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MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
M E S T S K É    Z A S T U P I T E Ľ S T V O

VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
_______________________________________________________________________________

Z Á P I S N I C A

napísaná dňa 31. októbra 2018 na 49. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v priestoroch
Galérie Mestského úradu v Spišských Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik otvoril
a viedol 49. zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Na zasadnutí privítal poslancov MsZ a ostatných
prítomných.

Prítomní:
Primátor: Ľubomír Fifik
Prednosta MsÚ: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM.

Poslanci: PaedDr. Marcela Satmáryová, Peter Klocek, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc,
Milan Biroščák, Tomáš Celec, Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Radoslav Leščáni

Zapisovateľka: Mgr. Valéria Bašistová
Neprítomní: Poslanci: Ing. Rastislav Bečker - ospravedlnený, Ing. Ivan Suchý – ospravedlnený,

František Pikla - ospravedlnený

Ďalší prítomní : podľa prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15 : 45 hod.
Ukončenie rokovania: 19 : 50 hod.

Priebeh rokovania:

K bodu 1: Otvorenie

Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie - voľba návrhovej komisie
Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie, určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Uznesením 412/VII/2018 Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Ing. Juraj Jánošík, Ing. Radoslav Leščáni
určuje za overovateľa zápisnice: Tomáš Celec, Štefan Labanc
určuje za skrutátora: Peter Klocek
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)

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 412/VII/2018 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, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 413/VII/2018 bolo prijaté.

PaedDr. Satmáryová – podala návrh na doplnenie programu rokovania a to ako bod č. 12. Návrh príloh č. 1,
2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení. Materiál bol Vám zaslaný.

Primátor mesta – dal hlasovať o procedurálnom návrhu na doplnenie programu rokovania o bod č. 12 Návrh
príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení.

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta  konštatoval, že procedurálny návrh na doplnenie programu rokovania bol uznesením
č. 414/VII/2018 prijatý.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
– voľba návrhovej komisie MsZ
2. Schválenie programu rokovania
3. Správa o plnení uznesení
4. Pripomienky občanov
5. Rámcová zmluva na roky 2019-2024
6. Vyhodnotenie a schválenie prevodu pozemku priamym predajom
7. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran
Spišské Vlachy
8. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran
Spišské Vlachy
9. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v Spišských Vlachoch
na obdobie 2018 - 2019
10.Správa hlavnej kontrolórky o výsledku vykonaných kontrol
11.Návrh príloh č. 1, 2, 3
12.Činnosť komisií – výstupy
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13.Rôzne
14.Interpelácie
15.Záver

K bodu 3: Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová - prečítala správu o plnení uznesení z posledného zasadnutia MsZ dňa 10.10.2018.
Informovala o prijatých uzneseniach a ich plnení. Počet prijatých uznesení 20, počet splnených uznesení 13,
nesplnených 0, v plnení 7 (uznesenia č. 397/VII/2018, č. 398/VII/2018, č. 403/VII/2018, č. 404/VII/2018, č.
405/VII/2018, č. 406/VII/2018, č. 407/VII/2018). V plnení sú uznesenia zo zasadnutia 10.07.2018 (uznesenie
č. 380/VII/2018 - ECAV, uznesenie č. 391/VII/2018 - návrh plánu HKM – dnes v bode rokovania správa
z vykonaných kontrol, uznesenie č. 369/VII/2018 a stanovisko mesta k zámeru chov ošípaných. Tieto
uznesenia sú v plnení. Poslanci MsZ vzali správu na vedomie.
Primátor mesta – dal hlasovať za návrh uznesenia k bodu č. 3 Správa o plnení uznesení: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 415/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 4 Pripomienky občanov

J. Šiška ml. - na poslednom  MsZ 10.10.2018 bola prečítaná žiadosť o prešetrenie akcie Karneval na lyžiach.
V tejto súvislosti oboznámil prítomných o začiatkoch vzniku akcie: Karnevalu na lyžiach v roku 2013
organizátorom LTO, financovaním a riadnym vyúčtovaním dotácie. Na záver vyhlásil, že od 1.1.2019
nebude členom LTO a nebude sa angažovať vo veciach verejných pre dobro občanov mesta pokiaľ sa
nezmení situácia v meste a pomery v ňom.
Stanislav Hric – predstavoval som si, že na poslednom zastupiteľstve všetci poslanci povedia čo urobili
v prospech Vlách počnúc primátorom, prednostom atď. Vyzerá to tu tak, že každý je proti každému, ako
občianska vojna, nech každý povie čo urobil.
PaedDr. Satmáryová – vyjadríme sa v bode rôzne.
Peter Pobiecký – ohľadom predaja pozemkov Zahurou sa hovorí, že budú na predaj pozemky za inú cenu, za
akú sa predávali predtým. Prišli sme na zastupiteľstvo, aby nám to bolo vysvetlené, ako to vlastne je. Keď je
nejaké záväzné nariadenie mesta na odpredaj pozemku prečo sa to mení. Či to záväzné nariadenie platí,
alebo neplatí.
Primátor mesta – bude to dnes prerokované, je to v programe rokovania.
Ing. Mnichová – postup je taký, že najprv je podaná žiadosť o odkúpenie pozemku, zvyčajne túto žiadosť
predkladáme do komisie. Komisia zaujme stanovisko, a potom sa to prerokuje na zastupiteľstve. V zmysle
zákona máme rôzne spôsoby odpredaja, môže ísť o obchodnú súťaž, o priamy predaj a osobitný zreteľ.
Poslanci majú svoje uznesenia, snažíme sa vyjsť občanom v ústrety. Ak chcú prikúpiť k svojmu pozemku
pozemok do 150 m² dávame osobitný zreteľ. Aj v záväznom nariadení mesta je uvedené, že môže ísť
o odpredaj za 10 eur/m². Máme tu poslancov, ktorí majú na to reagovať. Z našej strany ide o návrh, mali sme
viac prípadov kedy bola suma 10 eur a skončilo na 30 eurách, poslanci o tom rozhodujú. Toto iba bol
pripravený materiál. Čo sa týka odpredaja p. Maťašovskej v komisii sme riešili to, že žiadosť bola na viac
ako 150 m², čiže dali sme to formou súťaže, priamym predajom. Bolo to zverejnené aj na stránke, sú tam
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určené podmienky, do určitého termínu musí predložiť za koľko je to ochotná kúpiť, a potom tento návrh,
ktorú ona dá schvaľujú poslanci. Čiže nič sa nepredáva. Bola vyhlásená iba súťaž, mali predložiť
podmienky, tieto podmienky v ďalšom bode budú aj predložené, poslanci sa môžu k tomu vyjadriť. Nie je
pravda, že sa už predáva. To bol prvý návrh, ktorý sme dali do zastupiteľstva.
Prednosta MsÚ – ja som vychádzal zo zákona ako priamy predaj, a spôsob priameho predaja rieši predaj
pozemku formou osobitného predaja najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckým posudkom, za cenu 8,13,- €/m², preto sme tam dali sumu
8,13 eur/m², že pod tú sumu podľa znaleckého posudku poslanci nesmú ísť. Avšak poslanci vedia o uznesení
kde predávame tieto pozemky za cenu 33 eur/m². Vysvetľoval som to už aj p. Tomaškovi, ktorý sa na to
pýtal. Možno to bolo potrebné aj do materiálov uviesť, ale vychádzal som zo zákona. Podľa osobitného
zreteľa sa nemohlo ísť, keďže sa jednalo o viac ako 150 m², tak som šiel formou priameho predaja, ktorého
postup je ten istý, len pri priamom predaji je potrebný znalecký posudok.
Peter Pobiecký – prečo nám nebolo umožnené týmto druhým spôsobom?
Ing. Mnichová – u Vás prvý návrh, ktorý sme predložili poslanci neschválili, ten prvý návrh bol aj pre Vás
10 eur/m².
Primátor mesta – bude to v bode rokovania, kde budú brať poslanci do úvahy to čo platí, ja by som zvažoval
podpis takéhoto uznesenia, ktoré je diskriminačné voči druhým.
Prednosta MsÚ – veľa vecí Zahurou je nevysporiadaných, momentálne pracujeme na tom, aby si tí ľudia čo
už stavby majú, aby došlo k legalizácii stavieb, odkupovali dané pozemky. Samozrejme dáme návrh do
komisie a do zastupiteľstva, aby sa nám v budúcnosti zo Zahury nestala neriadená výstavba.
Roman Vitkovský – chcem sa spýtať v sobotu bude mať v sále KD koncert Iconito, pýtam sa aj za nich
keďže kapela nie je odtiaľ na internete sa šíri, že ten koncert nebude. Nevidím z mojej strany jediný dôvod
prečo by nemal byť. Je to koncert, ktorý je zdarma, je pre ľudí, chcem to vedieť dnes či to bude, alebo
nebude. Zaujíma ma v čom je problém.
Primátor mesta – riešili sme to tento týždeň.
Prednosta MsÚ – bola podaná žiadosť o prenájom, žiadateľ p. Kristián Duffinec, Michalovce. Dňa
15.10.2018 bola uzatvorená zmluva s tým, že koncert sa mal konať 3.11.2018. Minulý týždeň sa robila
výmena elektromerov na dvoch miestach a to: Milk Agro a kultúrny dom, ktorú realizovala VSD.
V súvislosti s výmenou rozvodových skríň sme v pondelok zistili, že niečo na tom skratovalo. Elektrikári
nevedeli hneď odstrániť príčinu poruchy, momentálne na tom pracujú a hľadajú chybu. Následne tam
posielam revízneho technika, ktorý vydá správu. Nakoľko je žiadateľ z Michaloviec hneď v pondelok sme
ich zo vzniknutou situáciou oboznámili a upozornili s tým, že im ponúkame náhradný termín a zľavu
z poplatku za prenájom. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.
Roman Vitkovský - nevedeli ste to skôr? Lebo ja som si tam pozval hostí, ktorých si vážim a mohli hrať
niekde inde. Chcem vedieť či v sobotu to vystúpenie môže byť, alebo nie.
Prednosta MsÚ – skôr nie, nie.
Ing. Juraj Jánošík – ja to viem od pondelka, nezapríčinilo to mesto, VSD menila rozvádzač, ktorý zapojila
a odvtedy to nejde. Tá porucha vznikla nezávisle od mesta.
Roman Vitkovský - toto všetko je v poriadku, ja to chápem, len chápte aj Vy mňa, mohli ste to dať vedieť
sms, alebo emailom.
M. Poradová – predseda DHZ – prišla som ohľadom vyjadrenia pána Kandrika, že robil projekt na poslednú
chvíľu. O výzve na projekt zateplenia budovy vedel, dali sme ju 23.02. povedal, že projekt je pripravený na
zateplenie budovy. Ďalej bolo povedané, že hasiči nič nerobia. Hasiči nemôžu robiť projekt tak, ako to bolo
pri prvej výzve kde štát dal 30.000 eur na opravu sociálnych zariadení s tým, že mesto malo dať projekt. Do
dnešného dňa nie je projekt ukončený, páni poslanci môžete sa prísť pozrieť. Teraz bola druhá výzva, ktorá
bola o niečom inom, pán Kandrik povedal, že je projekt na zateplenie, samozrejme, že neprešiel projekt. Pri
prvej dotácie sme urobili búracie práce. Bol urobený projekt, ktorý mal veľa chýb a mesto nás obviňuje, že
v projekte nebola navrhnutá nová elektrika, výmena okien. Príďte sa pozrieť do čoho išlo 30.000 eur, mesto
nedalo ani euro. My nemôžeme robiť projekt, lebo budova je mestská. Žiadali sme budovu do prenájmu,
bolo povedané, že sa to nedá. Dotácia vo výške 3.000 eur nemá byť zahrnutá v rozpočte mesta, ale ju má
mať hasičský zbor. Je to na výzbroj a výstroj, na to, aby pri povodniach mohli hasiči zasahovať. Nepáči sa
mi ked pán Kandrik napíše, že nebude s nami spolupracovať. S kým máme komunikovať. Pán Kaliňák
povedal, že môžu si to robiť aj hasiči svojpomocne.
Prednosta MsÚ – nepovedal som, že nechcem spolupracovať, ale takýmto spôsobom nechcem. Čo sa týka
projektov, tie musí robiť projektant, Vy tie projekty robiť nemôžete. Aj ked pán Kaliňák povedal, že môžete
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tak to bolo asi vytrhnuté z kontextu, ale isto nemôžete, lebo my musíme predkladať obstarávanie, položkový
rozpočet v zmysle zákona atď. Ani financie neboli v takej výške ako pán Kaliňák hovoril, iba tretina z toho.
Opakujem nie spolupráca s Vami, ale týmto spôsobom. Ku prvej výzve žiadosť robilo mesto, ku druhej
výzve bolo povedané, že tú žiadosť robíte vy. Nakoniec sme to robili my, áno boli chyby v projekte, ktoré
neurobilo mesto, ale projektant, tie veci sme vyriešili. Bol som nápomocný vo všetkom čo ste chceli,
prípravňa na práčky, odpadové rúry, vyšiel som vo všetkom v ústrety. Chcel by som vidieť ako vyzerajú
ostatné priestory, o ktoré sa staráte. Musí byť vzájomná spolupráca. To že nemáte v nájme budovu je možno
chyba, lebo v zmluve by ste mali stanovené určité pravidlá. Aby ste mali do budúcna aj určitú zodpovednosť.
Chceme s Vami spolupracovať, ale je potrebné zmeniť taktiku.
M. Poradová - upratovanie hasičskej mali stále na starosti hasiči, prízemie neupratujeme, keďže tieto
priestory používajú iné osoby. Nepovedali sme, že my dáme projekt boli sme za Vami s tým, že sme Vám
doniesli výzvu a mesto urobí projekt. DHZ nemôže dať projekt, Vy ste povedali, že je urobený projekt na
zateplenie budovy. Nechcem, aby niekto hovoril, že my nechceme robiť, chceme ale tiež do istých vecí
nemôžeme zasahovať, môžeme však pomôcť.
O. Porada – nie je pravda to, že hasiči si to nemôžu robiť sami. Poznáme viac prípadov, že si hasiči nakúpili
materiál a urobili si to sami.
Prednosta MsÚ - dobre, poprosím ten zoznam obcí, zistím na ministerstve a preverím to. Ak je to tak, ako
hovoríte, tak sa Vám ospravedlním. Ak to robili svojpomocne a nakúpili iba materiál, vyúčtovali iba
materiál, nie prácu, tak sa Vám ospravedlním. My máme svoje predpisy, ktoré musíme dodržiavať.
Pripravovali sme viac projektov.
Primátor mesta – na záver diskusie uviedol, že je rád za úspešnosť v tomto projekte, pretože keď sa z 10
žiadostí podarí 50 %  je to vďaka, za to, že niečo do nášho mesta príde. Ďalšie veci, ktoré v rámci výzvy
prídu napr. obnova hasičskej zbrojnice sa budeme maximálne snažiť kvalitne projekt pripraviť. Kedy majú
prísť poslanci na obhliadku hasičskej zbrojnice? Kedy bude deň otvorených dverí, aby ste nám dali vedieť.
M. Poradová – dňa 02.11.2018 o 14.00 hod. bude dom hasičov otvorený.

K bodu č. 5 Rámcová zmluva na roky 2019-2029

Ing. Mnichová – v predošlom období bola uzatvorená Rámcová zmluva na obdobie 2012-2018, v zmysle
ktorej sa uzatvárali ročné zmluvy medzi Mestom Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover s.r.o. o zbere,
odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností. Z dôvodu uplynutia obdobia, je
potrebné uzatvoriť novú Rámcovú zmluvu. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností
objednávateľa Mesto Spišské Vlachy a zhotoviteľa Ekover, s.r.o. pri vykonávaní činností podľa požiadaviek
objednávateľa upravených v ročných zmluvách o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a
výkonu iných činností. Na Valnom zhromaždení sa členovia mestá a obce spoločne uzhodli na tom, že
rámcová zmluva by mohla byť na obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2029, t. j. na dobu 10 rokov, predtým to
bolo na 6 rokov. Každý rok sa k tejto rámcovej zmluve pripravuje ročná zmluva kde sa presne určí za koľko,
ako často, prikladá sa harmonogram atď. Bez rámcovej zmluvy nemôžeme uzatvárať ročné zmluvy. Keď
chceme pokračovať ďalej s Ekoverom, je potrebné schváliť rámcovú zmluvu.
Primátor mesta - keď chceme, aby sa komunálny odpad vyvážal, na to je tá rámcová zmluva, ktorá by ich
oprávňovala tento odpad vyvážať.
Mgr. Koperdáková – prečo sa predkladá rámcová zmluva na zastupiteľstve, keď o týždeň sú voľby. Ja by
som to nechala novým poslancom, je to do 31.12. nech sa tomu venuje nové zastupiteľstvo, je to narýchlo.
Ing. Mnichová – či sú títo, alebo noví poslanci, rámcová zmluva musí byť schválená.
Mgr. Koperdáková – áno, ale do 31.12.
Ing. Mnichová - to nie je pravda, v rámcovej zmluve je jeden bod a to, že do 15.12. musí byť už uzatvorená
ročná zmluva, aby sme mohli pokračovať vo vývoze. Ročnú zmluvu už budú schvaľovať noví poslanci, ale
bez rámcovej zmluvy my ani návrh ročnej zmluvy nemôžeme pripraviť.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia k bodu č. 5 Rámcová zmluva na roky 2019-2029: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch (celé znenie uznesenia v prijatých uzneseniach).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Peter Klocek, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni,
Tomáš Celec
Proti: Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 416/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 6 Vyhodnotenie a schválenie prevodu pozemku priamym predajom

Primátor mesta – Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Mgr. Milady Maťašovskej, Ul. 9. mája 22, 053
61 Spišské Vlachy o odkúpenie pozemkov: parcela KN/C/5693/15 o výmere 146 m² a parcela KN/C/5693/16
o výmere 179 m², druh pozemku trvalý trávnatý porast, LV 1, k. ú. Spišské Vlachy, v zmysle Geometrického
plánu č. 21/2018, z dňa 16.06.2018, vypracovaného Rastislavom Špitzom, Helcmanovce 314, po prerokovaní
v príslušných komisiách, Znaleckého posudku č. 58/2018 zo dňa 08.10.2018, predkladá spôsob predaja
majetku (podľa zákona č. 138/1997 Zb. o majetku obcí v platnom znení) formou priameho predaja najmenej
za cenu vo výške všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa osobitného predpisu – znaleckým
posudkom, za cenu 8,13,- €/m², predpokladaný príjem 10 247,25,-€. Predpokladaný príjem v zmysle
znaleckého posudku 2640,- €. Riešenie odporúčané spracovateľom - neodporúča schváliť predaj pozemku.
Do rozpravy sa prihlásili poslanci Mgr. Koperdáková, Labanc.
Mgr. Koperdáková – kto to pripravoval? Lebo predpokladaný príjem je 10.247,25 eur, a predpokladaný
príjem v zmysle znaleckého posudku je 2.640 eur. To nie je ekonomický dopad? VZN hovorí o predaji m² za
31,51 eur Zahurou, akí sme to gazdovia?
PaedDr. Satmáryová - my to teraz ideme schvaľovať, či sa to predá alebo nepredá.
Prebehla krátka diskusia prítomných.
Prednosta MsÚ – vyhodnotenie priameho predaja na predaj pozemku, na základe §13 ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v nadväznosti na § 9a ods. 1 písm.
c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením
Mestského zastupiteľstva 405/VII/2018 zo dňa 10.10.2018 ponúkalo na predaj vyššie uvedené pozemky.
Najnižšia uvedená cena bola v zmysle znaleckého posudku vo výške 2.640 eur. Podmienky priameho predaja
boli zverejnené dňa 15.10.2018, lehota na doručenie cenových ponúk bola stanovená do 31.10.2018 do 12.00
hod. Do termínu uzávierky boli v zmysle priameho predaja doručené do podateľne mestského úradu 1 obálka
č. 2075/2018 doručená 23.10.2018 záujemca je p. Milada Maťašovská a Pavol Maťašovský, ul. 9. Mája 22
Spišské Vlachy. Záujemca doručil všetky potrebné prílohy v rámci oznámenia predaja pozemku formou
priameho predaja. V súlade s podmienkami priameho predaja bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu
schválenia majetkového prevodu mestským zastupiteľstvom navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou.
Ich cenová ponuka bola za 8,32/m², za celú výmeru 2.707 eur. Tak ako je uvedené v materiáloch
predpokladaný príjem 10.247,25,-€, predpokladaný príjem v zmysle znaleckého posudku 2.640,- €, cenová
ponuka 2.707 eur/m². Riešenie odporúčané spracovateľom - neodporúča schváliť predaj pozemku vzhľadom
na nízku cenu a platnosť uznesenia, ktoré nás limituje.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia k bodu č. 6 Vyhodnotenie a schválenie prevodu pozemku
priamym predajom: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých
uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Zdržal sa: 0
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Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia na prevod pozemku priamym predajom nebol prijatý.

K bodu č. 7 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK
Tatran Spišské Vlachy

Prednosta MsÚ – Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti MŠK Tatran Spišské Vlachy žiadalo o prenájom
chaty so súpisným číslom 1535 ako budovu pre šport a rekreačný účel. Zámer prenájmu bol schválený
uznesením č. 406/VII/2018 dňa 10.10.2018, predpokladaný príjem 1,-€. Riešenie odporúčané
spracovateľom. Odporúča schváliť prenájom formou osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Z. z. o majetku obci a zmysle VZN č. 2/2010 § 15 ako prípad osobitného zreteľa a to nájom
pozemku, budovy, stavby alebo miestnosti prípadne ich častí, na/v ktorých by sa konali: - kultúrne akcie, -
spoločenské podujatia, - športové zápolenia, - aktivity telesnej kultúry a pod. Cieľom tohto uznesenia je dať
do súladu faktická stav so stavom právnym, keďže LTO sa pravidelne o túto chatu stará, udržiava ju
v zimnom aj letnom období, za čo im ďakujem.
Mgr. Koperdáková - nie je tu uvedený dátum od kedy dokedy, na ako dlho.
Prednosta MsÚ - budeme postupovať na základe VZN o nakladaní s majetkom mesta, a to je na dobu
neurčitú.
Mgr. Šefčíková HKM – chcela by som doplniť, aby sa v tom uznesení špecifikovalo, že prenájom za cenu 1
euro ročne na dobu neurčitú. Týmto uznesením by mali poslanci schváliť všeobecné náležitosti zmluvy ako
je predmet, doba nájmu a cena. To tam musí byť jasne špecifikované.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu č. 7 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 417/VII/2018 bolo prijaté.
Zároveň sa poďakoval všetkým členom a dobrovoľníkom, ktorí odpracovali veľa brigádnických hodín,
taktiež p. Šiškovi ml., a p. Lacovi Čurillovi za ich činnosť.

K bodu č. 8 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK
Tatran Spišské Vlachy

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti MŠK Tatran Spišské Vlachy žiadalo o prenájom
budovy MŠK so súpisným a orientačným číslom 968/49 a tribún so súpisnými číslami 2442a 2443 v k. ú.
Spišské Vlachy. Zámer prenájmu bol schválený uznesením č. 407/VII/2018 dňa 10.10.2018. Predpokladaný
príjem 1, -€ ročne na dobu neurčitú. Riešenie odporúčané spracovateľom. Odporúča schváliť prenájom
formou osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obci a zmysle VZN
č. 2/2010 § 15 ako prípad osobitného zreteľa a to nájom pozemku, budovy, stavby alebo miestnosti prípadne
ich častí, na/v ktorých by sa konali: - kultúrne akcie, - spoločenské podujatia, - športové zápolenia, - aktivity
telesnej kultúry a pod.
Mgr. M. Koperdáková – dostali sme email od pána Salaja, kde nás upozorňuje, že budovu Tatranu je
v konkurze. Ako sa toto rieši?
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Prednosta MsÚ - aby som to vysvetlil, začalo konanie o vyhlásení konkurzu na konkurznom súde
v Košiciach 1. Takéto konanie voči dlžníkovi, príp. potenciálnym dlžníkov súd vyhlasuje vždy automaticky.
Na prvom pojednávaní sa zisťuje či pohľadávka je sporná, alebo nie, a či vôbec pohľadávka existuje. Takéto
pojednávanie bude až 23.11.2018, takže konkurz na MŠK Tatran nebol ešte vyhlásený. Nadácia Jozefa
Salaja má voči Tatranu pohľadávku vo výške 53.000 eur. Na to, aby nadácia splnila podmienky konkurzu
musia byť min. 2 veritelia. Jednu pohľadávku vo výške 23.000 eur predal firme Morfeus, spoločnosti, ktorej
spoločníkom je tiež pán Salaj. Rozdelil to, vznikli dvaja veritelia a splnil základnú podmienku na vyhlásenie
konkurzu MŠK Tatran, takže je začaté konanie. V rámci toho volal prokurátor zo SNV ohľadom podaného
podnetu na prokuratúru, že ja ako prednosta som dal spracovať materiál do zastupiteľstva na prenájom
budovy a tribún. Po rozhovore s prokurátorom a ozrejmení skutočností bude doručené upozornenie na, ktoré
budem odpovedať.
Mgr. Koperdáková – my to ideme teraz schváliť a keď to pôjde do konkurzu?
Prednosta MsÚ - Tribúny a budova je naša budova.
Mgr. Šefčíková HKM - je to prenájom, nie je to predaj.
Prednosta MsÚ – budova je zrekonštruovaná, tribúny sme dali do poriadku, konečne sú zapísané v katastri.
Primátor mesta – navrhol návštevu poslancov v rekonštruovaných priestoroch MŠK Tatranu. Poďakoval p.
Dzurilovi za jeho snahu.
Ing. Dzurila - navrhujem návštevu priestorov po návšteve požiarnej zbrojnice.
PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia k bodu č. 8 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi MŠK Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 418/VII/2018 bolo prijaté.

S. Hric – sa opýtal ako to je s financovania MŠK Tatranu.
Ing. Dzurila – čo sa týka financovania MŠK Tatran, tak sú to najprv členské príspevky, sponzorské a dotácie,
2 % daň.

- členské – príspevok člena klubu,
- dotácie z mesta – poslanci na mestskom zastupiteľstve schvália dotáciu, podpíše sa zmluva

a v termíne do 31.12. sa musí poskytnutá dotácia mestu zúčtovať.
- dary – čo sa darov týka, naposledy v roku 2015 odvtedy pán J. Salaj nič nedal a všetko bolo tak ako

on chcel vyúčtované.

S. Hric – sa ďalej opýtal ohľadom sporov majetku mesta a ČOV s vysvetlením ako to bolo.
Prednosta MsÚ – pre výstavbu ČOV musíme mať vysporiadané pozemky pod stavbou. Na začiatku malo
mesto vypracovanú zámennú zmluvu, ktorá už bola pred podpisom. Potom začala evanjelickú cirkev
zastupovať advokátska kancelária Mgr. Holotňákovej a jej zamestnanca p. Bc. Pacovského. Oni nás brzdili
2 roky. Písali sme listy na vyššie miesta a následne sa nám ozvala p. farárka Vdovjaková a právne
zastupovanie ECAV prevzala p. Murárová z Popradu, s ktorou sme sa dohodli na presnom postupe.
Ing. Mnichová – pozemok pod samotnou ČOV sa predáva a zvyšok pozemok sa zamieňa za pozemok
Medvedzovec.
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K bodu č. 9 Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
v Spišských Vlachoch na obdobie 2018 - 2019

Prednosta MsÚ – mesto Spišské Vlachy je povinné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov mať vypracovaný „Operačný plán zimnej
údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na obdobie 2018/2019.
Primátor mesta - bolo by dobré keby bola spolupráca medzi poslancami a mestom v zmysle toho, že každý
poslanec má svoje obvody , t. z., že sa o ten svoj obvod stará a v prípade potreby informuje mesto, primátora
mesta. Počas 12-tich rokov boli už extrémne prípady, ktoré sme zažili ako napr. povodne, snehové kalamity
vždy bolo dosť málo prítomných poslancov, ktorí dokázali v tejto veci pomôcť. Preto stále presadzujem ľudí,
ktorí idú na post poslanca, by mali žiť  v meste a nie riadiť z ďaleka alebo cez sociálne siete ale fyzicky sa
zúčastňovať na dianí v meste. Niekedy sa tu zachraňujú ľudské životy a majetok, nie je to sranda, za ktorý
preberáme my zvolení mesta zodpovednosť.
PaedDr. Satmáryová – tohto roku je zmena čo sa týka povinností obcí, či máme dosť pracovných síl, pretože
si neviem predstaviť túto zimu. Táto situácia je nová a ďalšia bude od januára s jedálňami. Navrhujem v tejto
veci zvolať spoločné stretnutie.
Primátor mesta - za mesto môžem povedať, že nám ubúdajú pracovné sily aktivačných služieb, ostalo ich už
iba zopár. Budeme musieť spoločne prehodnotiť túto situáciu.
Prednosta MsÚ - na mesto presunuli ďalšiu povinnosť, ale financie na to nedali. Bude potrebné porozmýšľať
nad nákupom niektorých strojov, ktoré by nám pomohli.
Primátor mesta – pán Stanislav Kandra ponúkol pomoc. Máme tu aj hasičov, ktorí nikdy neodmietli pomoc,
či už pri povodniach, alebo mimoriadnych situáciách.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu č. 9 Operačný plán zimnej údržby miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev v Spišských Vlachoch na obdobie 2018 - 2019: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 419/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku vykonaných kontrol

Mgr. Šefčíková HKM – predložená správa Vám už raz bola zaslaná, teraz bola zaradená do programu
rokovania, nakoľko som sa ho nemohla zúčastniť, požiadala som opätovne pána prednostu o jeho zaradenie.
Jedna časť sa týka kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách v
roku 2017 – kontrolovala som prijaté opatrenia, ktoré som navrhla. Niektoré sa priebežne plnia, niektoré sú
zložitejšie. V zásade neboli zistené vážne nedostatky. Druhá časť kontroly sa týkala riešenia nájomných
vzťahov mesta Spišské Vlachy. Väčšina nedostatkov, ktoré boli zistené sa týkali nájomných zmlúv, nakoľko
sa legislatíva medzitým zmenila a do zmlúv sa nová právna úprava nepremietla. Čas nájmu mnohokrát
uplynul, tie nájomné zmluvy sa predlžili každým rokom. Potrebné koncepčné riešenia. Nájmy lesných
pozemkov a poľnohospodárskej pôdy tie nájomné zmluvy sú už nevyhovujúce. Pri nájmoch, ktoré mesto už
teraz uzatvára sú už dôslednejšie a nedostatky neboli zistené.
Mgr. Koperdáková – ohľadom mestských lesov ako to že neplatia za prenájom.
Mgr. Šefčíková HKM – ja som to tento týždeň kontrolovala, majú poplatené, boli tam nejaké dlhy
z minulosti, v čase kontroly už boli uhradené a pokiaľ viem už iba za rok 2018 nemali uhradené.za rok 2017
je uhradený nájom lesných pozemkov, taktiež kancelárie, ktoré užívajú majú uhradené a elektrická energia
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tam bol pomerne veľký dlh a aj ten  bol uhradený. Mestské lesy majú už v tomto roku lepšie hospodárenie
a dlhy postupne uhrádzajú. Možno konštatovať, že niektoré z navrhnutých odporúčaní sa priebežne plnia a
celkovo došlo k zlepšeniu úrovne kontrolovaných oblastí.
PaedDr. Satmáryová – prečítala návrh uznesenia K bodu č. 10 Správa hlavnej kontrolórky o výsledku
vykonaných kontrol: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uzn.
v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 420/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej školy,
materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišské Vlachy

Ing. Dzurila – predmetom predkladaného materiálu je návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013 zo dňa
30.4.2013. tieto prílohy slúžia pre školy na plánovanie originálnych kompetencií, ktoré dostanú od
zriaďovateľa, t.z. všetko čo nie je financované zo štátu je financované z mesta. Tieto prílohy sa aktualizujú
pravidelne, minim. 1x ročne podľa toho ako sa predpokladá hospodárenie štátu.

- Príloha č. 1 – kategória škôl a školských zariadení,
- Príloha č. 2 – školské zariadenia v školskej pôsobnosti cirkevnej pôsobnosti
- Príloha č. 3 - výška dotácie na dieťa a žiaka na školský rok 2019.

PaedDr. Satmáryová - prečítala návrh uznesenia K bodu č. 11 Návrh príloh č. 1, 2, 3 k VZN č. 1/2013
o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta
Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (celé znenie uzn. v prijatých uzneseniach).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, Milan
Biroščák, Štefan Labanc, Ing. Radoslav Leščáni, Tomáš Celec
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: Ing. Ivan Suchý, Ing. Rastislav Bečker, František Pikla – neprítomní

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 421/VII/2018 bolo prijaté.

K bodu č. 12 Činnosť komisií

V tomto bode nebol podaný žiaden príspevok, nakoľko nezasadala žiadna komisia.
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K bodu č. 13 Rôzne

Ing. Jánošík – ohľadom tých predajov, máme VZN o nakladaní s majetkom z roku 2010, potom je platné
uznesenie č. 354 z roku 2014, ktoré definuje ceny pozemkov Zahurou. Či by nebolo vhodné to uznesenie
zakomponovať do VZN-ka, lebo prídu noví poslanci a môže sa na to uznesenie zabudnúť.
Mgr. Šefčíková HKM – jediným spôsobom ako zakomponovať uznesenie do VZN, je buď schválenie
nového VZN, alebo dodatok. Postup – návrh musí byť 15 dní pred schválením zverejnený.
Prednosta MsÚ – súhlasí s vypracovaním nového VZN v ktorom budú prílohou cenové mapy, alebo si sami
poslanci určia v akých oblastiach za aké ceny budeme tie pozemky predávať. Ďalej oznámil poslancom, že
im bola doručená obálka od obyvateľov Zahury s nesúhlasom na odpredaj pozemku p. Maťašovskej za cenu
10 eur/m². Bolo to prerokované v bode č. 6 s neschválením tohto predaja za túto cenu.
p. Celec – minule sme riešili anonym ohľadom Dobrej Vole. Pán Čurilla sa na facebooku vyjadril, že on
vôbec nezastupoval mesto ohľadom toho predaja, neviem či to je pravda. Pozeral som do katastra kto je
majiteľom, neviem koľko mesto za to dostalo, alebo nedostalo a sú tam nejakí traja majitelia, je tam p.
Dunka, ako sa dostali na list vlastníctva? Na základe čoho, akej kúpno-predajnej zmluvy?
Primátor mesta – bolo to ešte v 90-tich rokoch, odpredaj tejto budovy bol schválený poslancami kde bolo
v uznesení dané, že polovica sa zaplatí a druhá polovica sa bude splácať tými dotyčnými a to p. Hvizdoš a p.
Berko. Oni zaplatili prvú polovicu a začali splácať podľa splátkového kalendára, ale prestali splácať. Potom
malo v rámci vymáhania mesto právne zastúpenie a začali vymáhať tieto pohľadávky, ale doposiaľ
nevymohli. Posledným právnym zástupcom, ktorý bol platený, bol p. JUDr. Čurilla.
Prednosta MsÚ – budova bola predané za 1 milión 750 tisíc eur, 750 tisíc korún bolo zaplatených pri podpise
zmluvy, zvyšných milión korún malo byť zaplatených v ročných splátkach. Prvá splátka vo výške 250 tisíc
bola zaplatená, avšak potom prestali mestu platiť. Následne prevzala právne zastúpenie p. Škovranová a
posledným právnym zástupcom bol p. JUDr. Čurilla. Čo sa týka vyjadrenia na facebookových stránkach za
posledných 8 rokov zastupuje mesto v právnych veciach p. JUDr. Čurilla, p. JUDr. Rušin a p. JUDr. Okály.
Ani jeden nezastupuje mesto bezplatne a bez príčiny. Pán Čurilla zastupuje mesto Spišské Vlachy v dvoch
sporoch, a to v spore o pozemky na Dobrej Voli, o ktorom pán JUDr. Čurilla prekvapivo tvrdí, že ho
nezastupuje a v spore s p. Ing. Mariánom Pavlíkom a spol., v konaní o určenie vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti kde bolo Mesto Spišské Vlachy vyzvané na späťvzatie žaloby, čím Mesto Spišské Vlachy
v podstate prehrá spor. Aj napriek verejnému tvrdeniu p. Čurillu, že poskytuje právne rady pre mesto
bezplatne, tak za tieto dva neukončené spory bola p. JUDr. Čurillovi doposiaľ vyplatená odmena vo výške
7.791,70,- EUR. Pán JUDr. Marián Rušin, PhD. zastupuje Mesto Spišské Vlachy od r. 2016. JUDr. Marián
Rušin, PhD. zastupoval Mesto Spišské Vlachy v 6 súdnych sporoch (3 spory právoplatne vyhraté, 1 spor
vyhratý zatiaľ neprávoplatne, 2 spory prebiehajú), v 5 trestných konaniach, v 2 exekučných konaniach a
počas svojej činnosti vypracoval a pripomienkoval pre Mesto Spišské Vlachy viac ako 32 zmlúv a ďalších
právnych úkonov a na požiadanie Mesta Spišské Vlachy sa zúčastňuje na rokovaniach ako právny zástupca
Mesta Spišské Vlachy. Za svoju činnosť je tomuto advokátovi vyplácaná mesačná odmena vo výške 290,-
EUR s DPH. Pán JUDr. Matej Okály zastupoval Mesto Spišské Vlachy v spore s Evanjelickou cirkvou.
Tento advokát bol Mestom Spišské Vlachy objednaný z dôvodu jeho špecializácie súvisiacej s typom a
zložitosťou tohto sporu. P. JUDr. Matejovi Okálymu bola vyplatená odmena vo výške 3.565,- EUR. Ak sa
Vám zdá, že Mesto Spišské Vlachy si objednáva advokátov bez dôvodu, verte, že to tak nie je. Dnešná doba
priniesla, že Mesto Spišské Vlachy je neústavne atakované rôznymi žalobami, trestnými oznámeniami a
musí sa právne chrániť pri uzatváraní zmlúv. Bez právnikov to bohužiaľ dnes už nejde.
Prebehla krátka diskusia prítomných.
Prednosta MsÚ – každoročne nezisková organizácia INECO pri príležitosti blížiacich sa volieb prináša
pohľad na prácu primátorov a poslancov v ich končiacom období v porovnaní so všetkými mestami na
Slovensku. V rebríčku najlepšie hospodáriacich miest SR mimo Bratislavy a Košíc sme skončili na 2. mieste.
Preto by som sa chcel za neľahké obdobie poďakovať poslancom, pracovníkom mestského úradu
a primátorovi mesta. Počas tohto volebného obdobie sme spustili viaceré investičné projekty, ktoré sa nám,
podarilo získať z euro fondov a to v celkovej sume 3 milióny. Podarilo sa nám splatiť aj dlhy vo výške
800 000 eur. Ďalej informoval o podaných projektoch v meste (ZŠ, MŠ, knižnica, kino, opatrovateľská
služba, Mestské lesy a majetky – Galmuská tisina, pamiatkový výskum radnice, rekonštrukcia strechy MsÚ,
budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, DHZ – rekonštrukcia sociálnych zariadení. Každoročne sme žiadali
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na opravu vojnových hrobov a tohto roku sme konečne dostali, kamerový systém, aktivačné služby, žiadosť
MOPS, ZŠ SNP 13 atď).
Primátor mesta – čo sa týka finančného zdravia sme na 3. mieste (1. miesto Nové Zámky, 2. Bratiskava –
Lamač), vďaka patrí všetkým poslancom, p. prednostovi, p. Mnichovej. Za finančnú zdatnosť chcem
poďakovať p. Dzurilovi.  Chcem sa tiež poďakovať aj Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, ktorá
investovala do Spišských Vlách za posledné roky 860 000 eur, dnes bolo odovzdávanie vodovodu na ul.
Slobody. Zároveň ďakujem všetkým za spoluprácu a prajem veľa síl a chuti do ďalšej činnosti.
Ing. Jánošík – ul. Hornádska – bude asfalt dokončený?
Ing. Mnichová – áno, majú to v zápise.

K bodu č. 14 Interpelácie

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie poslancov.

K bodu č. 15 Záver

V závere rokovania MsZ primátor mesta Ľubomír Fifik sa poďakoval všetkým prítomným poslancom a
ostatným prítomným za účasť a 49. zasadnutie MsZ o 19:50 hod. ukončil.

Zapísala:        Mgr. Valéria Bašistová
V Spišských Vlachoch, dňa: 09.11.2018

Za správnosť: PaedDr. Marcela Satmáryová
predseda návrhovej komisie

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:
Štefan Labanc ....................................................

Tomáš Celec .....................................................


