené. A jednu vec poviem ohľadom tých reči v meste, teraz všeobecne, nechcem na nikoho narážať, 

sú nejaké hlášky či na internete či kade tade a niektorí ľudia chcú pomáhať mestu, upozorňujú na chyby, 

teraz keď mesto prišlo ku majetku tak zase vytýkajú. To je mestský vlek a bude slúžiť pre mestské deti. 

O nič nejde. Spravilo sa to tak ako spravilo, prišlo to naspäť do mesta. Štandardne chceme pracovať ako 

sme pracovali doteraz.  

PaedDr. Emília Čurillová – mne nevadí nič, vadí mi ten spôsob, že vlastne  nedotiahlo sa to tak, ako sme to 

chceli. My sme nevedeli nič. Ja som sa o tom dozvedela 1.februára, že sme predali vlek. A mňa viažu 

k tomu ešte iné dôvody, pretože mesto spolu s TJ Signál, však tam môj muž kopu peňazí investovali. Áno, 

je to mestský vlek. V 1989 boli zakúpené tie vleky, doteraz fungovali, veď sa presunuli z Dreľuša. Veľký 

vlek bol predaný a kúpil sa autobus. Perfektne sa využíval. My sme tiež prispeli, náš LTO prispieval 

finančnými prostriedkami, či na prevádzkovanie vleku, do autobusu. To boli naše peniaze z členského, 

z darov, o všetko sme prišli. A my sme nič nezapríčinili. 

Jozef Lazor – TATRAN sa dostal do konkurzu skrz pána Salaja. Pán Salaj dal svoje peniaze, predo mnou 

do očí povedal tým ľuďom, ktorým dal, že nič neukradli. Napriek tomu sa TATRAN dostal do konkurzu, 

že on dôveruje pánovi Balogovi a pánovi Sokolskému, že nič neukradli z tých peňazí čo im dal, že oni to 
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riadne minuli a pán Salaj napriek tomu dal TATRAN do konkurzu a nevedel mi to vysvetliť. A nevedeli 

sme sa dopracovať, prečo konkurz nemôže zrušiť a trval na tom konkurze. Hoci nikto nič neukradol. Pán 

učiteľ Baloga, ktorý ho učil má jeho dôveru. Futbalový oddiel je oveľa väčší ako LTO, nechcem 

znevažovať LTO, FO vychováva deti, angažujú sa, nesedia v parku, nefajčia cigarety, ale hrajú futbal. FO 

je väčší, vy ste boli takou menšou firmičkou v rámci organizácie MŠK Tatranu. TATRAN sa dostal   

do daných problémov vinou niekoho, tie opatrenia boli robené asi pre to aby sa to nejakým spôsobom 

ošetrilo, aby to nedopadlo zle. Je mi ľúto, ale budete mať rovnaký prístup, je to mestský pozemok, bude 

zrekonštruovaný vlek. Za rovnakého prístupu si vy môžete požiadať, aj každý si môže požiadať, ak by 

chcel. Určite nezabudneme čo váš manžel urobil. Bude to pekne fungovať, určite vám vyjdeme v ústrety. 

Určite sa dohodneme, nebudeme robiť nejaké prieky. 

PaedDr. Emília Čurillová – neviem čo sa tam deje, ale doplatili sme na to my turisti, lyžiari. 

Primátor mesta – nikto nikomu nebude brániť využívať vlek a chatu, musia byť nastavené podmienky 

a musí to byť systémové. Aby to bolo spravodlivé, aby aj vy ste ho mohli využívať. Tak ako je to 

nastavené aj na mestskej chate, musí byť nejaký systém. Veľmi rád sa zúčastním vašich aktivít na základe 

vašich skúseností, pani Čurillová. Ja si vás vysoko vážim, preto nechcem aby sa to tu rozbilo. Všetko sa čo 

sa tu robí, robí sa v prospech toho, aby sa vrátil mestský majetok. Nevieme prečo to pán Salaj robí tak, ako 

to robí. Preto tieto veci došli až tam kde došli. Nikto nikomu nič neberie, len chráni. Toľko na záver. 

Uhrínová Iveta – mám niekoľko pripomienok, nielen mojich, ale aj mojich známych a občanov mesta. 

V prvom rade chcem apelovať na neprispôsobivých občanov, ktorých v meste je neúrekom. Bohužiaľ aj 

dnes som mala s nimi veľmi zlú skúsenosť, kedy zastavujú starších i mladších ľudí. Sú to do slova deti, 

ktoré majú 4,5 či 8,10 rokov a žobrú. Ako je to možné, že tieto deti nemajú svojich rodičov, nikto sa o nich 

nestará. Keby sa jednalo o deti, poviem takto rovno bielych ľudí, určite by už zasahovala sociálka a pod. 

Primátor mesta –  čo sa týka poriadku v meste – boli sme úspešní v rámci projektu MOPS – pešie hliadky 

v meste, v rámci prevencie proti kriminalite, to sú aj nové kamery, ktoré mesto má už zakúpené. 

A samozrejme teraz veľká pomoc budú aj tieto pešie hliadky. Budú to štyria ľudia, ochrancovia verejného 

poriadku, budú vybraní v rámci konkurzu – výberového konania 4 členovia z radov rómskych občanov. 

Žiadostí máme celkom dosť. Tento projekt má dĺžku 2 roky, je to skúška, uvidíme ako sa uplatní v živote. 

A budeme radi, keď takéto podnety a pripomienky v rámci porušovania verejného poriadku občania 

nahlásia mestu. Zvolíme systém, aby sa tá hliadka vedela pohybovať, nemôžu byť všade, bude určite 

nejaké telefónne číslo, na ktoré budete môcť priamo zavolať a oni sa budú musieť presúvať na tvar miesta, 

kde je nejaký problém. Takže počkajme, je to niečo nové pre nás. Naše mesto si to skúsilo aj s mestskou 

políciou, skúsilo si to aj viacero miest a obcí s podobným počtom obyvateľov a jednoducho ak majú na to 

v mestskom rozpočte, tak tie mestské polície fungujú. Tu štát hľadá cestu ako pomôcť mestám, v ktorých 

sú neprispôsobiví občania. Boli sme úspešní v rámci kamerového systému, kde už viackrát sme 

preukazovali skutočnosť ak tieto kamery zachytili vecí, ktoré sa udiali a komunikujeme s políciou. Opäť 

sme požiadali o rozšírenie kamerového systému. 

Uhrínová Iveta – deti, ktoré chodia zo ZŠ, majú veľké problémy s týmito ľuďmi, lebo ich napádajú, 

žiadajú od nich peniaze, bijú ich. Deti sa boja, utekajú do domov. Ozaj bolo by dobré keby sa táto hliadka 

urobila a aj na školách, neviem akým spôsobom by sa to malo vyriešiť. Deti, ktoré chodia na autobus, 

alebo do oddelených ulíc od školy, majú problém s týmito rómskymi občanmi. 

Jozef Lazor – kedy je reálny tento projekt? 

Primátor mesta –  reálny je podľa mňa v máji, keď sa uskutoční výberové konanie. 

PaedDr. Satmáryová -   na políciu môžeme napísať hneď zajtra, a požiadať ich o súčinnosť. 

Primátor mesta –  Nová poriadková hliadka by mala mať na starosti aj tieto veci. 

Uhrínová Iveta –  K Žehrici: neskutočný smrad z tej vody, sú tam nahádzané odpady. Skúste niekto 

z poslancov, z vedenia prejsť sa ráno alebo neskoršie večer. 

Jozef Lazor – Je sucho, momentálne nízky stav povrchových vôd, tá koncentrácia je silná. 

Primátor mesta – Aby sme nerozprávali o veci, ktorá nie je teraz fakt riešiteľná. Obce a mestá v tomto štáte 

nie sú odkanalizované lebo nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby vybudovali ČOV. Sú 

priebežne vyhlasované výzvy, či už cez environmentálny fond alebo cez iné operačné programy. V našom 

štáte existuje systém neúplnosti a nekompetentnosti, čo sa týka týchto vecí. Sú obce a mestá, ktoré majú 
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časť kanalizácie a nemajú ČOV. A sú mestá, ktoré majú ČOV a nemajú kanál. Mesto Spišské Vlachy malo 

vypracovaný projekt ČOV už v 90-tych rokoch, pred 9-10 rokmi bol prepracovaný projekt, prišiel problém 

vlastnícky. Nemohli doplniť doklad k vlastníctvu pozemku. PVS v rámci rekonštrukcie pripojovacieho 

hlavného radu, zrobila zmenu projektu, ktorý už urobil obkľuku cez plánovaný pozemok kde má stať 

ČOV. Je to ešte pozemok EC, s ktorou sme už našli spoločnú cestu a spoločne sme sa dohodli na tom 

akým spôsobom mesto nadobudne od nich tento pozemok. My robíme, žiaľ v našom štáte to ide pomaly 

a zdĺhavo. Nemôžem nič  k tomu povedať, každý kto má rodinný dom by mal mať vlastnú žumpu. 

Jestvujúca kanalizácia v meste je na dažďovú vodu. Je to veľmi citlivá vec, ktorú primátori a starostovia 

urgujeme na MŽP SR. Len pochopenie, mesto na tom pracuje. 4 roky, ktoré máme za sebou, 

predchádzajúce volebné obdobie bolo obdobím veľkej brzdy vďaka niektorým ľuďom. 

Uhrínová Iveta – Viem, chodila som na MSZ, dávam ti to za pravdu. Ako sa budú opravovať chodníky, 

cesta na stanicu, okolo železničnej stanice. 

Primátor mesta – je to pozemok železnice, železnice nemajú dostatok finančných prostriedkov aby túto 

cestu zrekonštruovali a urobili parkoviská, aby tento priestor bol vhodný a zlepšil kvalitu cestovania. Ja 

som si dovolil v rámci údržby nejaké veci tam urobiť. Je to cudzí majetok. Mesto nemôže do toho 

zasahovať svojimi finančnými prostriedkami, preto oni teraz zvolili takú zaujímavú cestu ako to 

zrekonštruovať a to je, že chcú dať mestu tento pozemok do dlhodobého prenájmu na10,20 rokov a mesto 

má nájsť finančné prostriedky na rekonštrukciu. Zase je to na nás. Keď bude vhodná výzva   

na komunikácie a na také účelové stavby, budeme sa o to uchádzať. 

Uhrínová Iveta – parkovanie áut na trávnatých plochách, ktoré patria mestu. Som z toho znechutená, že   

na chodníkoch, na tráve, pred vchodmi do bytoviek stoja autá. Máme parkovisko pred a za Jednotou. 

V prípade zásahu RZP, keď sa nevedia dostať k bytu, len pretože tam parkuje auto, je to smutné. Akým 

spôsobom toto riešiť? 

Primátor mesta – parkovanie na chodníkoch sa veľakrát riešilo na ulici Vajanského. Chodník má byť 

prechodný 1,5m. Vždy je potrebné volať políciu, jedná sa o priestupok. Polícia je povinná prísť tento 

priestupok riešiť. Parkovanie na verejnom priestranstve a na zeleni. Som proti tomu. Odoberáme priestor 

zeleni, lebo nás predbieha počet áut, nárast počtu vozidiel v rodinách. Vo väčších mestách idú do väčších 

projektov, ktoré hovoria o poschodových parkovacích domoch.  

Uhrínová Iveta – pokiaľ sa nebude finančne pokutovať, nikto si neuvedomí, že toto parkovanie tam 

nemôže byť. Keď niekto ochorie a potrebuje pomôcť, nevie sa tam dostať. Ihrisko na 9.mája – des a hrôza, 

zase rómska otázka, krik, hurhaj a neporiadok, odhadzovanie odpadkov na zem. Ďalej chýba kontajner na 

BRO, viac kontajnerov na sklo – lebo chodia podnikatelia z Vlách, ktorí majú reštaurácie a dávajú tam 

sklo zo svojich prevádzok, mali by mať vlastné kontajnery pri prevádzkach a vyhadzovať sklo do svojich 

kontajnerov. 

Primátor mesta – odpad je celoslovenský problém. V rodinných domoch máme na triedenie odpadu zelené, 

žlté a modré vrecia. No ľudia vysýpajú odpad to aj pri Rudoľke, potom robia robotu nám. Mesto Spišské 

Vlachy má s EKOVEROM s.r.o. vypracovaný pilotný nadčasový projekt, ktorý je schválený. Mesto 

Spišské Vlachy budeme jedno z tých miest na Slovensku, ktoré odpad nebudú odvážať na skládku, ale   

na prevádzku, kde sa bude recyklovať, kde sa odpad opäť prehodnotí tak, aby bola vytvorená nejaká 

energia. Suchá zložka sa poseká a bude sa predávať do cementárne. A mokrá zložka – bahno   

do bioplynovej stanice. Robíme na tom. Poznám mesto v Nemecku, kde nemajú ani jeden odpadkový kôš. 

Je to o uvedomelosti ľudí. A choďte sa pozrieť smerom k Olcnave, opäť čierna skládka, betóny, odpad, 

plasty, pneumatiky. 

PaedDr. Satmáryová Marcela - budú sa robiť stojiská na 9.mája a pokiaľ je málo kontajnerov je treba 

kúpiť. 

Primátor mesta – kontajnery na BRO, to je systém separovaného zberu odpadov, kde sme členmi 

a súčasťou SEZO SPIŠ, ktoré je združenie miest a obcí. Tak sme boli úspešní v rámci projektu kontajnerov 

na BRO. Je to pre všetky okolité obce. Postupne prichádzajú kontajnery na BRO a my ich podľa ulíc 

postupne odovzdávané do rodinných domov.  
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Uhrínová Iveta – nejaké osvetlenie do bytovky na 9.mája. 

Primátor mesta – je potrebné nahlásiť pani Bašistovej na sekretariáte, aby elektrikári  o tom vedeli. 

Uhrínová Iveta – viac odpadkových košov v meste a koše na psie exkrementy. Poplatky išli hore. My   

po svojich psíkoch zbierame, ale sú aj takí, ktorí nezbierajú a nechávajú to, alebo to hádžu do Žehrice. Platí 

sa 10 € a platilo sa 7€. 

Primátor mesta – Suma 10,00€ je od 2013 roku, už sme o tom na komisii rozprávali aby sa pozrelo, čo by 

bolo vhodné. 

Uhrínová Iveta – bicyklovanie po chodníkoch, nie sú všade cyklistické chodníky – videla som zrážku, keď 

cyklista zrazil pani, chodníky sú pre chodcov nie pre cyklistov. Ako by mesto chcelo riešiť obvodných 

lekárov? Viem, že je to ťažká otázka, ale si myslím, že je to na mieste. Ľudia sa nechodia sťažovať lebo sa 

boja. Máme dvoch lekárov. Nepostačujúci. Ľudia nemajú ku komu ísť. Ráno o 6 tej prísť k lekárovi a prísť 

poobede o druhej. Starí ľudia hundrú, ale nikto sa sťažovať nepríde na MsÚ, lebo nemajú ku komu ísť. 

Primátor mesta – každý kto tu býva vie aká je zdravotná starostlivosť v meste, máme dvoch súkromných 

lekárov. Keby mal prísť ďalší lekár ...  Nie sú žiadne žiadosti na zriadenie ambulancie obvodného lekára. 

Mesto nemá právo zamedziť ďalšiemu lekárovi v jeho pôsobení na území mesta. 

Uhrínová Iveta – takže to znamená, že mesto nemôže požiadať o ďalšieho lekára? 

Jozef Lazor – Vlachy majú dva obvody určené, pokiaľ ja viem, či by naplnili obvod aj pre tretieho lekára? 

Ale súkromne môže, sú to súkromné ambulancie. Je komora lekárov, kde sa udeľuje licencia, cez lekársku 

komoru. 

Uhrínová Iveta – To je jasné. Ľudia sú ukrátení o svoj voľný čas. 

Primátor mesta – každý si môže zobrať kartu, má právo na voľbu lekára. 

Uhrínová Iveta – riešila som to aj ja tak. Ale 80 ročná babka, bohužiaľ pokiaľ žije sama. Nájomné, 

sociálne byty na ul. 9.mája, riešime to už asi na 4.-5. ročníku MsZ, no  do dnešného dňa sa iba vyriešili 

okná. Vieš dobré aké sú tam úniky tepla, každý sa diví, že tam nie je žiaden vchod, nie je zateplená 

strecha, bytová jednotka. Strecha zateká, plesnivejú steny, chodník je mokrý. Každý si to má urobiť                  

na vlastné náklady, bohužiaľ je to majetok mesta a každý robí podľa svojich finančných možností. 

Primátor mesta – keby bolo na mne, tak tie byty zbúram. Na najbližšej stavebnej komisii sa tam pôjdeme 

pozrieť v akom stave to je. Dáme vedieť aby si bola doma.  

Uhrínová Iveta – Robíme si to svojpomocne, ale niektorí obyvatelia, že je to mestské tak prečo by mali do 

toho vrážať svoje peniaze. 

Primátor mesta – Mesto ešte stále za tie byty spláca úver ŠFRB. Bola podpísaná zmluva na 30 rokov. 

Teraz sú iné podmienky, lepšie aby v meste vznikli nové byty. Plánovaná výstavba bytových domov je 

vedľa kotolne, čo by malo predchádzať prieskumu záujemcov, aby sme mali istotu, že následní 

záujemcovia budú splácať. Sú aj iné možnosti, že nemusí to byť mesto, ale môže to robiť iná spoločnosť 

v rámci Slovenska. Mesto len poskytne pozemok na výstavbu a potom dostane naspäť bytovku 

i s nájomníkmi, ktorí už dopredu budú musieť byť vybraní. 

Uhrínová Iveta – či existuje nejaký projekt na zateplenie bytoviek, takých ako my bývame. Či je nejaký 

projekt alebo či sa to dá cez nejakú výzvu. 

Mgr. Koperdáková Monika – Je veľa projektov na zníženie energetickej náročnosti, či na bytovky,   

na školy to je. Musia spĺňať tri podmienky, novú strechu, oteplenie strechy, opláštenie budovy a výmena 

okien. 

Jozef Lazor – požaduje sa energetický certifikát. 

Ing. arch. Martin Čurilla – SVB je oprávnený žiadateľ, dá sa ísť aj cez ŠFRB a takto, keď to vlastní mesto, 

je to problém. 
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Mgr. Koperdáková Monika – vlastníci bytov môžu. 

Primátor mesta – Prejavili záujem aj obyvatelia bytov na 9.mája, oni ako vlastníci majú správcu bytové 

družstvo, tiež sa púšťajú do zatepľovania bytoviek.  

Ing. arch. Martin Čurilla – či mesto o tom vie, čo sa týka fasády? 

Primátor mesta – áno ide to cez stavebný úrad - fasáda, projekt, aby to nebolo ako papagáj. 

Uhrínová Iveta – chcela by som vedieť, ako sa pokračuje vo vymáhaní peňazí? 

Primátor mesta – treba byť konkrétny, jedná sa o bývalého zamestnanca mesta, ktorý bol prepustený 

z pracovného pomeru. Doteraz nezaplatil ani cent. Ďalšia vec je to, že ako dlžník býva v mestskom 

nájomnom sociálnom byte, ale on si nájom riadne na čas platí. Súd ešte v tejto veci nerozhodol. 

Uhrínová Iveta – takže peniaze nie sú vyplatené. 

Primátor mesta – ešte nie, ani cent. 

PaedDr. Emília Čurillová – chcem poopraviť svoju jednu informáciu, ktorú som tam dala, lebo začal to pán 

Lazor, ja som nespomínala tam pána Salaja. Ja len to chcem povedať, že s pánom Salajom v rámci školy 

keď sme jednali, sme mali veľmi dobré skúsenosti. Vždy nám bol ochotný pomôcť, urobili sme 

vyúčtovanie. Ja na neho nemôžem povedať ani pol krivého slova. 

Mgr. Koperdáková Monika – v nadväznosti na pani Uhrínovú - sťažovali sa predavačky Freshu 

a domácich potrieb, aby tie zamestnankyne obecného úradu Žehra, ktoré doprevádzajú deti v autobuse, aby 

tam nevystrájali. Ráno všetky tie deti im bežia do obchodu naraz, jedna musí stať pri dverách vonku aby 

im nevbehlo 45 detí do obchodu, čo nie je ich náplň práce. Ja by som navrhovala aby ste sa spojili 

s obecným úradom v Žehre, lebo ich náplň práce je vykonávať dozor, tak nech vykonávajú dozor aj 

v obchode. A nenechať to na nás, alebo občanov, alebo na zamestnankyne obchodu, ktoré majú predávať 

a nie dozorovať aby im nerozbili predajňu. 

Primátor mesta – poďakoval občanom za pripomienky a tento bod rokovania MsZ ukončil. 

 

K bodu č. 5 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Spišských 

Vlachoch. 

 

Mgr. Šefčíková HKM – nejde o zásadné zmeny, aby to znenie bolo konsolidované. 

PaedDr. Satmáryová Marcela -  predniesla pozmeňujúci návrh k § 3 k odmene poslancov a navrhla ju 

navýšiť zo sumy 30 € na 50 € za každé zasadnutie.  

Primátor mesta – Pri porovnaní odmien v okolitých miest a obcí sme úplne na chvoste. Boli sme 

k rozpočtu sociálny. Je to na vás či si ho schválite. 

Mgr. Šefčíková HKM – bolo by dobré doplniť dátum a účinnosť od kedy sa budú odmeny v tejto výške 

vyplácať. Navrhujem od 1.7.2019 aby boli účinné, keďže sa odmeny vyplácajú štvrťročne. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať za pozmeňujúci návrh 

Hlasovanie: 

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

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

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

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  
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Za:  

4 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

2 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý.  

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 5 Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského 

zastupiteľstva 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, Jozef Lazor,   

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 39/VIII/2019 bolo prijaté.  

 

K bodu č.  6 Návrh na Zmenu a doplnok územného plánu mesta Spišské Vlachy 

 

Ing. Mníchová Anna – predniesla návrh k doplnenému bodu č. 6 a uviedla, že stavebná komisia odporúča 

tento návrh prijať s tým, že pán Sabol si to urobí na vlastné náklady (ulica Mlynská, mat. v prílohe). 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Návrh na Zmenu a doplnok územného plánu mesta Spišské 

Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch súhlasí (celé znenie uznesenia v prílohe).  

Hlasovanie: 

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

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 40/VIII/2019 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 7 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy 

 

Ing. Mníchová Anna – predniesla návrh k bodu č. 7 a uviedla, že stavebná komisia odporúča tento návrh 

prijať (Magdaléna Kreťanková, parcela na ulici Vajanského ulici mat. v prílohe) 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské 

Vlachy : Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).  
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Hlasovanie: 

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

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 41/VIII/2019 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 8 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK 

Tatran Spišské Vlachy 

 

Ing. Mníchová Anna – predniesla návrh k bodu č. 8 a uviedla, že stavebná komisia odporúča tento návrh 

prijať  (mat. v prílohe). 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).  

Hlasovanie: 

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

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: Ing. Juraj Jánošík, 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

5 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

1 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 42/VIII/2019 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 9 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK 

Tatran Spišské Vlachy 

 

Ing. Mníchová Anna – predniesla návrh k bodu č. 9 a uviedla, že stavebná komisia odporúča tento návrh 

prijať (chata, mat. v prílohe) 

Mgr. Monika Koperdáková – dvaja ľudia mi prizvukovali aby som sa spýtala: dávame to 1.ŠK Tatranu   

za 1 €, a či ostatní budú musieť platiť. 

Primátor mesta – bude musieť byť vypracovaný systém, musia byť rovnaké možnosti aj pre iné organizácie 

na území mesta. 

Jozef Lazor – v rámci zmluvy by mal dostať nájomca podmienku, že bude tretím osobám prenajímať   

za podmienok za akých sám dostal, aby bolo vyhovené. A nájomca bude v rámci zmluvy povinný, lebo sa 

nám bude za to zodpovedať. Všetko je o dohode. 

Ing. Juraj Jánošík – s podmienkou, že chata bude odovzdaná v poriadku. 

Mgr. Monika Koperdáková – ale aby sa aj prihliadalo na činnosť klubov, to znamená, že kto kedy má aké 

súťaže. Aby mali možnosť si každý niečo zajednať. 
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 9 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).  

Hlasovanie: 

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

Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: Ing. Juraj Jánošík, 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

5 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

1 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 43/VIII/2019 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 10 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 

1.ŠK Tatran Spišské Vlachy 

 

Ing. Mníchová Anna – predniesla návrh k bodu č. 10 a uviedla, že stavebná komisia odporúča tento návrh 

prijať( pozemok pod vlekom, mat. v prílohe), čaká sa ešte na vyjadrenia EIA. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 10 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 

Spišské Vlachy žiadateľovi 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch 

schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).  

Hlasovanie: 

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

Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: Ing. Juraj Jánošík, 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

5  

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

1 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 44/VIII/2019 bolo prijaté.  

  

K bodu č. 11 Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2018, ktorým sa vyhradzujú 

miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 

 

Mgr. Šefčíková HKM – zmenil sa zákon o volebnej kampani, tak aby sme mali VZN v poriadku, dopĺňajú 

sa voľby prezidenta. 

 

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Návrh dodatku č. 1 k VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2018, 

ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia   

v prílohe).  

Hlasovanie: 

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

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

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 45/VIII/2019 bolo prijaté.  

 

K bodu č. 12 Správa o výsledkoch vykonaných kontrol 

 

Mgr. Šefčíková HKM – správa vám bola zaslaná, jedná sa o dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, 

pán primátor ma požiadal o vykonanie kontroly rokov 2013-2017 všetkých verejných obstarávaní, ktoré 

Základná škola, Komenského 6 realizovala. Sú tam zistené nedostatky. Upozornila som ich na to, 

konzultovali sme všetko. Budem v budúcnosti realizovať kontrolu plnenia opatrení, ktoré som im navrhla. 

Ďalšou kontrolou bola kontrola dodržiavania zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach v meste Spišské Vlachy. Boli určité nedostatky, ktoré nesúviseli s vedením 

evidencie, tá je úplne v poriadku, dodržiavajú sa všetky zákonné povinnosti. Skôr je problém v tom, že 

nemáme celkom doriešený priestor pre ambulantný predaj v meste. 

Primátor mesta – pozemok nie je vysporiadaný, trhovisko bolo niekedy na námestí SNP, ale z dôvodu  jeho 

rekonštrukcie bolo načas premiestnené. Treba hľadať priestor vhodnejší na túto činnosť. 

Mgr. Monika Koperdáková – v minulosti sme navrhovali ten prechod od Freshu k bytovkám, je to náš 

pozemok, ale sa to nedotiahlo do konca.  

Primátor mesta – to je asi najideálnejší priestor. 

Jozef Lazor – parkovanie, spevnenie plochy na ul. 9. mája, alebo parkovací dom, miesta by sa rozpredali. 

Dať obrubníky, auto cez nich neprejde. 

Ing. Michal Dzurilla – na 9. mája sa plánovalo, ale potom nám vyskočila ulica Vajanského tak sme sa 

zamerali na ňu, ale tam sme chceli urobiť parkovisko cez zatrávňovacie dielce. Vieme to vyriešiť 

k všeobecnej spokojnosti. Nie, že každý parkuje, že nemá kde zaparkovať, parkoviská sú prázdne a každý 

sa snaží zaparkovať pred vlastným vchodom.  

Ing. arch. Martin Čurilla – je to treba nakresliť. 

Primátor mesta – porozprávame v komisii. 

Mgr. Šefčíková HKM – VZN o ambulantnom predaji na trhových miestach je z roku 2008, do dnešného 

dňa neprešlo žiadnou úpravou, je už pripravené nové VZN. 

Mgr. Mária Dzurillová – VZN nám musí najprv schváliť ŠVPS až po jej schválení sa VZN schvaľuje MsZ. 

Takže my musíme spĺňať aj hygienické štandardy a atď. Sú pripravené tri trhové poriadky, na tri miesta. 

Najväčší problém vidím s organizátormi športových a kultúrnych podujatí, bazárov lebo neskoro dávajú 

žiadosti, jednoducho to sa nedá stihnúť.  

Mgr. Šefčíková HKM – nie je zavedený systém, všetko sa rieši na poslednú chvíľu. 

Mgr. Mária Dzurillová – s tým vlastne súvisí aj VZN o športových a kultúrnych podujatiach, lebo ako som 

počúvala, čo všetko chcete robiť Za Hurou, pokiaľ tam nebudú pravidlá, tak budú problémy ako boli   

pri večernom behu atď. 

PaedDr. Marcela Satmáryová – chcela by som sa vrátiť k výsledkom kontroly, pani riaditeľka sa 

ospravedlňuje, nemohla sa zúčastniť dnešného zasadnutia. Výsledky boli prekonzultované jednak s pani 

kontrolórkou, rozprávali aj so mnou a berie na vedomie celú správu o výsledkoch kontroly a bude sa riadiť 

pokynmi v zmysle odporúčaní. Poslala písomné stanovisko. 

Mgr. Šefčíková HKM – námietky k správe neboli doručené. 

Mgr. Monika Koperdáková – menia sa podmienky v zákone o VO, fakticky my sme učitelia robíme 

s deťmi, s ľuďmi a nie je čas stále sledovať tie zmeny. 

Mgr. Šefčíková HKM – v jednom z tých opatrení odporúčam, aby zamestnanec zodpovedný za VO 

absolvoval školenie. Zákon sa mení. 
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 12 Správa o výsledkoch vykonaných kontrol: Mestské 

zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uznesenia v prílohe).  

 

Hlasovanie: 

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

Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla 

Proti: x 

Zdržal sa: x 

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Milan Biroščák, Štefan Labanc  

 

Za:  

6 

Proti:  

0 

Zdržal sa:  

0 

Nehlasoval:  

3 

 

Primátor mesta  konštatoval, že uznesenie č. 46/VIII/2019 bolo prijaté 

 

 

K bodu č. 13 Činnosť komisii - výstupy 

 

Ing. arch. Martin Čurilla – predseda stavebnej komisie - informoval o činnosti stavebnej komisie 

a o žiadostiach, ktoré prerokovávali na jej zasadnutí: 

- parkovanie, prenájom pozemkov a nehnuteľnosti 1.ŠK Tatran 

- prenájom garáže pre Motoccros klub – je v riešení 

- realizácia obslužnej komunikácie pre obyvateľov ulice Vajanského zo strany záhrad pri Žehrici, ak by 

občania svoje pozemky pod cestou darovali mestu, 7,5 m široký pás a nechať ešte pás na navrhovanú 

kanalizáciu, tak mesto by celú plochu spevnilo. Navrhujeme zvolať stretnutie s vlastníkmi. Je to výhodné 

pre tých ľudí. 

Primátor mesta – Nevedia sa dohodnúť. Tí čo tam bývajú súhlasia a chcú prístup, ale tí čo tam nebývajú 

chcú peniaze. Je tam veľa vlastníkov. Ľudia chcú prístup skrz toho, že bývajú blízko hlavnej cesty, z ulice 

je to tam veľmi úzko. Môžu tam aj parkovať, nemusia na chodníkoch. Zvolať stretnutie vlastníkov.  

Ing. arch. Martin Čurilla – ohľadom Železnice – pozemkov-  len v prípade dlhodobého nájmu, a my to 

spravíme. Ak by bola výzva, ale dať to len tak do nájmu, veď mesto sa musí o to starať, odhŕňať sneh atď. 

- žiadosť pána Pavľáka: výmena pozemku za náhradu Za Hurou.  

Primátor mesta – jedná sa o ulicu Slobody, prístup na Patriu. Na základe dohody z pred 9 tich rokov bolo 

dohodnutý predaj za 70 sk za m². Pán Pavľák nebol vtedy tu. Do dnes nie sú vykúpené všetky pozemky  

od občanov (Pavľák a Petrušková). Vtedajší zamestnanec mesta nemohol dať urobiť kompletný 

geometrický plán, lebo dva  pozemky chýbali. A teraz pán Pavľák chce ten pozemok približne 200m² 

zameniť s pozemkom okolo svojej chaty s adekvátnym rozdielom ceny.  

Ing. arch. Martin Čurilla – uznesenie zo SK: nakoľko sa je dná o viacero pozemkov, ktoré neboli doriešené 

pred 10 rokmi SK navrhuje zvolať všetkých dotknutých vlastníkov pozemkov a dohodnúť ďalší postup 

odkúpenia v zmysle VZN príp. odkúpenie v zmysle súdnoznaleckého posudku alebo zámenou pozemkov. 

Ing. arch. Martin Čurilla – žiadosť o vybudovanie stojísk na sídl. 9. mája: uznesenie SK navrhuje zaradiť 

stojiská do rozpočtu mesta. Žiadosť o odkúpenie pozemku pani Olejníkovej pri malej vodnej elektrárni   

na ulici Mlynskej. Tak aby ľudia mali prechod 

Primátor mesta – v žiadnom prípade neodrezať iných občanov od prístupu. 

Ing. arch. Martin Čurilla – SK súhlasí s odpredajom pozemku časť parcely 2355 o výmere 68 m² v cene 

10,00 € za m². S tým, že žiadateľka si dá vypracovať geometrický plán. 

- predaj pozemku p. Kresťanková a žiadosť pána Sabola, 

- zrezanie stromov na cintoríne, pani Holováčová upozorňuje na tuje, ktoré ohrozujú hroby. SK odporúča 

prizvať odborníka a nechať to posúdiť. 

PaedDr. Marcela Satmáryová – Celý cintorín je pamiatková zóna. Nanovo musí byť iniciované stretnutie 

s pamiatkarmi. 

Mgr. Monika Koperdáková – korene stromov zdvíhajú pomníky a poškodzujú ich. 
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Ing. arch. Martin Čurilla – dobre vyrežme, ale nasaďme nové. 

Primátor mesta – veľa tují už bolo vyrezaných, v novej časti cintorína sa už vysadili nové, do starej časti 

ešte vysadíme. 

Ing. arch. Martin Čurilla – pani Holováčová – urnový háj, jedná sa o formu, ako to bude robené, aby bol 

architektonický jednoduchý a mal trvalý charakter. Návrhy už sú, je potrebné ich posúdiť, viem ich ukázať, 

mala by to byť stavebnica, poprípade lavička, treba sa tomu povenovať, aby to malo úroveň. 

Primátor mesta  a Ing. arch. Martin Čurilla   informovali poslancov o svojej návšteve na farme brojlerov   

na Slovensku po zefektívnení výroby. Boli pozvaní z každej obce dvaja zástupcovia, všetci sa 

ospravedlnili. Boli sme len my dvaja. Chceli nám ukázať ako to tam vyzerá. Bolo tam čisto a bez zápachu. 

Všetky priestory po ukončení chovného cyklu kurčiat dezinfikujú. Jedno čo bolo cítiť, bolo krmivo. A pán 

Čurilla uviedol, že keby to malo byť takto, tak toho by sa nebál. Podmienka je vznik bioplynovej stanice. 

Pán primátor pozval poslancov MsZ na návštevu prevádzky ošipárne, aby išli s ním, sú tam prísne 

hygienické podmienky. Chceme to vidieť. Je aj potrebné vysadiť rýchlo rastúce dreviny, aby zabránili 

šíreniu zápachu. Topole na pozemkov povodia boli vyrezané. Je vidieť a ja aspoň cítim klimatické zmeny 

v meste po vyrúbaní topoľov. Takže keď nájdeme vhodný pozemok, tak oni sú ochotní vysadiť nové 

stromy. Dať to posúdiť odborníkovi, aké dreviny by boli vhodné. 

 

 

K bodu č. 14 Rôzne 

PaedDr. Marcela Satmáryová – informovala poslancov MsZ o stretnutí s riaditeľkou ZŠ, Komenského 6, 

Spišské Vlachy, kde rokovali o rekonštrukcii a rozšírení školskej jedálne v zmysle účinnosti Novely 

zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR účinnou od 1.9.2019, ktorá sa týka predovšetkým 

zmeny v poskytovaní dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, od kedy strava pre 

všetky deti ZŠ by mala byť zadarmo. Takže by sa jednalo cca o 500 až 600 stravníkov. Bude potrebné 

dovybaviť kuchyňu, zväčšiť jedáleň, miestnosť pre školníkov. Po prepočítaní by sa jednalo asi o sumu 

15 000,00 € na tento rok do septembra. A do kuchyne kotol a ďalšie zariadenie. Na ďalší rok ďalších cca 

15 000,00 €. Keďže sa v tejto jedálni stravujú aj žiaci zo základnej školy, ktorá má iného zriaďovateľa, 

biskupský úrad, zhodli sme sa na tom, že by bolo vhodné osloviť biskupský úrad aby sa podieľali na tejto 

rekonštrukcii, zdá sa to férové riešenie. Pokiaľ s tým súhlasíte zvoláme stretnutie pán primátor 

s predstaviteľmi Cirkevnej spojenej školy a budeme rokovať. 

Ing. Michal Dzurilla – ja by som len doplnil, že pre žiakov ZŠ jedáleň postačuje, či už budú chodiť 

v plnom počte alebo nie.  

Jozef Lazor – treba len so zriaďovateľom, pán Labuda – školský úrad, spolupracujem s nimi takže 

prednesiem to. Je to úplne logické, pokiaľ chcú aby sme zabezpečovali stravu, keď nie tak nech si CSŠ 

zriadi vlastnú jedáleň. 

Ing. Michal Dzurilla – jedna vec sú zásahy do kuchyne, ale štátna škola bude ťahať za kratší koniec. 

Jednak príde o nejaké priestory a bude musieť zriadiť nové priestory pre školníka atď. Je treba upraviť 

resp. vypracovať nové VZN, obedy síce budú zadarmo, ale stúpajú náklady na réžiu, treba určiť výšku 

príspevku na réžiu, bude treba prijať 2,5 zamestnanca do kuchyne. Rodičia sa budú musieť podieľať   

na režijných nákladoch. Teraz sa platí v priemere 1,00 € za obed, potom zhruba cca 0,50 € na jeden obed. 

PaedDr. Marcela Satmáryová – Chcela by som ešte pripomenúť povinnosti ešte z januára, ktoré vyplynuli 

zo stavebnej komisie a to Za Huru, treba ísť na obhliadky. Ohľadom STS – dokumentácia. 

Ing. arch. Martin Čurilla   - už som hovoril s pánom Lazorom, budeme sa tomu  venovať na budúci týždeň. 

PaedDr. Marcela Satmáryová – Mňa veľmi mrzí, že takým to spôsobom idem, ale nedá mi to a neodpustím 

si, chcem takto verejne reagovať na Infokanál, to čo dnes zverejnili, pretože týka sa to tohto nášho 

dnešného zasadnutia. Veľmi ma to nahnevalo, budem citovať: ,,V bode programu je aj prenájom majetku 

mesta pre novovzniknutý 1.ŠK Tatran, ktorý nevykazuje žiadnu činnosť a prakticky nemá žiadnych alebo 

minimum členov“ K tomu dodávam, že 1.ŠK Tatran má viac ako 200 členov, takže je to hlúposť, ďalej 

citujem ,,stavebná komisia odmietla rokovať o žiadosti OZ Gaľmus LTO, lebo bolo vraj neskoro.“ Nebolo 

neskoro, bolo to pani Čurillovej vysvetlené. Žiadosť od OZ Gaľmus LTO prišla deň pred konaním 

komisie, bola riadne zaevidovaná a posunutá na ďalšie rokovanie SK, bude sa o nej rokovať. Ďalej citujem 

Infokanál:,,Poslancom sa dáva dnes schváliť prenájom majetku pre ľudí, ktorí stoja za krachom bývalého 

MŠK TATRAN a predajom vleku“ Chcem sa opýtať to tých 200 ľudí stojí za krachom Tatranu? To sa mňa 
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dotklo. Myslím, že aj ostatných členov Tatranu, lebo sú tam slušní ľudia a čítam ďalej ,,ak áno potom sa 

bude treba zamyslieť čo ďalej ak nie sú rešpektované práva slušných občanov nášho mesta“ Čiže autori asi 

chceli povedať, že členovia Tatranu sú asi neslušní. Administrátori Infokanálu sú nepodpísaní. Nevieme 

kto to je. Keď už niečo píšu, tak nech si to overia alebo nech vhodne volia slová. 

Primátor mesta  - nedá sa napadnúť táto stránka? V rámci legislatívy, v rámci možnosti? Lebo sú tam 

veci... FB už rieši tieto anonymné veci a tak. 

Ing. Michal Dzurilla – FB to riešiť nebude, pretože príspevky sú sponzorované. 

PaedDr. Marcela Satmáryová – tvrdia, že nejaké dokumenty ohľadom konkurzu sa chystajú zverejniť, tak 

neviem, aké dokumenty, keď všetky dokumenty ohľadom konkurzu má správkyňa konkurznej podstaty. 

Potom keď to zverejnia vystáva otázka, odkiaľ sa k nim dostali, k tým dokumentom, ktoré sú u osoby na to 

určenej, ktorá má byť nestranná. 

Ing. Michal Dzurilla – Zverejnili takisto kúpnu zmluvu, ktorú mám  len ja a správkyňa. Odkiaľ ju majú? 

Primátor mesta  - Ale sú verejné tieto veci? Nie. Sú to anonymní pisatelia, ktorí sa dostanú nezákonným 

spôsobom ku materiálom, ku ktorým by sa nemali dostať, keďže je tam správca konkurznej podstaty, ktorý 

má nejaké povinnosti zo zákona. 

Ing. arch. Martin Čurilla   - treba si zvyknúť na kritiku, lebo táto bude vždy. Nikomu nevyhovieš 

a nepresvedčíš, jednoducho čas ukáže a treba robiť a  nevšímať si to. 

Primátor mesta  - presne tak, keď si to budeme všímať a budeme reagovať a písať, zahltíme sa ďalším. 4 

roky nestačilo? Stačilo. Treba ísť dopredu. 

Ing. Svetlana Kočišová – ale veľa ľudí to číta a nevedia pravdu. Potom si myslia, že oni majú pravdu. 

Primátor mesta  - tam budeš písať? Keď nevieš komu? Ja som jeden čas, keď som nastúpil pred 12-timi 

rokmi, som bol prvý za to aby bola webová stránka a verejné fórum a ako to skončilo s tým verejným 

fórom? Normálni ľudia odstúpili a ostali len títo proti mne. A ja som prišiel domov o desiatej, jedenástej 

a do druhej do tretej som písal, aby som ich presvedčil. Nepresvedčíš. Z princípu nie. 

Ing. Juraj Jánošík – zverejniť oficiálne správy. 

Jozef Lazor – presne tak, na oficiálnej stránke mesta treba písať. 

Ing. arch. Martin Čurilla   - iba výsledky presvedčia ľudí. 

Primátor mesta  - K tomu vleku sa musím ešte vrátiť, prepáčte. Vlek kúpilo mesto, je to potvrdené aj pani 

Čurillovou, na základe aktivít vtedajšej TJ Signál. V roku 2003 tento vlek chceli vrátiť mestu, je o tom 

dokumentácia, opotrebovaný bez revíznych správ atď. Mesto urobilo to, že aspoň krátky vlek zachránilo a 

posunulo ďalej. Pred tými 12-timi rokmi, keď som bol prvý krát zvolený za primátora nášho mesta,   

na prvej členskej schôdzi LTO odznela táto veta ,,Neoplatí sa nám tento vlek ďalej spravovať, nie je sneh. 

Je to zbytočné, predajme ho.“ A ja som povedal: ,,do roka a do dňa bude zasnežovanie“ Juraj bol si tam. 

Do roka a do dňa zasnežovanie tam bolo a doteraz je tam ten vlek. A teraz si niekto myslí, že keď chodí 

sem tam na ten guláš a na brigádu... Nie, je to mestské: snežná tyč, aj vlek aj pozemok. Mesto to bude 

zveľaďovať vďaka ľuďom, ktorí majú k tomu vzťah a ktorí odpracovali nie jednu nočnú  pri zasnežovaní 

za posledných 10 rokov. A nielen pri zasnežovaní, ale celé obdobie cez zimu v rámci svojho voľného času. 

Mesto má eminentný záujem na tom, aby vlek fungoval. 

Jozef Lazor – ohľadom opravy kaplnky ma cintoríne. Aby pán primátor zašiel za pánom biskupom 

a poprosil ho, že mesto nájde v rozpočte financie a keďže sa tam konajú aj cirkevné oslavy či by neprispeli 

aj oni. 

 

K bodu č. 15 Interpelácie 

 

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie. 

 

K bodu č. 16 Záver 

 

Primátor mesta –  v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 3. zasadnutie MsZ o 19:10 hod. 

ukončil. 
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V Spišských Vlachoch, dňa 15. apríla 2019  

 

  

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

Ľubomír Fifik                                             JUDr. Ing. Stanislav Kandrik                                                              

primátor mesta                                                prednosta MsÚ 

 

 

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:  

 

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

Ing. Svetlana Kočišová                   ....................................................   






