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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 26. júna 2019 na 5. 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, Mgr. Monika Koperdáková

Ing. Juraj Jánošík- prišiel o 17.30 hod., Ing. Svetlana Kočišová
Jozef Lazor – prišiel o 15:50 hod., PaedDr. Marcela Satmáryová
Ing. Rastislav Bečker

Neprítomný: Štefan Labanc - ospravedlnený

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

Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 15:40 hod.
Ukončenie rokovania: 19:10 hod.

Priebeh rokovania:
K bodu 1: Otvorenie – Voľba návrhovej komisie

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: Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla
určuje
za overovateľov zápisnice: Ing. Svetlanu Kočišovú, Mgr. Moniku Koperdákovú
skrutátora: Ing. Rastislava Bečkera
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).



2

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

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 71/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 2: Schválenie programu rokovania

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

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

Za:
6

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 72/VIII/2019 bolo prijaté.

V rámci tohto bodu boli podané návrhy na doplnenie programu rokovania. Poslanec Milan Biroščák
navrhol doplniť bod č. 5 Vyhodnotenie osláv mesta a bod č. 10 Projekty v meste. Primátor mesta
podal návrh na doplnenie bodu programu rokovania bod č. 14: Dohoda o prevode vlastníckeho práva.

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

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

Za:
7

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 73/VIII/2019 bolo prijaté.
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Program:

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. Vyhodnotenie osláv mesta
6. Vyjadrenie k rozšíreniu prevádzkovej činnosti existujúcej prevádzky Heneken Melts s. r. o.
7. Návrh prenájmu motorového vozidla
8. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy
9. Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy
10. Projekty v meste
11. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1
12.Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2018
13.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 2. polrok 2019
14. Dohoda o prevode vlastníckeho práva
15.Činnosť komisií – výstupy
16.Rôzne
17.Interpelácie
18.Záver

K bodu 3: Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová - v plnení sú tieto uznesenia:
- uznesenie ohľadom novostavby MŠ,
- uznesenie č. 30/VIII/2019 týkajúce sa plánu kontrolnej činnosti HKM.
Z predchádzajúceho MsZ máme v plnení uznesenia:
- uznesenie č. 52 a č. 53 - ohľadom schvaľovania poľovných revírov,
- uznesenie č. 62 – prevod vlastníckeho práva – p. Farkaš,
- uznesenie č. 63 – územný plán mesta.
Ostatné uznesenia sú splnené.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 3 Správa o plnení uznesení: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch berie sa vedomie (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Za:
7

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 74/VIII/2019 bolo prijaté.
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K bodu č. 4 Pripomienky občanov

Mgr. Monika Koperdáková – občania z Bystrian robia pri kultúrnom dome neporiadok, nechávajú po
sebe odpadky. Navrhujem, aby členovia MOPS boli porozdeľovaní po jednotlivých miestach kde je to
najviac potrebné, aby to plnilo svoj účel.
Primátor mesta – beriem na vedomie, sme v začiatkoch, budú prerozdelení tak, aby nebolo pokryté iba
centrum mesta, ale budú dbať aj na poriadok Zahurou a na cintoríne.

K bodu č. 5 Vyhodnotenie osláv mesta

Primátor mesta – poďakoval za pomoc poslancom mesta, ktorí mohli mimo svojich povinností a
zúčastnili sa osláv mesta, venovali sa delegácii z Poľska, vážim si to a ďakujem. Nebolo to okrúhle
výročie, oslavy mesta prebehli kľudne, bez problémov. Podľa ohlasov bol program pestrý v rámci
možností. Chválim a ďakujem za pomoc a spoluprácu p. Mgr. Suchej z CVČ a pánovi Macejkovi.
Priebeh týchto osláv bol zvládnutý.
p. Milan Biroščák – v budúcnosti, aby sa pri takýchto oslavách urobila pracovná porada, kde by sa
prerozdelili úlohy, aby boli nápomocní aj zamestnanci aj poslanci. Aby sa vedelo čo kto má robiť, a
v prípade keď príde návšteva z družobného mesta sme sa jej mohli venovať. Možnosť zapojiť sa do
projektov cez európske fondy a v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami takéto
aktivity mesta riešiť financie cez projekty, aby to nešlo z mestského rozpočtu. Zapojiť aj našich
podnikateľov, ktorí sa môžu zviditeľniť týmto spôsobom.
Primátor mesta – zamestnanci mali poradu, každý mal prerozdelené čo má robiť, čomu sa má venovať.
Nie je problém do budúcna to spojiť, a taktiež aj slávnostné zastupiteľstvá, pretože v minulosti nebolo
MsZ uznášaniaschopné.
Ing. Kočišová – ohľadom Rudoľovej záhrady som sa hanbila, aké tam je WC, je tam už dosť dlho, či
by sa nemohlo opraviť.

K bodu č. 6 Vyjadrenie k rozšíreniu prevádzkovej činnosti existujúcej prevádzky Heneken Melts
s. r. o.

Ing. Mnichová - spoločnosť Heneken Melts s.r.o. dňa 3.6.2019 podala žiadosť o vyjadrenie mesta k
existujúcej prevádzke, o územnoplánovaciu informáciu a vyjadrenie k účelu využitia prevádzkových
priestorov a pozemkov. Súčasný stav prevádzky recyklácie kovov: 2 plynové a 2 elektrické (indukčné)
modifikačné komory; vstup odpadov do recyklácie len ostatné odpady; druh odpadov – neželezné
kovy –hliník a meď; dotknuté územie prevádzky a výrobnej priemyselnej haly je postačujúce; kód R4,
R12 a R 13 činnosti sa nezmení; vstupy a výstupy surovín a energií ostanú zachované.
Navrhované zmeny rozšírenia existujúcej prevádzky recyklácie kovov:
- rozšírenie druhu odpadov – K.Č.O. neželezné kovy (hliník) – len odpady ostatné
- zvýšenie kapacity na existujúcich zariadeniach, celoročná výroba
- zvýšenie počtu smien a prevádzka sa dostane do non-stop režimu
- navrhovaná (maximálna projektovaná) kapacita 20 000 ton/rok vstupných odpadov do výroby
- primárna alebo sekundárna vstupná výrobná surovina (nie odpad) 3 500 ton/rok
- hotová produkcia výroby – 20 000 ton/rok. Bolo to prerokované na stavebnej komisii za účasti
poslancov kde sme sa zhodli na týchto odporúčaniach:
1. Územnoplánovacia informácia – prevádzka sa nachádza vo „funkčnom území výroby a skladov,
kde sú prípustné: priemyselná výroba všetkého druhu, ktorá je v súlade s hodnotením vplyvov na
životné prostredie, skladové hospodárstvo a verejnoprospešné prevádzky
2. Prehodnotiť navýšenie vstupných odpadov a produkcie - je to štvornásobné navýšenie aj tavenia aj
produkcie, teda štvornásobné navýšenie škodlivých látok v ovzduší a prostredí
3. Prehodnotiť a vylúčiť z návrhu odpady (piliny a triesky, prach a zlomky neželezných kovov, káble,
atď.), kde je predpoklad zvýšenia emisií a zhoršenia ovzdušia a prostredia.
4. Prehodnotiť množstvá odpadov aj z hľadiska dopravy – len dovoz odpadu je v prepočte tri kamióny
denne.
Ing. Kubus – hlavný projektant prevádzky - prítomným poslancom priblížil proces tavenia
v indukčných peciach. Odpady, ktoré žiadate vylúčiť boli uvedené v tom prvotnom návrhu, tieto
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odpady nebude firma nikdy pretavovať, nie je dôvod aby to v rozhodnutí bolo uvedené. Odporúčanie,
ktoré komisia dáva je firma ochotná akceptovať a požiadať o nové rozhodnutie nakladania s odpadmi,
odpady, ktoré vzbudzovali problém je ochotná vylúčiť a odporúčanie komisie akceptovať. Čo sa týka
rozšírenia 20.000 ton, po prehodnotení je firma ochotná akceptovať do výšky 10.000 ton. Keďže je to
viac ako 5.000 ton je potrebné spustiť proces posudzovania vplyvu na životné prostredie, chceme aby
bola obec informovaná. Čo sa týka meraní, s bývalým poslancom p. Kičinom sme boli pozrieť pri peci
počas tavenia. Čo sa týka filtrov, pri zanesení tkaniny dochádza k okamžitému zastaveniu
a vymeneniu tkaniny. Ak by sa to nevymenilo, pracovníci by sa v pracovnom prostredí zadusili. Počas
skúšobnej prevádzky sa robí meranie pracovného prostredia – pracovných pozícií, prašnosť, hlučnosť,
emisie a takisto ovzdušia, čo sa týka emisie do prostredia. Merania v pracovnom prostredí robí
hygiena a ovzdušie autorizovaná osoba.
M. Biroščák - filter zachytáva prach a čo tie škodliviny?
Ing. Kubus – hlavný projektant prevádzky - zachytávajú sa tuhé znečisťujúce látky, je tam ešte
zariadenie, ktoré dávkuje hydrát do vzdušiny, ktorý zachytáva sírany – tie škodlivé prvky, tie sa
zachytia na tých látkach. V rozhodnutí životného prostredia sa uvádza, ktoré látky sa majú merať
a výsledky meraní máte právo vidieť, až tam uvidíte čo a v akých množstvách s tejto prevádzky ide.
Ing. arch. Čurilla – čo sa týka meraní, ktoré vyhodnocuje nezávislý človek, je na to nejaký softvér,
ktorý to zaznamenáva?
Ing. Kubus – hlavný projektant prevádzky – musí sa navrhnúť presná výška komínu, na komíne sú
meracie body. Keď sa meria, dajú sa dve nezávislé sondy - je to meracie zariadenie, ktoré nasáva do
seba tie spaliny a vyhodnocuje. Je na to norma ako sa má merať, ako dlho sa má merať a okresný úrad
životného prostredia stanoví čo sa má merať. Samotné meranie sa nedá ovplyvniť, meria sa 48 hodín
počas prevádzky.
M. Biroščák - už teraz majú občania dýchacie problémy a keď chcete zvýšiť produkciu , tu je tá obava.
Ďalej ľudia sa sťažujú, že je to hlučné keď sa dáva tá sadzka.
Ing. Kubus – hlavný projektant prevádzky - čo sa týka navýšenia výroby – deklaroval som, že ten
filter je niekde inde ako bol predtým. Čo sa týka chorôb – ak sa urobia merania na komíne a následne
v kotolni na kotly, ktorý spaľuje čierne uhlie by sme zistili, že škodliviny z tejto kotolničky sú horšie.
M. Biroščák - my musíme mať tieto údaje k dispozícii, aby sme vedeli informovať občanov,
verejnosť, zastupujeme ich.
Primátor mesta – občanom ide o zdravé prostredie. Navrhujem, aby boli výsledky merania k dispozícii
verejnosti a občanom v laickom jazyku, pretože nie každý je odborník - technik. Dohoda, aby sa určil
deň, hodina, aby aj terajší poslanci aj verejnosť mali možnosť sa prísť pozrieť.
p. Novák – splnomocnený zástupca riaditeľa prevádzky – majitelia firmy od februára minulého roku
do dnešného dňa investovali do technológie tejto firmy 1,8 milióna eur a ďalších 300.000 eur  za
indukčné pece, ktoré sú pripravené na realizáciu. Investujú aj do ekológie, vážia si a rešpektujú
stanovisko mesta. V čase keď sa bude merať sme pripravení Vám to vopred oznámiť, budeme radi
keď sa meraní zúčastníte a objektívne zhodnotíte ako to je. Už budúci týždeň začíname dopravnú
štúdiu – vplyv dopravy a ako sa prejaví príp. navýšenie technológie v kamiónovej doprave. Pri
merania vplyvu na pracovné prostredie Vás budeme prizývať, aby ste boli prítomní. Ideme merať
prach, hluk, dopravnú zaťaženosť, hlučnosť na verejnosť – budeme sa po etapách venovať životnému
pracovnému prostrediu. Najprv sme museli technológiu vynoviť, aby sme mohli niečo urobiť. Chceme
z tejto fabriky urobiť miesto, ktoré bude reprezentatívne pre mesto a bezpečné pre zamestnancov aj
pre Vás.
M. Biroščák – navrhuje napr. aj na stránke mesta zverejniť video, v ktorom budú údaje o Vašej
prevádzke spolu s výsledkami meraní, aby si to mohli občania pozrieť a vedeli tieto informácie.
J. Lazor – keď chceme zachovať úplnú objektivitu, vieme zabezpečiť nezávislé meranie, aby to
zmerala firma mimo Vašich meraní, ktorú tam my pošleme. To by bola najväčšia objektivita pre
občana.
p. Novák – navrhujem ohľadom toho merania, v čase keď príde nezávislý audítor merať, Vy si pošlete
svojich, aby merali spolu.
Ing. Bečker – pred dvomi rokmi sa robili všetko preto, aby to tu nebolo, bojovalo sa proti tomu. Aj
vtedy tvrdili, že tie merania sú vykonávané nezávislým certifikovaným pracovníkom. Prešli dva roky
a idú rozširovať prevádzku, predtým bola iba skúšobná prevádzka. 10.000 ton je veľký objem, prínos
pre mesto nie je taký veľký ako škody. Počas dvoch rokov mali stanovené merania, z úradu dostali
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raz do roka v skúšobnej prevádzke a potom už nemali dané. Nespomenuli dennodenný monitoring
emisií, mali by to oni navrhnúť, my si chránime životné prostredie. Oni merania robia, merania majú
nahlásené. Navýšenie bude mať tiež vplyv na dopravu v meste – zvýšenie kamiónovej dopravy.
K tomuto bodu prebehla diskusia poslancov MsZ.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Vyjadrenie k rozšíreniu prevádzkovej činnosti existujúcej
prevádzky Heneken Melts s. r. o.: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie
(celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Za:
7

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 75/VIII/2019 bolo prijaté.

Mgr. art. R. Novotná, stavebný úrad – k tomuto bodu bola prizvaná ohľadom podania informácie.
Firma požiadala mesto o vyjadrenie k plánovanému rozšíreniu objemu tavenia. K tomuto sa stavebný
úrad nevyjadruje, nejde to cez stavebný úrad v žiadnom povoľovacom režime. Ak by bol objem
zvýšený na 20.000 ton muselo by to najprv podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie –
EIA. Teraz sú vo fáze, že to nie je potrebné. Bude to dlhodobý proces, možno rok, kým sa dopracujú
k výsledku, a toto všetko bude povoľovať okresný úrad životného prostredia, nie na úrovni mesta.
Keď tento proces prebehne, vtedy sa to môže dostať do fázy, že požiadajú o povolenie stavebné, vtedy
sa to môže dostať na stavebný úrad.
Ing. Mnichová – keď sa robí veľká EIA prechádzajú cez inšpekciu životného prostredia v Košiciach,
tam sú už integrované povolenia. Záleží to od toho čo určí ministerstvo na základe zisťovacieho
konania, kto to bude povoľovať.
PaedDr. Satmáryová – mám otázku na pani Novotnú mimo tohto bodu. Čo sa týka stavebného úradu
máme toho veľa, či by sa nedalo, aby ste tu boli 2-3x do týždňa. Je to tie piatky málo, nestačí to pre
občanov, chodia nám žiadosti aj cez týždeň.
Mgr. art. R. Novotná, stavebný úrad – z mojej strany pravdepodobne nie. Je to na vedení mesta ako sa
rozhodne, čo s touto pracovnou pozíciou ako rozšíriť čiastočný úväzok. 2-3x do týždňa isto nie, budete
si musieť hľadať nového zamestnanca. Hlavného zamestnávateľa mám v obci Smižany, tam mám plný
úväzok.

K bodu č. 7 Návrh prenájmu motorového vozidla

Prednosta MsÚ – Mesto Spišské Vlachy na základe potreby rozšírenia vozového parku obstaralo
prostredníctvom Mestských lesov a majetkov s. r. o. motorové vozidlo Dacia Dokker, nakoľko terajšie
vozidlo Škoda Octavia 1.6 dosluhuje, ktoré slúžilo od roku 1997. V dnešnej dobe je potrebné mať
spoľahlivé auto a málo náročne na údržbu. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta: 2500,-€ ročne.
Ing. Kočišová – prečo si nekúpime?
Prednosta MsÚ – dané vozidlo sme obstarali cez mestské lesy a následne sme si ho prenajali do mesta.
Po splatení, prestaneme platiť nájomné. Nad všetkým dohliadala naša audítorka.
Ing. Kočišová – prečo na dobu neurčitú? Prečo nie pokiaľ ho nesplatíme?
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Mgr. Šefčíková - HKM – ak je zmluva uzatvorená na dobu neurčitú zmluvný vzťah sa dá kedykoľvek
ukončiť.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Návrh prenájmu motorového vozidla: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Za:
7

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 76/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 8 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy

Prednosta MsÚ – Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Jána Ryboviča zo dňa 22.05.2019, o
odkúpenie pozemkov: parcelu registra „C“ parc. č. 2089/2 vo výmere 46 m², druh pozemku zastavané
plochy, parcelu registra „C“ parc. č. 91/7 diel č. 2 (odčlenený od parcely registra „C“ parc. č. 2089 vo
výmere 1612 m², druh pozemku zastavané plochy) vo výmere 2 m², druh pozemku zastavané plochy,
za cenu 10,- € / m². Pán Rybovič postavil dom, avšak pri kolaudácii stavby zistil, že daná stavba stojí
sčasti na mestskom pozemku. Predpokladaný príjem 480,- €. Riešenie odporúčané spracovateľom -
odporúča schváliť prevod majetku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Mgr. Šefčíková - HKM – zákon o majetku obcí práve v takomto prípade stanovuje výnimku z režimu,
ktorý sa používa bežne pri predajoch pozemku, keďže ide o špecifický prípad.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (celé znenie uznesenia v prílohe).

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

Za:
7

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 77/VIII/2019 bolo prijaté.
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K bodu č. 9 Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské
Vlachy

Ing. Dzurila - na začiatok by som chcel predniesť pozmeňujúci návrh a to v dvoch prípadoch:
- paragraf č. 5 - zmena názvu zo strediska záujmovej činnosti na: Centrum voľného času pri ZŠ,
- paragraf č. 6 - školská jedáleň – odhlásenie dieťaťa – po vzájomnej diskusii s pani riaditeľkou
a vedúcou jedálne požadujú možnosti odhlásenia sa z obedu do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa,
v mimoriadnych prípadoch do 07:45 hod. daného dňa.
Mgr. Koperdáková – ja by som chcela vzniesť námietku na toto hlasovanie, nesúhlasím s tým
odhlasovaním, pretože sa stane, že dieťa ráno vstane s teplotou a rodič nemá čas na tieto veci myslieť.
Iné je keď viem, že idem k lekárovi a odhlásiť sa do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa v prípade keď
je to plánované, ale keď dieťa ochorie náhle, je to nemožné. Po ďalšie, výška režijných nákladov 0,50
eur za réžiu za každý odobratý a neodhlásený obed je privysoká. Ja som to už včera na komisii
vysvetľovala, aby sme prihliadali na to, že predtým boli deti v hmotnej núdzi kedy neplatili za obed,
rodičia doplácali 2. stupeň: 0,01 cent/obed. Teraz keď to schválime budú rodičia, ktorí žijú zo
základného minima a majú aj viac detí platiť 10 eur za to, že deti chodia na obedy čo mali doteraz
zadarmo. Pri troch deťoch je to 30 eur mesačne, ročne 300 eur, nie je to vysoké? My nie sme
v Bratislave, ani v Košiciach. Čo tým docielime? To, že nebudú deti chodiť na obedy, ale volá sa to
obedy zadarmo. Je to vysoké, je to prehnané, neviem aký máte Vy na to názor.
Ing. Dzurila – s počtom deti rastú aj personálne náklady, treba zamestnať 2,5 pracovnej sily, na ktoré
štát už peniaze nedá.
Mgr. Koperdáková – koľko máme potencionálnych stravníkov?
Ing. Dzurila – cca. 650 stravníkov.
Mgr. Koperdáková – vo vyhláške o školskom stravovaní je aj tabuľka zamestnancov podľa počtu
stravníkov v ktorej od 601 - 700 stravníkov má nárok školská jedáleň na jedného technického
pracovníka (účtovníčka, riaditeľka), prvý kuchár, dvoch vyučených kuchárov a 3 pomocné kuchárky.
Priamo v kuchyni je to 5 ľudí. To je vyhláška o školskom stravovaní, nemôžeme to porušiť, že
vezmeme ďalšie 2 sily.
PaedDr. Satmáryová – teraz je koľko zamestnancov v kuchyni priamo?
Ing. Dzurila – neviem to teraz povedať, je to 5 úväzkov, nie 5 ľudí. Súčasný stav je, že škola dostáva
na všetkých potencionálnych stravníkov dokopy na štátnej aj na Cirkevnej škole. Tým, že sa zmení
zákon, reálne bude chodiť na obedy 3 x viac detí ako v súčasnosti.
Mgr. Koperdáková – sú potencionálni stravníci, podľa prihlášky na stravu sa vedel počet stravníkov,
teraz má každé dieťa nárok, v tom je ten rozdiel. Aj tak budú prihlášky na stravu tak sa bude vedieť, či
všetkých 650 bude chodiť.
Ing. Dzurila - teraz nie sú prihlášky, teraz už reálne má každý nárok.
Mgr. Koperdáková - my to tak máme, je to naša interná vec. Od dotácie na Eduzber závisia platy na
prevádzku aj na školskú jedáleň.
Ing. Dzurila – cena obeda sa skladá z dvoch častí, jedna časť je cena obeda, a druhá je réžia. Réžia
zahŕňa výrobu jedla. Potrebujeme nové stroje, bude potrebná prestavba, treba vybaviť jedáleň.
Momentálne kuchyňa aj jedáleň postačuje na 250 osôb.
V tomto bode prebehla krátka diskusia.
PaedDr. Satmáryová – strava sa platí 1,01 eur, réžia sa u detí neplatí. Cena 0,50 eur obsahuje náklady
na stravu mínus dotácia od mesta, rozdiel je tých 0,50 eur na žiaka.
Ing. Kočišová – je určený nejaký strop?
Ing. Dzurila – poslanci určujú.
Ing. Kočišová – môže sa to potom aj znížiť?
Ing. Dzurila - áno, znížiť sa dá stále.
Ing. J. Jánošík – napr. aj u nás na strednej škole majú obedy za 0,90 eur, ale kúpia si za 2 eurá
kavenku, cigaretku a práve tí čo by som povedal, že na to nemajú. Zadarmo si to nikto neváži a tých
0,50 eur nie je veľa.
J. Lazor – navrhuje, aby ak  po preukázaní toho, že je rodina v hmotnej núdzi boli tieto poplatky
odpustené, aby to bolo zapracované do VZN.
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Ing. Dzurila – to si určuje pani riaditeľka sama, nie je to problém.
Primátor mesta - dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu uznesenia k bodu č. 9.

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

Za:
8

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
1

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol prijatý.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 9 Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti 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: Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková
Zdržal sa: x
Nehlasovali (neprítomní): Štefan Labanc

Za:
6

Proti:
2

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 78/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Projekty v meste

p. Biroščák – na stavebnej komisii boli predložené úspešné projekty zo Spišského Podhradia, aká bola
realizácia, každý s poslancov to dostal. U nás nemáme zverejnenú realizáciu niektorých projektov,
máme to na papieri, ľudia sa pýtajú. Sme vo funkcii cca. pol roka, ale nič nie je vidieť. Bolo by dobré
dať na vedomie, ktoré projekty máme schválené, v akom termíne, či bolo výberové konanie.

Primátor mesta – v priebehu pár dní pripravíme súpis projektov, ktoré sú schválené, v prípravnej fáze
a ako prebiehajú. My sme začali toto volebné obdobie zhurta, za 1. polrok sa toho urobilo dosť, aj keď
to občania ešte nevidia. Čo sa týka projektu Rudoľovej záhrady, ministerstvo nám ešte neposlalo
zmluvu, na najbližšej komisii prebehne diskusia ohľadom našich financií čo sa týka elektriny, ktorú
chceme ponížiť. Čo sa týka podaných a schválených projektov informuje pán prednosta.
PaedDr. Satmáryová – chcela by som doplniť čo obnáša zapojiť sa do výzvy a pripraviť projekt.
Najprv je potrebné pripraviť návrh, náčrt, rozpočtovať, skresliť, to všetko netrvá jeden deň. Potom sa
čaká, a tak sa čaká dva roky na Rudoľku aj keď je to schválené, ale stále čakáme na zmluvu. Taktiež
čo sa týka Požiarnej zbrojnice, prvý projekt bol úspešný, teraz sa posielal ďalší a čaká sa. Ďalej projekt
MOPS, dostali sme 100.000 eur a tiež sme čakali rok. Projekt opatrovateľskej služby tam sme dostali
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cez 250 000 eur, ďalej projekt knižnice je schválený, knižnica sa vypratáva a pripravuje. Na projekt
kamerového systému sme dostali ďalšie financie, tiež to určitú dobu trvalo a preto to nevidno.
p. Biroščák – stačilo by to dať na papier, lebo ľudia sa pýtajú ohľadom Rudoľky, že ešte pred voľbami
sme hovorili, že sa ide robiť a už je jeseň a nič sa neurobilo. Aby ľudia tieto informácie vedeli.
PaedDr. Satmáryová – tieto informácie ohľadom projektov podal na predchádzajúcom zastupiteľstve
pán prednosta. Môže to kultúrny referent všetko spísať.
Primátor mesta – spíšeme všetky projekty, ktoré sú v riešení a dáme Vám to na vedomie.
Mgr. Koperdáková – môže to byť aj na webovej stránke mesta.
Prednosta MsÚ – s primátorom mesta sme rozmýšľali o tzv. polročnom vysvedčení za mesto -
poslancov a primátora mesta ohľadom toho čo sa urobilo za daný rok a koľko financií sme z dotácii
a grantov do mesta dostali. Predchádzajúce volebné obdobie bolo veľmi ťažké, nemohli sme sa
zapájať do žiadnych projektov, boli sme zaťažovaní inými vecami. Teraz sa do všetkých projektov,
ktoré sú aktuálne zapájame.
Projekty:

 projekt - MOPS (miestna občianska poriadková služba) – 100.000 eur
 projekt - Opatrovateľská služba – 103.000 eur
 projekt - 1. etapa Bezpečné mesto – 10.000 eur, pred troma dňami nám bolo schválených

ďalších 33.000 eur na kamerový systém – 2. etapa,
 projekt Rekonštrukcie knižnice – na jej rekonštrukciu sme dostali 33.000 eur,
 projekt ZŠ - rekonštrukciu podlahovej plochy z minulého roka. Momentálne ZŠ

podávala projekt na zníženie energetickej efektívnosti a na rekonštrukciu hlavného
pavilónu.

 momentálne sme podávali projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnici na 33.000 eur -
týkala by sa kompletnej rekonštrukcie garáži,

 do konca týždňa podávame projekt na Vyhliadkovú vežu na Turlikoch, tam je suma do
50.000 eur v rámci rozvoja cestovného ruchu.

 projekt detského ihriska – Dreľuš vo výške 8.000 eur.
Prednosta MsÚ - spomínali ste, žeby ste chceli Zahurou lanové mestečko, ale to by sme potrebovali
nejakú osobu zamestnať, ktorá by tam bola, nemôže to byť verejnosti prístupné, musí tam byť niekto
zodpovedný. Čo sa týka projektov v Spišskom Podhradí, ťažko sa to porovnáva, nakoľko ich mesto je
v UNESCU a sú v Prešovskom kraji. Väčšinou je pri zapájaní sa do projektov splnenie povinnosti -
prítomnosť MRK, neviem ako to je v Spišskom Podhradí. Dnes bola vyhlásená výzva na
rekonštrukciu ciest a oprávnené výdavky sú tam chodníky, cesty, parkoviská aj verejné osvetlenie
s prítomnosťou MRK. Do 3.9. je potrebné poslať kompletný projekt. Treba sa nad tým zamyslieť kde
by sme to chceli urobiť.
Primátor mesta - nemusí to byť celok, môžu to byť aj lokality, ktoré pospájame.

K bodu č. 11 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1

Ing. Dzurila – zmena rozpočtu sa týka príjmovej aj výdavkovej časti. V príjmovej časti je to
preplatenie povodní rok 2018 v plnej výške 46.998 eur, ďalej štátne peniaze a dotácia na knižnicu v
kapitálových príjmoch 34.600 eur. Vo výdavkovej časti sú takisto štátne peniaze, čo sa týka matriky,
preplatenie druhej časti volieb, v rámci dotácie pre požiarnu zbrojnicu, ďalej preklasifikovanie časti
originálnych kompetencií z bežných na kapitálové pre školu, presun peňazí zo školy na mesto 47.606
eur, dotácia knižnica a spoluúčasť mesta, vybudovanie vyhliadkovej veže a dotácia z ministerstva
školstva – spoluúčasť mesta vo výške 11.000 eur.
Ing. Bečker – dotácia pre Tatran?
Ing. Dzurila - to je z položky 24.800 eur, je tam dotácia pre Verbenu, Galmus a Tatran.
Ing. Bečker – na čo dostal Tatran dotáciu?
Mgr. Šefčíková – HKM – uzatvára sa zmluva, kde je presne uvedený účel.
Ing. Bečker - čo uviedli v žiadosti, na čo žiadajú peniaze?
Ing. Dzurila – sú tam jednotlivé kluby spísané, Tatran má 6 oddielov, na cestovné, na štartovné atď.
Prednosta MsÚ – nákup športového výstroja, športovej techniky, náklady na dopravu na cestovné,
náklady na občerstvenie hráčov, rozhodcov, zabezpečenie pitného režimu, pohonné hmoty, nákup



11

režijného a spotrebného materiálu súvisiace s prevádzkou a činnosťou klubu, údržbou, cestovné,
registračné, účastnícke poplatky, vzdelávanie, metodické školenie, lekárske vyšetrenia, nákup vecných
cien na turnaje organizované klubom atď.
Ing. J. Jánošík – za komisiu, na jej zasadnutí sme rozobrali jednotlivé položky, komisia odporúča
zmenu rozpočtu schváliť. Pre mňa je dôležité, že je tam zahrnutá splátka municipálu.
Primátor mesta – celková úverová zaťaženosť, ktorá bola pred 2-3 rokmi sa ponížila, momentálne je
veľmi zdravá finančná kondícia mesta.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 11 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1: 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, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasovali (neprítomní): Štefan Labanc

Za:
8

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 79/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 12 Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2018

Ing. Dzurila - návrh záverečného účtu obsahuje konečné zostatky finančných prostriedkov vo fondoch
mesta k 31.12.2018 a to:
- rezervný fond vo výške 15 739,76 EUR,
- fond rozvoja bývania 597,03 EUR,
- kaučný fond 8 159,45 EUR,
- sociálny fond 1 928,29 EUR,
- prevod zostatku peňažných prostriedkov na účtoch mesta vo výške 35 370,86 EUR do rezervného
fondu v súlade s § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. s použitím na kapitálové výdavky. Spolu
v rezervnom fonde máme cca. 51 000 eur.
Ing. Jánošík – taktiež na komisii sme si to rozobrali a navrhujeme schváliť návrh záverečného účtu.
Mgr. Šefčíková - HKM – hlavný kontrolór má povinnosť vypracovať stanovisko k návrhu
záverečného účtu. Záverečný účet má všetky náležitosti, ktoré by mal mať, a je vypracovaný v súlade
s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bol zverejnený 15 dní pred
rokovaním mestského zastupiteľstva. Čo sa týka úverovej zadlženosti a dlhovej služby, každým rokom
sú nižšie. Odporúčam schváliť záverečný účet bez výhrad.
Primátor mesta – dal hlasovať k stanovisku k návrhu Záverečného účtu mesta Spišské Vlachy hlavnej
kontrolórky mesta - bod č. 12 Záverečný účet mesta Spišské Vlachy 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, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasovali (neprítomní): Štefan Labanc
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Za:
8

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 80/VIII/2019 bolo prijaté.

Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 12 Záverečný účet mesta Spišské Vlachy za rok 2018:
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, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasovali (neprítomní): Štefan Labanc

Za:
8

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 81/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 13 Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky mesta Spišské Vlachy na 2.
polrok 2019

Mgr. Šefčíková - HKM – raz za polrok má kontrolór povinnosť predkladať na schválenie
zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti. Na 2. polrok mám naplánované tieto kontroly:
- kontrola vykonávania finančnej kontroly v podmienkach Mestského úradu Spišské Vlachy, keďže
došlo k zmene zákona o finančnej kontrole a audite,
- kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri kontrolách realizovaných v
predchádzajúcom období,
- ukončenie rozpracovaných kontrol z predchádzajúceho obdobia a
- prijímam akékoľvek Vaše návrhy na vykonanie ďalších kontrol.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 13 Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky mesta
Spišské Vlachy na 2. polrok 2019: 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, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasovali (neprítomní): Štefan Labanc

Za:
8

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 82/VIII/2019 bolo prijaté.
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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.
Na predchádzajúcom zastupiteľstve ste schvaľovali zámer, teraz sa bude schvaľovať konkrétny prevod
pozemku v rámci vysporiadania týchto vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. S pánom Farkašom
som komunikoval, chcú si to vysporiadať a dať to do poriadku.
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, Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasovali (neprítomní): Štefan Labanc

Za:
8

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Nehlasoval:
1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 83/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 15 Činnosť komisii - výstupy

Ing. Jánošík – predseda finančnej komisie - finančná komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala
záverečným účtom mesta za rok 2018, zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1
a pripomienkami.
Ing. arch. Čurilla – predseda stavebnej komisie – komisia zasadala 19.06.2019.
V bode č. 2 ohľadom vyjadrenia k prevádzke a navrhovaným zmenám – Heneken Melts, s.r.o. sme si
na komisii vypočuli to čo dnes. Komisia navrhuje vyjadrenie mesta:
1. Územnoplánovacia informácia – prevádzka sa nachádza vo „funkčnom území výroby a skladov,

kde sú prípustné : priemyselná výroba všetkého druhu, ktorá je v súlade s hodnotením vplyvov na
životné prostredie, skladové hospodárstvo a verejnoprospešné prevádzky

2. Prehodnotiť navýšenie vstupných odpadov a produkcie - je to štvornásobné navýšenie aj tavenia aj
produkcie, teda štvornásobné navýšenie škodlivých látok v ovzduší a prostredí

3. Prehodnotiť a vylúčiť z návrhu  odpady ( piliny a triesky, prach a zlomky neželezných kovov, káble,
atď. ), kde je predpoklad zvýšenia emisií a zhoršenia ovzdušia a prostredia.

4. Prehodnotiť množstvá odpadov aj z hľadiska dopravy – len dovoz odpadu je v prepočte tri kamióny
denne.

- K bodu č. 3 - Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – Poľovnícke združenie Spišské Vlachy
Poľovnícke združenie Spišské Vlachy žiada o poskytnutie priestorov v areáli bývalej STS.
Po obhliadke priestorov bola vybraná časť objektu bývalej STS, s ktorou zástupcovia Poľovníckeho
združenia súhlasili. Komisia odporúča vybrané priestory zapracovať do štúdie využiteľnosti budov v
areáli STS a následné doriešiť nájomný vzťah.
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- K bodu č. 4 - Výzva na odkúpenie pozemkov – likvidátor spoločnosti Branisko s.r.o.
Ing. Jana Kolárová, likvidátor spoločnosti Branisko s.r.o. vyzýva mesto k predloženiu ponuky
na odkúpenie pozemkov: parcela KN/C/1948/3 o výmere 135 m2 a parcela KN/C/1948/19 o výmere
358 m2, ktoré sú majetkom spoločnosti Branisko s.r.o. Na pozemku parcela KN/C/1948/3 sa nachádza
stavba bytového domu, vo vlastníctve majiteľov bytov. Ďalšia časť pozemku pod bytovým domom
parcela KN/C/1948/17 o výmere 37 m2 je vo vlastníctve mesta, časť pozemku KN/C/1948/16
o výmere 56 m2 je vo vlastníctve p. Hovanca s manželkou. Komisia odporúča preveriť prebiehajúci
súdny proces, zistiť cenu pozemku a následne predložiť ponuku na odkúpenie pozemku od spoločnosti
Branisko s.r.o. Po odkúpení pozemky vrátane mestského budú odpredané majiteľom bytového domu.
- K bodu č. 5 - Turistický chodník (žel. stanica – Zahura) – oprava a údržba
Ing. Mnichová informovala členov o navrhovanom postupe pri oprave chodníka na parcele
KN/C/7828/1, kde je potrebné vybaviť aj vyjadrenie v zmysle zákona o ochrane prírody, nakoľko sa
chodník nachádza v chránenom vtáčom území. Komisia navrhuje obnoviť, vyčistiť a upraviť turistický
chodník v rozsahu:
- vyrovnanie plochy – zarovnanie  a úprava vyjazdených koľají, jám
- vyčistenie a úprava rigolu na odvod dažďovej vody pozdĺž chodníka
- vyrovnanie nerovnosti štrkovou vrstvou, odstránenie náletových drevín, spriechodnenie chodníka
- osadenie drevených lavičiek a prístrešku na oddych v najvyššie položenej časti
- K bodu č. 6 - Riešenie žiadosti obyvateľov mesta:

1. Žiadosť o výmenu pozemkov – doplnený GP – Ladislav Pavľák - doplnil návrh
geometrického plánu k žiadosti o výmenu pozemku – parc. KN/C/457/3 ul. Vajanského za
časť parcely o výmere 80 m2 pri svojej chate v rekreačnej časti Zahura. Komisia žiada
v návrhu GP zosúladiť návrh parcely na odkúpenie so susednými parcelami – zachovať líniu
parciel.

2. Žiadosť o osadenie dopravného značenia – Vladimír Šimko - podal žiadosť o osadenie značky
– zákaz parkovať na mestskom pozemku na ul. SNP pri toku Žehrice, nakoľko zaparkované
autá, taktiež aj naukladaný materiál, ktorý tam má p. Forgáč, sťažujú prístup a je problém pri
otáčaní automobilov. Prístupová komunikácia je iba účelová, nie je to miestna komunikácia.
Komisia navrhuje vyzvať majiteľa zaparkovaných áut a materiálu na odstránenie z predmetnej
plochy verejného priestranstva a užívanie priestranstva riešiť v zmysle platného VZN.

3. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Lukáš Kristek - podal žiadosť o odkúpenie pozemku časť
parcely KN/C/5520/7 o výmere 150 m2 pri rekreačných objektoch na parcelách KN/C/5520/12
a 5520/13 v lokalite Zahura. Komisia predbežne súhlasí s odpredajom pozemku časť parcely
KN/C/5520/7 o výmere 150 m2 pri rekreačných objektoch na parcelách KN/C/5520/12 a
5520/13 v lokalite Zahura, Odpredaj s osobitným zreteľom je možný za cenu min. 31,53 € / m2

v zmysle uznesenia MsZ č. 354/VI/2014. Ku žiadosti je potrebné dať vypracovať geometrický
plán s presnou špecifikáciou parcely.

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Daniel Krauz - podal žiadosť o odkúpenie pozemku časť
parcely KN/C/7730/81 o výmere 36 m2, oproti chate na parcele KN/C/ 7730/91 v jeho
vlastníctve v lokalite Zahura. Komisia nesúhlasí s odpredajom časť parcely KN/C/7730/81 o
výmere 36 m2, oproti chate na parcele KN/C/ 7730/91 v jeho vlastníctve v lokalite Zahura
z dôvodu úzkej krajnice pri ceste, kde je aj strmý svah a rozšírenie nie je možné.

V bode rôzne - PaedDr. Marcela Satmáryová upozornila na užívanie verejného priestoru F. Kalea, kde
je obmedzený prechod po chodníku a na schátralý dom na ul. Kostolnej (p. Lender a spol.). Ing.
Jánošík poukázal na potrebu riešenia kamerovým systémom – ul. Hviezdoslavova – ulička, ktorá je
neprejazdná a na spevnenie prístupovej cesty k chate p. Veselej pri druhom jazere v lokalite Zahura.
Pán Milan Biroščák upozornil na zlý stav prvého mosta na Zahure, prípadné osadenie značiek.
J. Lazor – navrhuje, aby ich mesto vyzvalo na odstránenie.
PaedDr. Satmáryová – upozornila na nedokončený chodník pri dome p. Tindiru, ul. Kostolná.
Primátor mesta – čo sa týka mosta na Konrádke, podali sme projekt a uvidíme či bude schválený.
Mgr. Koperdáková – upozornila na neupravený park na Požiarnickej ulici.
Primátor mesta - máme veľa zelene aj v centre mesta, potrebné mať odborníka ktorý by sa tomu
venoval, budeme sa tým zaoberať.
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K bodu č. 16 Rôzne

Ing. Kočišová – upozornila na zlý stav WC v Rudoľovej záhrade počas osláv mesta. Navrhuje čím
skôr to opraviť, sú tam pravidelne rôzne akcie.
Primátor mesta - kanalizácia tam je, je to čisté, funkčné, len to treba dať do poriadku. Pôjdeme sa tam
pozrieť a dohodneme sa.
Ing. Kočišová – ohľadom detského ihriska v Dreľuši, veľa ľudí sa pýtalo na dôvod prečo tam, a nie na
sídlisku?
Primátor mesta - my sme chceli ísť na sídlisku do multifunkčného ihriska, ale vyšlo stanovisko, že nie,
lebo tam bude veľký hluk. Mesto plánuje komplexnejší návrh a riešenie celej tejto oblasti – sídliska,
napr. rekonštrukciou verejného osvetlenia, parkovacích miest.
Ing. arch. Čurilla – navrhuje na ul. Slobody dopravnou značkou znížiť rýchlosť a dokončiť chodník.
Ing. Kočišová – sa informovala ohľadom pozemkov za zdravotný strediskom na IBV výstavbu.
Primátor mesta – mal tam byť supermarket.
J. Lazor – navrhuje zistiť majiteľov pozemkov a cenu za ktorú by to chceli predať.
Ing. arch. Čurilla – navrhuje to prejednať v stavebnej komisii.

K bodu č. 17 Interpelácie

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie.

K bodu č. 18 Záver

Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 5. zasadnutie MsZ o 19:10
hod. ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 08. júla 2019

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

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

Mgr. Monika Koperdáková ....................................................


