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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 22. mája 2019 na 4. 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
Poslanci MsZ: Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák

Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Jozef Lazor, PaedDr. Marcela Satmáryová

Neprítomný: Ing. Rastislav Bečker - ospravedlnený,
Štefan Labanc - ospravedlnený,
Mgr. Monika Koperdáková - ospravedlnená

Hlavný kontrolór: Mgr. Margita Šefčíková
Zapisovateľ: Mgr. Valéria Bašistová

Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15:45 hod.
Ukončenie rokovania: 19:00 hod.

Priebeh rokovania:

K bodu 1: Otvorenie

Priebeh rokovania: K bodu 1: Otvorenie  zasadnutia
– určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
– voľba návrhovej komisie MsZ

Primátor mesta navrhol zloženie návrhovej komisie,
určil overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
volí návrhovú komisiu v zložení: predseda: PaedDr. Marcela Satmáryová
členovia: Ing. Svetlana Kočišová, Jozef Lazor
určuje
za overovateľov zápisnice: Milana Biroščáka, Ing. arch. Martin Čurilla
skrutátora: Ing. Juraja Jánošíka
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch volí (celé znenie uznesenia v prílohe).

Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla,
Milan Biroščák
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Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 47/VIII/2019 bolo prijaté.

Primátor mesta – prečítal žiadosť p. PaedDr. Emílie Čurillovej o odstránenie vety zo zápisnice č. 3 zasadnutia v bode č.
14 Rôzne primátorom mesta Spišské Vlachy Ľubomírom Fifikom. Jedná sa o vyjadrenia, ktoré boli povedané mojou
osobou a podľa sťažovateľky bolo zneužité jej meno a boli povedané slová, ktoré nehovorila. Poprosím p. Čurillovú,
aby nám priblížila čo nebolo v súlade s jej vyjadreniami v rámci rokovania z 3. zasadnutia MsZ.

PaedDr. Čurillová – čo sa týka zasadnutia 3. plenárneho, tak tam som vzniesla pripomienky, ktoré sa týkali lyžiarskeho
vleku. Keď som si prečítala zápisnicu, ktorá bola zverejnená 26.04.2019 na stránke mesta, tak v odkaze bolo napísané,
že pripomienky pani Čurillovej sú v zápisnici v prílohe. Príloha tam nebola daná. Vy pán primátor ste tam ďalej
komentovali vlek, kde ste doslova povedali: „vlek kúpilo mesto, je to potvrdené aj pani Čurillovou“. Ja som to takto
nepovedala, ja som to potom vysvetlila, že v mojich pripomienkach je napísané: „marec odrážka mesto kúpilo vlek
späť“. Nechcem, aby tam bolo uvedené moje meno. Ďalej vysvetľujem ako došlo ku kúpeniu lyžiarskeho vleku, ktorý
sa kúpil za totality, za socializmu a kúpil to Miestny národný výbor. Vy ste mi dnes o 13-tej preposlali článok z Korzára
z roku 2003, toto sa toho vleku vôbec netýka. Tiež ma pobúrila tá správa, že ste povedali, že vlek bol nefunkčný. Vlek
TJ Signal odovzdala MŠK funkčný o tom je aj záznam z roku 2005, je to uvedené aj v liste, že bol spôsobilý na ďalšiu
prevádzku. Potom som sa veľmi nahnevala, keď ste povedali: „teraz si niekto myslí, že keď chodí sem tam na ten
guľáš...“. Veľmi sa ma to dotklo...nechodila som ta nielen ja, chodilo tam mnoho našich členov.

Primátor  mesta – vrátane mňa ako člena, tiež som platil členské.

PaedDr. Čurillová - tento majetok je majetok mesta, patrí všetkým ľudom v meste, takže je potrebné, aby sa tento
majetok chránil, netreba ho devastovať. Na čo sa likvidoval ten vlek? Až na moju intervenciu boli zverejnené tie
pripomienky. Teraz sú tie pripomienky zverejnené tak, že vzadu, kde sú podpisy zo zápisnice je moja pripomienka,
nikto si to neprečíta, lebo je to v závere zápisnice. Žiadala som, aby boli zverejnené pripomienky tak, ako boli
zverejnené pripomienky pána Jánošíka.

Mgr. Bašistová – čo sa týka toho zverejnenia, ja som na zastupiteľstve vtedy nebola, zápisnicu robila kolegynka, ktorá
mi ju poslala celú v pdf. formáte, čiže ja som ju zverejnila tak ako bola. Predpokladala som, že je to v celosti. Zápisnica,
ktorá sa zakladá do archívu je zároveň s tou Vašou pripomienkou založená. Potom ma kontaktovala pani Kočišová, tak
som to skontrolovala na webe na tej poslednej strane a doplnila som to. Ten dokument bolo potrebné oskenovať, boli
tam ešte Vaše podpisy, ktoré som zamazala a spojila obe dokumenty dokopy, čiže ako končí zápisnica, začína tá
príloha.

PaedDr. Čurillová - ale nebola, keď pripomienku dám tak nech je zverejnená.

Mgr. Bašistová - ja sa ospravedlňujem, nebolo to úmyselné.

PaedDr. Satmáryová – zápisnica sa zverejnila v piatok a v pondelok hneď tie pripomienky.

Primátor mesta – nebolo to vtedy, ale nedopatrením sa to stalo. Ideme ďalej: „Vašou povinnosťou je majetok chrániť,
nedovoliť, aby sa s ním šafárilo“, takto ste to napísali v tej Vašej žiadosti. Môžete my vysvetliť to šafárenie?

PaedDr. Čurillová - lebo ten predaj toho majetku...nechcem sa k tomu vracať.

Primátor mesta – pochopil som to tak, že ja som dovolil, aby sa šafárilo, chcem nadviazať na to čo ste hovorili
predtým. Vlek zakúpilo mesto v rokoch 88-89 za značnej podpory TJ a Vášho manžela, ktorý bol najviac iniciatívny
v tejto oblasti. Klobúk dole, poznal som Vášho manžela, aj vďaka nemu sa tu tieto vleky dostali. Aj vďaka tomu, že na
šume sa v rámci pomoci na základe odsúhlasenia vedenia šumu tieto veci odobrili, sa tento vlek nainštaloval v lokalite
Dreľuš. Bolo to v spolupráci a s odobrením mesta – miestnym národným výborom. Ale to čo ste povedali, ja som len
zdôraznil, že ste to potvrdili, je to zdokumentované aj v nahrávke. Bola tam spolupráca a aktivita ľudí v TJ, ktorí boli
oddaní tejto myšlienke a odpracovali veľa dobrovoľníckych hodín či už na šume, alebo v rámci výstavby tohto vleku.
Snahou vo vtedajšej dobe bolo to tu postaviť, podarilo sa to vďaka Miestnemu národnému výboru, vďaka p. Igorovi
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Rusnákovi, bolo to za predsedovania predsedu MNV p. Meždeja. Takže ja som nechcel nijakým spôsobom niekoho
zaviesť, ja len konštatujem to čo je pravda, na čo máme doklady, tzn. kúpne veci - ako sa to kúpilo, ako sa to potom
následne previedlo do bezplatného užívania TJ-čky, ktorá sa mala o to starať. Rok 2003, ktorý preukazuje článok, ktorý
som Vám poslal bol o tom, že TJ už tento vlek nebola schopná prevádzkovať, už bolo potrebné do neho investovať,
tzn., že TJ-čka chcela tento vlek v roku 2003 vrátiť mestu, aby mesto prebralo nad tým patronát, aby zaškolilo nejakých
vlekárov, aby sa to zastrešilo. Malo to potom prejsť na komisiu stavebnú, ktorá mala rozhodnúť, čo ďalej, ale
nasledovali kroky aké boli, asi sa nedohodli čo sa týka umiestnenia, lebo predstava mesta bola iná aká bola predstava
TJ-čky vrátane Laca Čurillu, vrátane možno aj Vášho manžela. Ten dlhší vlek sa predal, kúpil sa autobus, neviem či
vtedy o tom rozhodla správna rada, či to odsúhlasili všetci, lebo to bol majetok mesta, ktorý bol bezplatne daný do
užívania našich občanov a oni ako TJ-čka to zastrešovali odborne, tzn. p. Keltoš, L. Čurilla, Váš manžel, p. Jánoš
a ďalší ľudia, ktorí boli nápomocní tomu, aby sa to zveľaďovalo, aby tento vlek bol činný. Vlek sa predal, kúpil sa
autobus, roky bol využívaný MŠK, obdobie, v ktorom prešla TJ na MŠK nebolo ľahké. Keď som ja začal na úrade, tak
som oslovil právnika p. JUDr. Ivana Čurillu, aby našiel spôsob a napomáhal tejto veci. Boli roky, kedy to bolo už
ohrozené, vieme aké boli zimy, bez zasnežovania by lyžovanie nebolo možné, vlek by bol príťažou. Keď som nastúpil
do funkcie, na prvom rokovaní LTO sa hovorilo o predaji aj malého vleku. Na moje počudovanie bola väčšina za to,
predať ho. Nesúhlasil som s tým a povedal, že do roka a do dňa bude zasnežovanie, aby aspoň tento malý vlek tu zostal,
aby niečo tu z toho obdobia bolo. Všetka česť TJ-čke, najväčším iniciátorom podľa toho všetkého boli dvaja ľudia,
v prvom rade nebohý pán Ivan Čurilla, a druhý Igor Rusnák, ktorí vo vzájomnej spolupráci dokázali cez MNV dostať,
kúpiť to zariadenie, resp. obidva vleky pre mesto s tým, že keď boli TJ-čkári aktívni, tak mesto automaticky nemalo
problém im to dať do bezplatného užívania, aby to zveľaďovali, aby sa mal kto o to starať a aby boli ľudia, ktorí majú
oprávnenie prevádzkovať vlek. Viem, že tam boli dva vleky, bola tam unimobunka. Premiestnil sa iba malý vlek, veľký
vlek neviem kde je a neviem ani kde je unimobunka. Viem, že za ten veľký vlek možno aj unimobunka bola v cene sa
kúpil autobus, ktorý slúžil roky či už pre turistov, futbalistov, dôchodcov, svadby. Jednoducho ten autobus aj zarábal na
to, aby pokryl náklady, aby mohli byť prevádzkované naše vlašské oddiely. Všetky tieto veci sú len nedorozumeniami,
obidvaja rozprávame o jednom a tom istom. Nikto nechce ako ste tu napísali „šafáriť“, chcem aby naspäť zastrešovalo
túto oblasť športu mesto, preto týmto spôsobom sme nadobudli naspäť tento vlek, ktorý ideme ďalej zväčšovať o jeden
stĺp. Nie je to horibilné predĺženie, ale aspoň niečo. Ideme ho zrepasovať, treba tam ďalšiu investíciu, ale ani zďaleka
nie je taká tá investícia aká beží po tej slávnej sociálnej sieti infokanálu - milión 500 tisíc. Sú to hlúposti, ktoré sa
nezakladajú na pravde a sú výmyslami. Nám ide všetkým o to, vrátane všetkých poslancov, aby tento vlek,
zasnežovanie, ktoré bolo dokúpené bolo pod záštitou mesta a spravovala to spoločnosť, alebo združenie, ktoré má na to
oprávnenie. Aby sa to robilo v zmysle zákona na pozemkoch, ktoré sú na to vytvorené, ktoré sú vyňaté z lesného fondu.
Nech sa to vyčistí, nech je to v poriadku a nech to slúži občanom mesta a nie jednotlivcom. Nechceme podporovať
jednotlivcov, ale napr. naše školy, aj školy v okolitých obciach a iné prvostupňové školy, ktoré tento vlek môžu
využívať v rámci kalendára, ktorý si zvolí lyžiarsky oddiel, ktorý to bude mať v správe. Dúfam, že som to vysvetlil
zrozumiteľne. Pani Čurillová ja si Vás vážim ako učiteľku od kedy sa poznáme, veľmi som si vážil Vášho manžela,
spolupracovali sme do poslednej chvíle a nepovedal som na neho nič zlé, iba dobré.

PaedDr. Čurillová – dovoľte mi vysvetliť to slovo „šafáriť“. Keby som sa nebola dozvedela 01.02.2019, že vlek bol
predaný za 100 eur nejakej firme v Krompachoch nikdy by som nebola otvorila túto problematiku, pretože toto ma
veľmi nahnevalo. Vtedy ste mali zakročiť, pretože tento vlek predal MŠK, nie Vy, tam je kameň úrazu. Preto som
začala písať tie veci. Viem, že si vážite môjho manžela bolo to vidno aj na pohrebe, ale keď by žil, bol by smutný
z toho čo sa tu deje.

Primátor mesta – z toho čo sa dialo možno že, ale nie z toho, že to má opäť mesto, a že to má ten vlastník, ktorý to
zakúpil.

PaedDr. Čurillová - teraz som už spokojná.

Primátor mesta – to, že som nebol na tej členskej schôdzi, bolo zapríčinené tým, že v minulosti som bol podozrievaný
z konfliktu záujmov istým človekom. Odvtedy, odkedy mi to prischlo, že nemám byť nikde členom, nemám byť nikde
v predsedníctve, lebo je to konflikt záujmov, keď podpisujem nejaké uznesenia, ktoré sa týkajú dotácie, tak som
odstúpil z každého jedného občianskeho združenia, ktorému som platil členské. Bol som členom, aby som bol
nápomocný, nie aby som mal z toho osobný profit, bol som členom preto, aby som bol informovaný o veciach, ktoré sa
dejú v rámci ich činnosti, aby som v rámci možnosti mohol pomôcť. Teraz, keď sa to dá do poriadku právne,
pozemkovo, verím tomu, že vlek bude slúžiť aj naďalej dlhé roky a to zasnežovanie, ktoré máme dokážeme za pár
rokov zveľadiť natoľko, že budú min. 2-3 snežné delá a zasnežovacie tyče, ktoré nám veľmi pomohli v udržaní vleku.
Vďaka aj pánovi manželovi, mal podiel na tom, aby to bolo vyňaté z lesného fondu vo vtedajšej dobe. Verím tomu, že
bude aj naďalej pokračovať spolupráca, že budeme robiť pre to všetko, aby sa tento vlek zveľaďoval, aby ostal
v Spišských Vlachoch, za to sa môžem zaručiť.
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PaedDr. Čurillová – ja len jedno slovo, Valné zhromaždenie nebolo platné, nebolo zvolané. Neboli sme účastní na
valnom zhromaždení.

Primátor mesta – ani ja som nebol pozvaný.

PaedDr. Čurillová - čo sa týka unimobunky, unimobunka zhorela, o tom je zápis, bol založený požiar.

Primátor mesta – to hovoríte o predchádzajúcom období?

PaedDr. Čurillová – áno.

Primátor mesta – riešili sme pripomienku občana k zápisnici, overovatelia by mali teraz potvrdiť to, že som vyjadrenie,
ktoré bolo predmetom pripomienky skutočne na zasadnutí povedal, a keď som to povedal, tak to nemôže byť
vymazané. Je to potvrdené, je to vysvetlené. Máme kúpnopredajné zmluvy ohľadom vleku, máme doklady k tomu ako
prebehol prevod vleku z MNV na TJ, kde sú všetky podpisy, môžete prísť do nich nahliadnuť. Vy to musíte mať tiež.

PaedDr. Čurillová – mám.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 48/VIII/2019 bolo prijaté.

V rámci tohto bodu primátor mesta podal návrh na doplnenie bodu programu rokovania ako bod č. 20: Doplnenie
žiadosti o NFP materská škôlka.

Prednosta MsÚ – ministerstvo nám odporúča prijať uznesenie v ktorom sa budú uvádzať iba percentá v zmysle
oprávnených nákladov, preto žiadame doplniť tento bod do programu rokovania.

Primátor mesta – dal o návrhu na doplnenie bodu do rokovania Mestského zastupiteľstva hlasovať.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh bol prijatý.
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Primátor mesta – dal o zmene programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlasovať.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 49/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. Schválenie Dohody o spolupráci pri rozvoji turizmu a prevádzkovaní motorového vozňa „Hanička“
6. Postúpenie práva poľovníctva a užívania poľovného revíru „Spišské Vlachy“
7. Postúpenie práva poľovníctva a užívania poľovného revíru „Suchá Dolina“
8. Verejno-obchodná súťaž na priestory v Kultúrnom dome
9. Verejno-obchodná súťaž na pozemok v rekreačnej oblasti Zahura
10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. x/2019 o podmienkach poskytovania dotácií

právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy
11.Prílohy č.1, 2, 3 k VZN 1/2013
12.Rozpočet mesta na roky 2019 - 2021
13.Individuálna účtovná závierka za rok 2018 a konsolidovaná   závierka za rok 2018
14.Dohoda o prevode vlastníckeho práva
15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. x/2019 zmeny a doplnky č. 2/2017 Územného

plánu mesta Spišské Vlachy
16.Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1. ŠK Tatran Spišské

Vlachy
17.Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1. ŠK Tatran Spišské

Vlachy
18.Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1. ŠK Tatran Spišské

Vlachy
19.Založenie združenia obcí „Tribus, o.z.“
20.Doplnenie žiadosti o NFP materská škôlka
21.Správa o výsledku vykonaných kontrol
22.Činnosť komisií – výstupy
23.Rôzne
24.Interpelácie
25.Záver
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K bodu 3: Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová - z uznesení z nášho volebného obdobia je v plnení:
- uznesenie ohľadom novostavby MŠ. Ďalej sú v plnení kontroly HKM, v plnení uznesenie zmeny a doplnky č. 3
územného plánu Mesta Spišské Vlachy, ostatné uznesenia sú splnené. Z predchádzajúceho obdobia sú v plnení:
- uznesenie týkajúce sa rekonštrukcie Rudoľovej záhrady č. 367/VII/2018,
- uznesenie týkajúce sa ošipárne č. 369/VII/2018,
-uznesenie č. 380/VII/2018 týkajúce sa ČOV a zámeny pozemkov s ECAV,
-uznesenie č. 378/VII/2018 týkajúce sa miestnych občianskych poriadkových služieb.
Ostatné uznesenia sú splnené.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 3 Správa o plnení uznesení: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie
na vedomie (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 50/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 4 Pripomienky občanov

PaedDr. Čurillová – bol tu môj syn, ale keďže musel pracovne odísť tak ma poprosil, aby som prečítala pripomienky,
ktoré dal do podateľne MsÚ. Prepis textu: Otázky mestskému zastupiteľstvu-pripomienky občanov MsZ dňa 22.05.2019.
Ako právny zástupca Petície proti rozšíreniu svinčíka/ošíparne z poverenia jej predsedu by som sa chcel opýtať: Dňa
7.2. primátor mesta absolvoval stretnutie v Olcnave k téme boj proti svinčíku a ďalšie navrhované kroky zo strany
predsedu petície proti svinčíku pána Salaja. Stretnutia sa zúčastnili starostovia obcí Olcnava, Bystrany, Hincovce
a primátor mesta Spišských Vlách Fifik plus pán Kiššák. Dohodlo sa, že podajú oznámenie na Ministerstvo životného
prostredia na enviromentálne záťaž zo svinčíka, oznámenie okresný úrad odbor životné prostredie na enviromentálnu
škodu zo svinčíka a požiadajú Ministerstvo životného prostredia aby prerušilo konanie o rozšírení svinčíka. Všetky tieto
podania pripravil a zaslal pán Salaj s jeho právnikmi 8.2. obciam a mestu. Podanie podal pán Salaj, obec Olcnava
a obec Bystrany. Mesto Spišské Vlachy tak doteraz neurobilo 3 a pol mesiaca – pýtame sa prečo a žiadame o písomnú
odpoveď. Na stretnutí sa dohodlo, že obce sa združia a podpíšu zmluvu o združení s cieľom najať odborníkov a zaplatiť
ich náklady – zmerať amoniak, úroveň dusičňanov vo vode a pôde a tieto nezávislé merania a výsledky použiť konaní
voči rozšíreniu svinčíka. Prispieť prisľúbila aj Nadácia pána Salaja. Zmluva bola vypracovaná a zaslaná 19.2.2019
aj mestu Spišské Vlachy, ktoré sa k nej doteraz 3 mesiace nevyjadrilo. Žiadnym spôsobom. Ignoruje ju a nereaguje na
viaceré výzvy. Prečo? Nechceme nezávislé merania a poznať skutočnosť? Prečo mesto nereaguje a ignoruje túto
snahu? Žiadame písomnú odpoveď. Primátor sa ďalších 2 stretnutí nezúčastnil hoci boli naplánované z dôvodu
pracovnej zaneprázdnenosti. Prečo neurčil svojho zástupcu (prednostu, viceprimátorku alebo pani Mnichovú)? To boj
proti svinčíku nám nestojí zato? Viete páni poslanci o týchto skutočnostiach – ste informovaní? Čo mienite s tým
urobiť? JUDr. Ivan Čurilla, advokát.
Primátor mesta – ja som sa zúčastnil viacero stretnutí, aby som si ozrejmil túto problematiku chovov na vlastné oči.
Tzn., že som sa spolu s pánom poslancom Čurillom zúčastnil kde sa mali zúčastniť aj menovaní starostovia na jednej
farme, kde som si chcel na vlastné oči pozrieť spôsob akým sa spaľujú zvieratá. Keďže najväčším strašiakom z mojej
strany bolo to, že sa má tu vybudovať v rámci zefektívnenia ich prevádzky tzv. spaľovňa. Čo sa týka zmluvy, resp.
združenia, ktoré má spájať tieto obce, ktoré sú priamo zasahované tým zápachom, tak táto zmluva je návrh ktorý vyšiel
zo strany pána Jozefa Salaja, ktorý v nej navrhoval pre všetkých starostov, aby to prerokovali na svojich komisiách
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a MsZ. Keďže nemám žiadnu informáciu ako prebiehali rokovania na ich zastupiteľstvách a nemám žiadne ich výstupy
o tom, že by boli tieto zmluvy odsúhlasené, tak mesto čaká ešte na ich vyjadrenie a my na základe ich vyjadrenia
zaujmeme stanovisko. My sme si boli ako zástupcovia mesta Spišské Vlachy pozrieť tieto prevádzky, oni nie. Boli sme
si pozrieť prevádzku pri Prievidzi, tá sa týkala chovu brojlerov. Potom sme sa na základe pozvania zúčastnili stretnutia,
na ktorom sa mali zúčastniť aj títo starostovia vrátane pána Salaja, poslancov, vrátane mňa priamo tu na miestnej farme
aj za účasti konateľa pána Hansena z Dánska, ktorý roky býva na Slovensku. Prešli sme si celý areál, celý projekt, ich
vízie. Ich snaha je intenzívna, aby ten zápach, ktorý častokrát je citeľný, aby v Spišských Vlachoch a okolí nebol.
Porovnal som staré haly, starý systém chovu, ktorý je spred 30-tich rokoch, ktoré sa nezmenili. Potom som bol pozrieť
halu, kde to už funguje aj s ventilátorom – turbínou. Bolo tam značné zlepšenie. Aplikácie hnojovice na polia - tak aj
v tom majú zlepšenie a zefektívnenú prevádzku prihliadajúc na životné prostredie. Majú systém zaorávací, kedy
dostanú hnojovicu 10 cm pod pôdu. Firma Agrovýkrm nepôjde do navyšovania jestvujúceho počtu, ktorý je tam teraz,
kým sa nepreukáže zlepšenie ovzdušia a kvality vody. Ešte pred tým navýšením chcú vybudovať bioplynovú stanicu,
ktorá má tiež schopnosť odbúrať zápachy, ale to až po preukázaní zlepšenia súčasného stavu a počtu ošípaných. Robia
maximum, aby ten zápach bol minimálny, alebo aby nebol vôbec. Ďalšia vec, ktorá bola prízvukovaná z našej strany, na
verejnom prerokovaní bola pripomienka p. poslanca Ing. Jánošíka ohľadom výsadby stromov, ktoré by slúžili ako
vetrolamy. Na stretnutí sme prišli na spôsob ako a kde tieto stromy vysadiť. Buď pozdĺž toku potoka Hornád, alebo
pozdĺž Štiavnického potoka z Bystrian. Hovorím zo skúsenosti čo som videl, pozýval som všetkých poslancov, kto
mohol ísť išiel. Som veľmi sklamaný, že tam neboli zástupcovia týchto obcí, ktorí boli pozvaní. Počkáme si na výstupy
z týchto obcí, komisia zasadne a do budúceho zasadnutia bude pripravený program a výstup z tejto komisie či podporiť
alebo nepodporiť, je to na schvaľovacom procese zastupiteľstva.
PaedDr. Čurillová – chcela by som tu nechať pre Vás aj pre poslancov zmluvu o združení, hodnotenie vplyvov na
verejné zdravie, návrh na prerušenie konania, oznámenie o existencii environmentálnej záťaže, oznámenie
o skutočnostiach nasvedčujúcich vznik environmentálnej škody. Toto Vám tu nechám. Nezaujímam k tomu žiadne
stanovisko, ale z môjho pohľadu, zúčastnila som sa toho verejného prerokovania a tam ľudia jasne povedali, že nechcú
rozšírenie svinčíka, je tu neskutočný zápach a treba s tým niečo robiť. Návrh združiť obce a urobiť niečo spolu je
potrebné.
Primátor mesta – poďakoval za pripomienky a tento bod rokovania MsZ ukončil.

K bodu č. 5 Schválenie dohody o spolupráci pri rozvoji turizmu a prevádzkovaní motorového vozňa“ Hanička“

Prednosta MsÚ - zmluvné strany sa vzájomne zhodli na tom, že prevádzkovanie motorového vozňa Hanička medzi
Mestom Spišské Podhradie a Mestom Spišské Vlachy významne prispieva k rozvoju turizmu a zlepšuje ekonomickú
situáciu v Meste Spišské Podhradie a v Meste Spišské Vlachy. Zmluvné strany sa vzájomne zhodli na tom, že vzájomná
spolupráca Zmluvných strán pri rozvoji turizmu a prevádzkovaní motorového vozňa Hanička je potrebná. Predmetom
tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri podpore a rozvíjaní turizmu v Meste Spišské
Podhradie a Meste Spišské Vlachy a pri zabezpečovaní prevádzky motorového vozňa Hanička na trati Mesto Spišské
Vlachy – Mesto Spišské Podhradie a späť. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 2 000,-EUR. Tieto rokovania
medzi Spišských Podhradím a Spišskými Vlachmi prebiehali už od roku 2017. V roku 2018 sme sa dohodli na
vzájomnej spolupráci v rámci nákladov, ktoré budú spojené s prevádzkou vozňa vo výške 2.000 eur, prevádzkové
náklady sú však oveľa vyššie. Cieľom je podpora turizmu a propagovanie histórie mesta Spišské Podhradie a Spišské
Vlachy. Mesto Spišské Podhradie túto dohodu schválilo minulý týždeň. Sme radi, že môžeme takýmto spôsobom
spolupracovať. K dispozícii budú aj propagačné materiály a bude to spojené aj s ďalšími kultúrnymi akciami.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 5 Schválenie dohody o spolupráci pri rozvoji turizmu a prevádzkovaní
motorového vozňa“ Hanička“: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v
prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková



8

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 51/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 6 Postúpenie práva poľovníctva a užívania poľovného revíru „Spišské Vlachy“

Prednosta MsÚ - poľovnícke združenie Spišské Vlachy nás ako vlastníka poľovných pozemkov v uznanom poľovnom
revíri Spišské Vlachy, žiada o uzavretie nových zmlúv o užívaní poľovného revíru v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve. Rovnako nás žiadajú o ukončenie platných zmlúv o užívaní poľovného revíru Spišské Vlachy a to
dohodou. Z hlavných dôvodov je pripravovaná novela zákona o poľovníctve, ktorá po schválení a účinnosti dosť
výrazne ekonomicky zaťaží naše poľovnícke združenie, a to najmä analýzami vlastníckych vzťahov poľovných
pozemkov. Preto by sme radi uzavreli nové zmluvy o užívaní poľovného revíru ešte podľa platného zákona o
poľovníctve. Pri rozhodovaní o budúcom užívateľovi poľovného revíru nás žiadajú brať do úvahy nie len finančnú
ponuku, ale aj plán rozvoja poľovníckeho hospodárenia, zhodnotenie poľovníckeho hospodárenia, predpokladaný
rozsah opatrení a investícii v súvislosti s poľovníckym hospodárením, počet držiteľov poľovných lístkov v trvalým
pobytom v Spišských Vlachoch. Históriu, ktorá sa datuje od roku 1872 kde patria k jedným z najstarších poľovníckych
združení na Slovensku ešte pod názvom Walendorfer Jagdverein. Momentálne má združenie 33 členov. Všetci členovia
sú Vlašania, s trvalým pobytom v Spišských Vlachoch. Celková výmera poľovníckeho revíru je 3382 ha. Z toho mesto
Spišské Vlachy má 1970 ha. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta – ročný prínos: 2 022,-EUR.
Primátor mesta – musím, povedať, že s ich prácou som ako štatutár spokojný, majú vzťah k prírode, k Zahure, k tomuto
nášmu revíru.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Postúpenie práva poľovníctva a užívania poľovného revíru „Spišské Vlachy“:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch splnomocňuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 52/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 7 Postúpenie práva poľovníctva a užívania poľovného revíru „Suchá Dolina“

Prednosta MsÚ – v našom katastri sa nachádza aj ďalšie poľovnícke združenie Suchá Dolina – Kaľava tiež nás ako
vlastníka poľovných pozemkov v uznanom poľovnom revíri Suchá Dolina, požiadalo o uzavretie nových zmlúv
o užívaní poľovného revíru v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. Rovnako nás žiadajú o ukončenie
platných zmlúv o užívaní poľovného revíru Suchá Dolina a to dohodou. Z hlavných dôvodov je pripravovaná novela
zákon o poľovníctve, ktorá po schválení a účinnosti dosť výrazne ekonomicky zaťaží naše poľovnícke združenie a to
najmä analýzami vlastníckych vzťahov poľovných pozemkov, preto by sme radi uzavreli nové zmluvy o užívaní
poľovného revíru ešte podľa platného zákona o poľovníctve. Celková výmera poľovníckeho revíru je 2 849 ha. Z toho
mesto Spišské Vlachy má 195 ha. Je to presne to isté ako pri predchádzajúcom bode.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Postúpenie práva poľovníctva a užívania poľovného revíru „Suchá Dolina“:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch splnomocňuje (celé znenie uznesenia v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla,
Milan Biroščák

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 53/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 8 Verejno-obchodná súťaž na priestory v Kultúrnom dome

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy chce vyhlásiť OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚTAŽ v zmysle Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorej vyhlasovateľ prenajme priestory v
Kultúrnom dome na prízemí - vchod od autobusovej zastávky (Dunčková)  na Hviezdoslavovej ul. č. 36 v Spišských
Vlachoch.
Predmet nájmu : nebytový priestor :
Vstupná chodba 15,00 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m² /rok /
Miestnosť č.1 13,00 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 34€ / m² /rok /
Miestnosť č.2 13,00 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 34€ / m² /rok /
Chodba 6,72 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m² /rok /
WC 3 m² podlahovej plochy / najnižšia ponuka 27€ / m² /rok /

Ing. arch. Čurilla - aby funkcie, ktoré tam budú boli v nejakom koncepte pre mesto zaujímavé, aby to do toho objektu
zapadlo. Aby boli na to nastavené podmienky. Aby to využívanie nebolo v rozpore s charakterom objektu.
Prednosta MsÚ - je to na Vás poslancoch, aké kritéria si do obchodnej súťaže dáte. Nastavenie je aj podľa toho, aký je
dopyt. Môžete to presunúť aj do komisie.
Primátor mesta – tie priestory, ktoré tam sú aj v suteréne vrátane átria sú v zlom technickom stave, sú podmočené,
zdržiavajú sa tam holuby. Ja by som odporúčal, aby pri špecifikovaní týchto priestorov na určenie využitia, aby sme sa
tam išli pozrieť. Sú tam pozostatky kuchyne.
Prednosta mesta – ak to dnes neschválite, v rámci komisie sa tam pôjdete pozrieť a určíte tomu účel na čo sa to bude
využívať.
M. Biroščák – požiadavka od občanov bola, že sú tam veľké priestory, v minulosti sa plánovala dole kuchyňa
s výťahom, aby sme vyšli v  ústrety občanom a využili sa aj tieto priestory. Treba pozrieť priestory pod kultúrnym
domom,  sú tam pivničné priestory a tieto zvážiť pre služby ako napr. vináreň atď.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Verejno-obchodná súťaž na priestory v Kultúrnom dome.

Hlasovanie:
Za: Ing. Juraj Jánošík

Proti: Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Milan Biroščák, PaedDr. Marcela Satmáryová

Zdržal sa: Ing. Svetlana Kočišová

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
1

Proti:
4

Zdržal sa:
1

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia nebol prijatý.
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K bodu č. 9 Verejno-obchodná súťaž na pozemok v rekreačnej oblasti Zahura

Prednosta MsÚ – jedná sa o tri pozemky Zahurou rovnakej veľkosti 198 m². Je to pozemok par. č. 7730/95, par. r. „C“
– ostatná plocha, jedná sa o pozemok smerom na Suchú Dolinu za pozemkom p. Martona. Následne rovnako veľké dva
pozemky pri druhom jazere v ľavej časti ako má p. Maťašovská chatu. Tiež sa jedná o rovnaké pozemky o veľkosti 198
m². Dopad na rozpočet vzhľadom k tomu, že máme schválené uznesenie kde predávame pozemky Zahurou je vo výške
31,53 eur/m². Cena za jeden pozemok vychádza 6240,24 €. Sú to pozemky, ktoré už boli skôr pripravené GP a stačia na
výstavbu týchto chát, je to najnižšia ponuka.
p. J. Lazor – mal by som pripomienku k návrhu v prípade, že odstúpi prvý, mesto si vyhradzuje znovu zopakovať súťaž.
A čo v prípade, že budú dve rovnaké ceny?
Primátor mesta – máme tam podmienku, že môžeme kedykoľvek zrušiť súťaž.
Prednosta MsÚ – v prípade, že budú rovnaké ponuky, rieši sa to žrebom.
Primátor mesta – dal hlasovať o zmene uznesenia s doplnením o pripomienku poslanca p. Jozefa Lazora.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.

Primátor mesta - dal hlasovať k prvého návrhu uznesenia (Zahura č. 1) k bodu č. 9 Verejno-obchodná súťaž na
pozemok v rekreačnej oblasti Zahura: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v
prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 54/VIII/2019 bolo prijaté.

Prednosta MsÚ – par. č. 5694/18, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 198 m². Minimálna suma je stanovená na
6 242,94 ,-€, jedná sa o pozemok – Zahura č. 2. Podmienky súťaže sú tie isté.
Primátor mesta – po prečítaní druhého návrhu uznesenia (Zahura č. 2) dal hlasovať k bodu č. 9 Verejno-obchodná súťaž
na pozemok v rekreačnej oblasti Zahura: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie
uznesenia v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla,
Milan Biroščák

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 55/VIII/2019 bolo prijaté.

Prednosta MsÚ – rovnako sa jedná o pozemok par. č. 5694/19, par. r. „C“ – trvalý trávnatý porast o výmere 198 m², kde
bola stanovená minimálna cena 6 242,94 ,-€. Jedná sa o pozemok s označením Zahura č. 3 s tými istými podmienkami.
Primátor mesta – po prečítaní tretieho návrhu uznesenia (Zahura č. 3) dal hlasovať k bodu č. 9 Verejno-obchodná súťaž
na pozemok v rekreačnej oblasti Zahura: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie
uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 56/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. x/2019 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Spišské Vlachy

Primátor mesta – posunul sa termín na podávanie žiadostí a to do 15.6.2019, bližšie vysvetlí p. Dzurila. Teraz budú mať
možnosť podať si žiadosť aj novovzniknuté kluby, ktoré môžu do 15.6.2019 podať žiadosť.
Ing. Dzurila – návrh znenia VZN zostáva čo sa týka textu ten istý ako bol predložený na predchádzajúcom
zastupiteľstve. Jediná zmena je dátum, ktorý sa zmenil z 15.5. na 15.6.
Primátor mesta - dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu uznesenia k bodu č. 10.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3
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Primátor mesta konštatoval, že návrh uznesenia bol prijatý.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 1/2019 o
podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Spišské
Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 57/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č.  1/2013

Ing. Dzurila – jedná sa o materiál k predchádzajúcemu zastupiteľstvu, avšak z dôvodu prepočtu Centra voľného času sa
pozmenila príloha č. 1 a príloha č. 3. Jedná sa o CVČ, a to v prílohe č. 3 ide o koeficient na žiaka zo 105,09 eur na
95,42 eur. Celková suma v prílohe č. 1 z pôvodnej sumy 35.310 eur na novú sumu 40.774 eur. Je to z dôvodu počtu
detí, pôvodný návrh bol menší počet detí.

Primátor mesta - dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu uznesenia k bodu č. 11.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol prijatý.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN č.  1/2013: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková
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Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 58/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 12 Rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2019 - 2021

Ing. Dzurila - predmetom predkladaného návrhu je finančný a programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2019
- 2021. V súčasnosti mesto Spišské Vlachy nemá prijatý rozpočet na rok 2019. Podľa §9 zákona č. 369/1990 Z. z. je
základom finančného hospodárenia obce rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
Obec má podľa §11 zákona 583/2004 Z. z. povinnosť prijať rozpočet najneskôr do 31. decembra bežného roka.
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 3 773 815 €, kde bežné príjmy
tvoria 3 427 601 €; kapitálové príjmy 282 072 €; príjmové finančné operácie 64 142 €. Bežné výdavky 3 271 296 €;
kapitálové výdavky 414 399 €; výdavkové finančné operácie 88 120 €. Rozpočet bol prerokovaný na finančnej komisii
a na pracovnom stretnutí poslancov.
Ing. J. Jánošík – za komisiu, bolo to prejednané na finančnej komisii, komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu.
Mgr. Šefčíková HKM - návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné
princípy programového rozpočtovania. Po preverení náležitostí a obsahu návrhu viacročného programového rozpočtu
na roky 2019 – 2021 konštatujem, že je zostavený v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vychádzajúc z vyššie uvedených
skutočností odporúčam schváliť Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2019 a zobrať na vedomie Návrh
rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2020 a 2021.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 12 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Spišské
Vlachy na rok 2019: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 59/VIII/2019 bolo prijaté.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 12 Rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2019 - 2021: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 60/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 13 Individuálna účtovná závierka za rok 2018 a konsolidovaná závierka za rok 2018

Prednosta MsÚ - cieľom účtovnej závierky je poskytnúť informácie o finančnej situácii, finančnej výkonnosti a
peňažných tokoch účtovnej jednotky. Konsolidovanú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje obec za nimi zriadené
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, alebo dcérske účtovné jednotky podľa § 22 ods. 4 na základe ich
individuálnych účtovných závierok. Individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednoty
verejnej správy overuje audítor.
Ing. J. Jánošík – tento bod bol tiež prerokovaný na zasadnutí finančnej komisii, ktorá odporúča ho vziať na vedomie.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 13 Individuálna účtovná závierka za rok 2018 a konsolidovaná závierka za rok
2018: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 61/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 14 Dohoda o prevode vlastníckeho práva

Prednosta MsÚ – vo veci súdneho sporu, ktorý je vedený na okresnom súde v SNV, predmetom dohody je mimosúdne
vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam s výmerou o rozlohe 242 m², ktoré sú geometrickým plánom
odčlenené z výmery 1169 m², ktoré prináležia parcele EKN č. 90769/2 na LV č. 512. Mesto Spišské Vlachy má podiel
k pozemku EKN č. 90769/2 (LV č. 512) vo veľkosti 6/25 k celku. Všetci ostatní účastníci sporu s dohodou súhlasili.
Pani Kubíková darovala mestu pozemok – 6/25, jedná sa o pozemok pána Farkaša, ktorý zasahuje do časti futbalového
ihriska. Kataster zapisuje to čo je dané, až kým sa nepreukáže opak. V dedičskom konaní p. Farkaš zistil, že predmetný
pozemok bol presunutý v pozemkovej knižnej vložke niekomu inému, čiže p. Kubíková previedla darom na mesto
niečo čo nemala vo svojom vlastníctve. Preukázalo sa to v tomto súdnom konaní, preto sme ďalej nepokračovali, ale
dohodli sme sa mimosúdne. Tieto pozemky chceme odkúpiť a vysporiadať pozemky pod ihriskom. Jedná sa o osobitný
zreteľ, teraz sa bude schvaľovať zámer prevodu pozemku bezodplatne, následne na ďalšom zasadnutí sa bude
schvaľovať konkrétny zámer.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 14 Dohoda o prevode vlastníckeho práva: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková
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Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 62/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 15 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. x/2019 zmeny  a doplnky č. 2017
Územného plánu mesta Spišské Vlachy

Ing. Mnichová – začínali sme pred dvomi rokmi, jedná sa o 12 zmien, v priebehu roka boli 2 zmeny vylúčené z týchto
zmien. Jedná sa o kompostovisko v areáli p. Koperdana – z dôvodu toho, že tam mali spracovaný zámer na Pivovar.
Druhá zmena – areál ČOV kde p. farárka nedala písomné stanovisko. Je to v rokovaní, ideme do tretej zmeny kde
súčasne riešime aj zberný dvor, ostatné zmeny prešli všetky:

- Zmena dopravného napojenia areálu bývalého detského domova z Partizánskej ulice.
- Zmena funkčnej plochy bývania v bytových domoch na funkčnú plochu bývania v rodinných domoch v

lokalite Medvedzovec,
- doplniť plochy bývania v bytových domoch na ulici 1. Mája
- Zrušenie dopravného prepojenia ulíc Cintorínska a Požiarnická.
- Zmena funkčnej plochy bývania v bytových domoch na funkčnú plochu bývania v rodinných domoch v

lokalite pri zdravotnom stredisku.
- Rozšírenie plôch na polyfunkčné využitie bývania a služieb v centre mesta.
- Zmena navrhovanej polohy autobusovej stanice pri Kultúrnom dome
- Zmena výhľadových plôch bývania v rodinných domoch na navrhované plochy bývania v rodinných domoch

v lokalitách Dreľuš a ulica Slobody.
- Návrh zástavby rodinných domov na plochách ornej pôdy, na parcele č. 1723 mimo zastavaného územia

mesta.
- Návrh situovania ČOV a rozšírenie funkčných plôch bývania v rodinných domoch na úkor navrhovaných

plôch bývania bytových domoch v lokalite Dobrá Vôľa.
Ing. Mnichová - proces prebiehal dlhodobo, máme 50 oslovených subjektov, už máme všetky stanoviská kladné,
okresný úrad v sídle kraja Košice nám dal súhlasné stanovisko. Potrebujeme uznesenie MsZ, že súhlasíte s týmito
zmenami a VZN o prijatí týchto zmien. Ďalšia zmena je, že sme vyčlenili územie na výstavbu ČOV pre Žehru
s podmienkou, že v budúcnosti po jej výstavbe budú súhlasiť s napojením aj našich obyvateľov Dobrej Vole. Časť
pozemkov je v našom katastri, a niečo má pozemkový fond. Mesto v územnom pláne nerieši iba vlastné pozemky, ale
rieši v globále, v ktorej časti mesta čo sa povolí.
Prednosta MsÚ – bola podaná pripomienka p. Bc. Pacovského, že mesto Spišské Vlachy pri obstarávaní nepostupovalo
v zmysle príslušných právnych predpisov. Tento celý proces nám zabezpečoval p. Kunák, ktorý je odborne spôsobilá
osoba. Vyhodnotenie pripomienok p. Bc. Pacovského som Vám poslal kde tento postup sa uplatňuje iba vtedy, ak
mesto nemá územno-plánovaciu dokumentáciu a robí novú, ale my robíme iba dodatky, kde sa postupuje podľa iných
paragrafov. Čo sa týka toho, že nebolo v celistvosti zverejnené na elektronickej tabuli mesta, na stránke bolo v jednom
dokumente zverejnené VZN a príloha je zverejnená hneď pod týmto dokumentom. Prechádzali sme to aj s pani
kontrolórkou  a je to v poriadku.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 15 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 2/2019
zmeny a doplnky č. 2017 Územného plánu mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
prerokovalo (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 63/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 16 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1. ŠK Tatran
Spišské Vlachy

Prednosta MsÚ – tento materiál ste schvaľovali na predchádzajúcom zastupiteľstve, jedná sa o osobitný zreteľ kde ste
len schvaľovali zámer prenájmu. Tento bod je o konkrétnom prenájme nehnuteľností, jedná sa o majetok mesta -
budovy MŠK so súpisným a orientačným číslom 968/49 a tribún so súpisnými číslami 2442 a 2443 v k. ú. Spišské
Vlachy za 1 euro ročne trojpätinovou väčšinou ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže sa jedná o budovy kde sa
budú konať kultúrne akcie, spoločenské podujatia, športové zápolenia a aktivity telesnej kultúry.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 16 Schválenie prenájmu 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, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla,
Milan Biroščák

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 64/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 17 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1. ŠK Tatran
Spišské Vlachy

Prednosta MsÚ – jedná sa o novovytvorené pozemky Zahurou: par. č. 7740/3, par. r. „C“ – lesný pozemok, o výmere
1435 m2, par. č. 7858/2, par. r. „C“ – lesný pozemok, o výmere 269 m2, par. č. 7733/14, par. r. „C“ – trvalý trávnatý
porast, o výmere 1430 m2, par. č. 7754/17, par. r. C“ – lesný pozemok, o výmere 1380m2, ktoré boli vytvorené
Geometrickým plánom. Jedná sa o pozemky pod plánovaným lyžiarskym vlekom. Je to na dobu neurčitú, 1 euro ročne
prenájom, schvaľuje sa už konkrétny prenájom. Poďakovať sa chcem bývalému poslancovi Klocekovi a terajšiemu
poslancovi Ing. Jánošíkovi, ktorí prišli s myšlienkou rozšírenia vleku v časti Zahura. Vzhľadom k tomu, že ten terajší
vlek je už v nevyhovujúcom stave sme sa rozhodli vlek posunúť, bude dlhší. Momentálne čakáme za výsledkami z EII
– posudzovanie vplyvu na životné prostredie a následne začneme s realizáciou tohto vleku a úpravou daného terénu.
Veríme, že to bude prospešné v rámci vízie pre mesto. Postupne chceme na ďalší rok zrekonštruovať čiernu chatu,
alebo zbúrať a postavíme novú. Aby rodičia detí aj ostatní si mali kde sadnúť, zohriať sa, dať si čaj. Najprv toho roku
chceme vlek, upravíme a rozšírime ho.
J. Lazor – čo znamená postavíme novú? Nejaký zrub?
Prednosta MsÚ - to je ešte na úvahe, niečo už hľadáme.
J. Lazor – bude tam dosť miesta po tej úprave? Vojdeme sa tam? Bude dosť tej plochy na zabrzdenie?
Prednosta MsÚ – myslím si, že áno.
Ing. Jánošík – bude to podľa projektu, projektant všetko zohľadní v projekte, on to rozkreslí a my navrhneme úpravy,
chceme to robiť svojpomocne.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 17 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy
žiadateľovi 1. ŠK Tatran 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, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla,
Milan Biroščák

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 65/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 18 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy žiadateľovi 1. ŠK Tatran
Spišské Vlachy

Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy o prenájom chaty so súpisným
číslom 1535 ako budovu pre šport a rekreačný účel. Schvaľuje sa trojpätinovou väčšinou, za jedno euro ročne na dobu
neurčitú ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 18 Schválenie prenájmu 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, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla,
Milan Biroščák

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 66/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 19 Založenie združenia obcí „Tribus, o. z.“

Prednosta MsÚ - dňa 18.04.2019 Miestna akčná skupina SĽUBICA, o. z. vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-P826-512-001. Operačný program: Integrovaný regionálny operačný
program. Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou. Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci
stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou. Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi
vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Jedná sa o
nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje
145.779,27 EUR. Pre územie MAS Sľubica je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti, nedostatok pracovných
príležitostí, vysoký podiel MRK, nepriaznivý demografický vývoj a prestárle obyvateľstvo. Vzhľadom na tieto
skutočnosti stratégia CLLD obsahuje aj opatrenia zamerané na riešenie problematiky zraniteľných skupín (napr. deti,
seniori a pod.). Jedná sa o aktivity súvisiace predovšetkým s napĺňaním potrieb daných skupín zvyšovaním kvality
komunitných sociálnych služieb ako je napríklad: školský autobus, doprava pre seniorov do zdravotníckych zariadení,
preprava členov športových, kultúrnych, seniorských organizácií a pod. Pri rokovaniach výkonného výboru MAS
Sľubica o. z vznikla myšlienka založiť OZ za účelom poskytovania služieb spoločnej prepravy mestám a obciam na
území MAS za prevádzkové náklady. Združenie obcí „Tribus, o. z.“ bude založené obcami Slovinky, Poráč a mestom
Spišské Vlachy. Za sídlo združenia je navrhnuté mesto Spišské Vlachy. Po schválení stavov Ministerstvom vnútra SR
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sa vypracuje a predloží žiadosť na výzvu predkladania ponúk na základe vyššie uvedenej výzvy MAS Sľubica o.z., v
ktorej sa OZ bude uchádzať o získanie finančných prostriedkov na nákup 3 kusov 24-miestnych autobusov. Finančný
dopad na rozpočet zakladajúcich členov OZ bude pozostávať z poplatkov na založenie OZ a 5% spoluúčasti na
financovaní projektového zámeru, čo činí cca 3.000€. Po získaní nenávratného finančného príspevku na nákup 3 ks 24-
miestnych autobusov budú autobusy dané do správy a prevádzky mesta Spišské Vlachy, obcí Slovinky a Poráč.
Primátor mesta – my sme túto tému už rozoberali na komisii s pánom poslancom sme dali návrh na logo. Sú to dve obce
a jedno mesto, teraz je potrebné uznesenie, aby sme mohli spracovať stanovy a podať to na ministerstvo.
J. Lazor – výstup bude, že každá obec dostane svoj autobus?
Primátor mesta – pre vlastné účely, pre združenia.
J. Lazor – nebudeš musieť prevádzkovať nejakú vlastnú linku?
Primátor mesta – nie, je to úplne niečo iné ako pravidelná štátna linka. Len prevádzkové náklady, žiaden biznis.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 19 Založenie združenia obcí „Tribus, o.z.“: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 67/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 20 Doplnenie žiadosti o NFP materská škôlka

Prednosta MsÚ – dňa 20.05.2019 nám došla výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok o uznesenie
MsZ o spolufinancovaní nakoľko sa výška spolufinancovania mení podľa oprávnených výdavkov a aj samostatným
obstarávaním dôjde k jej zmene. Preto nám odporúčajú prijať uznesenie v ktorom neuvedieme konkrétnu sumu
spolufinancovania, predchádzajúce uznesenie bude potrebné zrušiť.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 20 Doplnenie žiadosti o NFP materská škôlka: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje zrušenie uznesenia č. 6/VIII/2018 (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 68/VIII/2019 bolo prijaté.

Prednosta MsÚ – prečítal nové uznesenie. Je to na odporúčanie ministerstva vnútra prijať takého uznesenie.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 20 Doplnenie žiadosti o NFP materská škôlka: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje predloženie žiadosti (celé znenie uznesenia v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Juraj Jánošík, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla,
Milan Biroščák

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 69/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 21 Správa o výsledkoch vykonaných kontrol

Mgr. Šefčíková – HKM – bola Vám predložená správa z poslednej kontroly, ktorú som realizovala: Kontrola
vybavovania sťažností a petícií za rok 2018. Mesto vedie riadnu evidenciu sťažností a petícii, má smernicu, ktorá je
v súlade zo zákonom. Po tejto stránke zistené nedostatky neboli. V kontrolovanom období boli riešené len dve
sťažnosti, obe sa týkali činnosti stavebného úradu. Boli tam určité nedostatky v tom, že v tých lehotách ako určuje
smernica neboli sťažnosti vybavené. V oboch prípadoch sa viac menej konalo, ale nebolo to v súlade so smernicou
a zákonom o sťažnostiach. Iné nedostatky zistené neboli.
J. Lazor – neboli to závažné pochybenia?
Mgr. Šefčíková – HKM – závažné nie, tie veci boli už aj vyriešené len riešenie podstaty tej sťažnosti trvalo dlhšie ako
máme upravenú lehotu v smernici.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 21 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, Jozef Lazor, Ing. Svetlana Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla,
Milan Biroščák

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasovali (neprítomní): Ing. Rastislav Bečker, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 70/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 22 Činnosť komisii - výstupy

Ing. Jánošík – predseda finančnej komisie - finančná komisia zasadala 15.5. kde sa zaoberala návrhom rozpočtu, VZN
o dotáciách, účtovnou a konsolidovanou závierkou za rok 2018, rôzne.
Ing. Kočišová – predseda kultúrno-športovej komisie - včera zasadala kultúrno-školská komisia. Zaoberali sme sa aj
žiadosťami pána Salaja, ktorý sa osobne zúčastnil. V súvislosti so 100. výročím úmrtia M. R. Štefánika, navrhoval
premenovať Základnú školu Komenského, kde sa pani riaditeľka vyjadrila, že by mala najprv zasadať Rada školy, ktorá
by sa mala k tomu vyjadriť. Ďalej navrhoval pomenovať niektorú z ulíc napr. nových, alebo premenovať niektorú ulicu.
Členovia komisie súhlasili, aby sa nová ulica mohla takto pomenovať.
Prednosta MsÚ – diskutovali sme o tom, že nie je problém zmeniť názov ulice, ale  občania si musia zmeniť občiansky
preukaz, cestovný pas, všetky zdravotné poistenia, daňové úrady, nehovoriac o podnikateľoch – zmena sídla, kataster,
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dopravný inšpektorát, autá. Je to veľká administratívna záťaž. Na finančnej komisii sme sa dohodli, že keď sa vytvorí
nová ulica môžeme ju kľudne pomenovať týmto názvom. Problém je aj s týmto názvom pomenovať našu školu, to nie
je len zmeniť názov, schvaľuje to ministerstvo a taktiež filozofia tejto školy je s tým spojená, čo by bolo problematické
čo sa týka výchovno-vzdelávacieho procesu ako spomínala pani riaditeľka.
J. Lazor – nie je problém ak v budúcnosti budeme mať novú ulicu, resp. IBV pomenovať. Vážime si aj Komenského aj
Štefánika, ale sa mi to zdá urážlivé školu premenovať. Keby sme nemali školu pomenovanú, tak by sme sa mohli o tom
baviť, ale škola má svoj názov.
Ing. Kočišová – ďalej p. Salaj dal žiadosť, aby sa v spolupráci s mestom Spišské Vlachy a železnicou umiestnila
pamätná tabula – socha v priestoroch našej železničnej stanice. Pán Salaj sa ponúkol, že sám zájde na ŽSR a predloží
túto žiadosť.
J. Lazor – nech rokuje.
Primátor mesta – ešte sú tu možnosti, ako navrhol pán poslanec Biroščák. aj skrz toho plánovaného cyklistického
chodníka. Uvidíme, budeme na túto tému ešte diskutovať.
Prebehla krátka diskusia poslancov.

Ing. Kočišová – z KSK nás požiadali o nominácie osobností mesta na cenu KSK, predsedu KSK a plaketu KSK. Keďže
nominácie môžeme podať do 30.09., požiadali sme pani riaditeľky nech porozmýšľajú, môžeme osloviť verejnosť.
PaedDr. Satmáryová – môžeme vyzvať verejnosť.
J. Lazor – áno môžeme na úradnú tabuľu, nech podávajú návrhy za činnosť, prácu kolektívu, jednotlivca.
Primátor mesta – ja len pripomeniem posledný návrh, ktorý išiel z mesta, bol navrhnutý pán biskup František Tondra
a neprešlo to.
Ing. Kočišová – pán Salaj by navrhoval pána Antona Gurčíka.
Primátor mesta - návrhy sa budú prijímať, budeme to potom prehodnocovať koho.
J. Lazor – máme tu aj spevácky zbor aj futbalistov, dychovku...
Ing. arch. M. Čurilla – čiže najväčší Vlašan...
Ing. Kočišová – ohľadom žiadosti pána Pallesitza o divadle a filmovom štúdiu. Pani riaditeľky neboli veľmi naklonené
tomuto, lebo už niečo tu také pred dvoma rokmi bolo, a že deti sú veľmi zaneprázdnené krúžkami. Pani Mgr. Mária
Suchá z CVČ mu už navrhla, aby zriadil pod CVČ divadelný krúžok.
PaedDr. Satmáryová - s týmto aj pani riaditeľky súhlasili, že by to mohol byť taký nejaký štart, aby bol ako vedúci
krúžku a viedol svoje deti, ale toto nemá vo svojom projekte.
Primátor mesta – vo svojom projekte - biznis pláne má svoje predstavy financovania, prvá sezóna 15.000 eur, druhá 15-
30.000 eur, toľko financií by malo mesto do toho dávať.
J. Lazor – takýchto žiadostí by sme mali viacej.
PaedDr. Satmáryová – treba mu odpísať, že môže pracovať ako vedúci krúžku.
Ing. arch. Čurilla - nech má nejaké výsledky, nech motivuje deti a vtedy to treba podporiť.
Primátor mesta – toto je pre deti, ale je aj ochota dospelých vytvoriť ochotnícke divadlo. Iniciatívna je pani
Dragošeková, ktorá už komunikovala so Spišským divadlom Hviezdoslav ohľadom toho ako začať. Hľadajú sa herci
z nášho mesta, ktorí by boli ochotní bez financií sa podujať k tomu, že nejakú hru nacvičia, mesto v tomto prípade
poskytne priestory zdarma.
PaedDr. Satmáryová – už pred dvomi rokmi som s ním komunikovala aj s jeho mamkou, že Fond na podporu umenia
dáva práve takýmto umelcom dotácie na ich činnosť, nech sa tam obráti. Sú výzvy na takéto projekty.
J. Lazor – v takomto prípade nech ich požiada napr. o 13.000 eur a my ho dofinancujeme 2.000 eurami.
Ing. Kočišová – požiadavka od pani riaditeľky Bašistovej – či mesto nemôže prenajať od policajtov prenosné dopravné
značenie pre jednodňovú dopravnú akciu určenú pre žiakov našich škôl. Základná škola sv. J. Krstiteľa by poskytla
priestory na túto akciu.
PaedDr. Satmáryová – my sme si vo vlastnej réžii hľadali dopravné ihrisko, našli sme v Poprade. Neviem o takej
možnosti, viem že pre MŠ robia a v SNV nie je nič voľné.
Prednosta MsÚ – v spolupráci s pani riaditeľkou Šofrankovou, zástupkyňou a pánom primátorom sme rokovali, že by
sme sa pustili do výstavby dopravného ihriska. Dopyt je neuveriteľný, dopravná výchova je potrebná. Výsledkom
rokovania bolo, žeby sme v areáli školy, alebo Rudoľky vybudovali dopravné ihrisko pre deti.
Ing. Kočišová - p. Biroščák navrhol vybudovanie cyklistického chodníka smerom od železničného mosta k tehelni.
Navrhuje v spolupráci s riaditeľkami zorganizovať brigádu v zbere odpadkov.
Ing. arch. Martin Čurilla – predseda stavebnej komisie – komisia nezasadala, ale týka sa to výstupov z komisie, vzali
sme si za úlohu vyriešiť areál traktorovej stanice vedľa Rudoľovej záhrady. V rámci využitia do budúcna som
vypracoval taký podklad k tomu, malo by to mať už nejakú pečať, názov napr. Centrum podpory športu a kultúry
v Spišských Vlachoch – Traktorka. Nechať tomu pôvodný názov, lebo je to také charakteristické pre ten komplex
budov. Bola by to asi industriálna architektúra tzn., že iný účel, ktorý  bol sa premení na účel, ktorý my chceme
s ponechaním nejakého výrazu. Len vo vnútri by boli iné funkcie, ktoré mesto potrebuje pre svoje činnosti. Je tam
možnosť uzavretia so vstupným priestorom a oplotením, sú tam objekty v rôznom technickom stave a sú rôzny
záujemcovia. Je tam široká škála využitia priestorov, sú tam väčšie aj menšie priestory. Máme tam taký dlhší pás
viacerých miestností, ktorý by mohol byť použitý pre tých ktorí si dali žiadosti, je tam prístup z voľného priestranstva.
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Ďalšia časť by mohla byť pre kultúru a nejaké športy, jedná sa o tie väčšie priestory, ktoré tam sú (predtým garáže), kde
sa po stavebných úpravách dá tento priestor využiť.
Tam by sa možno vošlo aj to dopravné ihrisko, vonku v exteriéri by sa mohli konať napr. guľáše, je tam prestrešenie,
dorobiť posedenie a konať nejaké akcie. Jedná sa vlastne o areál kde by mohli rodiny tráviť svoj čas. Toto je na
pripomienkovanie, každý nech sa k tomu vyjadrí.
PaedDr. Satmáryová - keď sa rozhodneme, že určité veci pôjdu do prenájmu, či sa to najskôr opraví a tak sa to dá do
prenájmu, alebo svojpomocne si tie organizácie priestory upravia.
Ing. arch. Čurilla - my len určíme za akých podmienok, malo by to mať jednotný výraz, musia spolupracovať s mestom.
J. Lazor - ja za seba, máme rozbité chodníky, bavíme sa tu o miliónoch eur. Východisko z toho pre jednoduchosť
a rýchlosť môžeme ponúknuť na dlhodobé prenájmy, aby si to opravili, určiť čo musia potencionálni nájomcovia
dodržiavať napr. tie fasády.
Jedná sa o státisíce až milióny eur, my na to nezoženieme teraz, je to veľký areál, nemôžeme to utiahnuť, je to za rámec
nášho volebného obdobia.
Ing. arch. Čurilla - je záujem o prenájom týchto priestorov, ak si záujemcovia na svoje náklady urobia tieto úpravy na
základe zmluvy, treba vítať takú aktivitu, prečo nie. Tento pás je možné prenajať s tým, že si to opravia, zateplia,
vyspravia, vymenia okná.
Primátor mesta – ohľadom budúcnosti využitia priestorov, mesto bude musieť zabezpečiť hlavne bezpečnosť priestorov.
Ing. arch. Čurilla – tento návrh ide ešte do komisie, budeme to tam riešiť.
J. Lazor - navrhujem skresliť túto časť, ktorú chceme dať do prenájmu.

K bodu č. 23 Rôzne

PaedDr. Marcela Satmáryová – informovala poslancoch MsZ o situácii na ul. Vajanského, čo ste možno postrehli aj
v médiách. Dňa 6.3.2019 nám bolo na mestský úrad doručená tzv. „sťažnosť“ kde sa opakovane občania ulice sťažujú
na neprispôsobivých občanov – 1. rodina, na neporiadok, smeti, potkany, na psov, ktorí sa voľne pohybujú po ulici a ich
ohrozujú. Hneď v ten deň som kontaktovala políciu a v ich doprovode som im doručovala výzvu, neotvárali nám poslali
von malé deti. tento postup sme realizovali aj na druhý deň 7.3. a potom ešte viackrát. Zároveň, keďže majiteľ domu sa
zdržiava v Anglicku, pravidelne spolu telefonicky komunikujeme, zaujíma sa o to a chce to riešiť. Kontaktovala som aj
RUVZ v Spišskej Novej Vsi v tejto veci keďže je to aj šírenie nebezpečných chorôb a dnes bola pani Pačanová na úrade
s prísľubom, že do konca budúceho týždňa objednajú kontajner a vypracú tú svoju nehnuteľnosť. Televízia JOJ tam
bola v inej veci a to vo veci krádeže, kedy tie deti okradli svojho uja.
Prednosta MsÚ – pred dvoma týždňami bola doručená zmluva na miestne poriadkové služby, dnes bolo vyhlásené
výberové konanie na 4 zamestnancov na plný úväzok na dva roky. Tam sme dostali cez 100.000 eur. Dnes nám bola
schválená dotácia na rekonštrukciu knižnice v sume 34.600 eur. Ďalej nám bola schválená finančná čiastka z Úradu
vlády na detské ihrisko na ul. Slobody vo výške 8.000 eur. Momentálne spracovávame žiadosť na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice. Bol podaný projekt v rámci bezpečnosti cestnej premávky, čo sa týka bezpečnosti chodcov,
chodníkov – jedná sa o prechod do kostola (navrhnuté je tam presvetlenie a svetelné gombíky). Rovnako sa jedná aj
o chodníky na Vajanského ulici smerom k Pizzérii a ďalší chodník v časti Vajanského ulici (presvetlenie chodníka,
dobudovanie časti chodníka a svetelné gombíky na ceste). Rovnako sme podali žiadosť o kamerový systém, jedná sa
o počet 11 kamier pre mesto Spišské Vlachy. Pre výnimočnosť nás z predchádzajúcej výzvy vylúčili a dali nás do novej
výzvy podlieha to Ministerstvu vnútra. Výnimočnosť je v tom, že jednotlivé kamery budú priamo napojené na obvodné
oddelenie policajného zboru. Jedná sa o dve kamery (Rudoľová záhrada), dve kamery (Cintorín), jedna kamera bude
snímať Komenského ulicu a Základnú školu, jedna kamera okolie Pošty, jedna kamera bude snímať Kostolnú ulicu
z radnice, ďalšia kamera bude na opačnú stranu – predajňa Fresh a Herňa. Ďalšia kamera bude na budove ZŠ SNP 13 –
bude snímať zastávku a časť parku SNP. Ďalšia kamera do uličky ako býva p. Klučiar, ďalej na trhovisko, spolu by to
malo byť 11 kamier. Čakáme na schválenie, ale už v TV bolo proklamované, že mesto Sp. Vlachy a Krompachy
dostanú financie na tieto kamery, žiadali sme cca. 30.000 eur. Momentálne prebieha projekt opatrovateľskej služby, na
ktorý sme dostali minulého roku cca. 150.000 eur.
Primátor mesta - doposiaľ za prvý polrok tohto volebného obdobia sme boli úspešní a mimo rozpočtu mesta sme získali
viac ako cca. 600.000 eur.
Prednosta MsÚ – prešli nám aj projekty na Základnú školu v sume 40.000 eur na telocvičňu, ktorá sa bude tohto roku
robiť. Pred dvoma týždňami nám prešiel projekt na 115.000 eur, týka sa to gramotnosti – tam je 50.000 eur na pomôcky
(kompasy, modely Zeme, parný stroj, slnečná sústava, elektrotechnika magnetizmu, resistujúca figurína, slovné druhy,
DVD, magnety, stavebnice Merkúr, umelé srdcia, torzo pre prvú pomoc, banka slov, mechanika, optika, drevené
stavebnice, povesti, buzoly). Suma 60.000 eur je určená na nákup pomôcok a zvyšok je určený na krúžky. Je to
rozdelené na tri roky. To je zatiaľ všetko, postupne Vás budem informovať o ďalších projektoch.
Primátor mesta – vyčistili sme koryto Žehrice (Braniska) skrz povodne, ktorú sme mali minulý rok. V priebehu
včerajšieho dňa prišla refundácia - kompletná suma, ktorú mesto muselo zaplatiť z minuloročného rozpočtu.
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M. Biroščák - Zahurou pri prvom moste, tam je úzko bolo by dobré tam dať značku: Daj prednosť v jazde, a dať
obmedzenie kvôli váhe. Nie je tam ani zábradlie, a aby vedeli kto komu sa má vyhnúť. Ďalej pri MŠ to prepadnutie
cesty, na ul. Mlynskej pred Vilkom kanál sa prepadá.
PaedDr. Satmáryová – ďalej tiež na ul. Požiarnickej pri p. Repašskej padá múr.
M. Biroščák – bolo to minulý rok opravované.

K bodu č. 24 Interpelácie

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie.

K bodu č. 25 Záver

Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 4. zasadnutie MsZ o 19:00 hod. ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 31. mája 2019

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

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

Ing. arch. Martin Čurilla

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


