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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 11. septembra 2019 na 6. 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 – od 16.50 hod.
Poslanci MsZ: Milan Biroščák, Ing. arch. Martin Čurilla,

Ing. Juraj Jánošík – prišiel o 16.55 hod., Ing. Svetlana Kočišová
Mgr. Monika Koperdáková, Štefan Labanc – prišiel o 16.30 hod.,
Jozef Lazor, PaedDr. Marcela Satmáryová
Ing. Rastislav Bečker - ospravedlnený

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

Ostatní prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Začiatok rokovania: 16,20 hod.
Ukončenie rokovania: 17,45 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: Mgr. Moniku Koperdákovú, Milana Biroščáka
určuje za overovateľa zápisnice: Ing. Svetlanu Kočišovú, Jozefa Lazora
skrutátora: Ing. arch. Martina Čurillu
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú

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



2

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

Proti: x

Zdržal sa: Mgr. Monika Koperdáková

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc - neprítomní

Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 84/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, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Jozef Lazor, Ing. Svetlana
Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc - neprítomní

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 85/VIII/2019 bolo prijaté.

V rámci tohto bodu poslanec p. Milan Biroščák navrhol doplniť ako ďalší stály bod programu zasadnutí
MsZ bod v znení: Informácia o projektoch v meste Spišské Vlachy s platnosťou od nasledujúceho
zasadnutia. Tento bod by obsahoval informácie pre občanov o podaných projektoch v meste a projektoch,
v ktorých bolo mesto úspešné, ich realizácia až po ukončenie projektu s uvedením zodpovednej osoby –
primátora mesta, ktorý následne určí zodpovedného zamestnanca.

Primátor mesta – dal hlasovať o podanom návrhu na doplnenie programu rokovania s platnosťou od
ďalšieho zasadnutia.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc - neprítomní
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Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 3

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 86/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 žiadosti a spolufinancovania za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia
a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“
6. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy
7. Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy
8. Návrh na zriadenie vecného bremena
9. Monitorovacia správa 2019
10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy o určení školského obvodu
základných škôl mesta Spišské Vlachy
11.Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2
12.Správa o výsledku vykonaných kontrol
13.Činnosť komisií – výstupy
14.Rôzne
15.Interpelácie
16.Záver

K bodu 3: Správa o plnení uznesení

PaedDr. Satmáryová - informovala o uzneseniach, ktoré sú v plnení – uznesenie č. 52 a č. 53 ohľadom
poľovných revírov – splnené. Ďalej uznesenie č. 62 – predaj p. Farkaš – splnené, v plnení uznesenie č. 63 –
územný plán mesta. Čo sa týka predchádzajúceho zasadnutia MsZ je v plnení uznesenie č. 77, uznesenie č.
52 – plán kontrolnej činnosti. Poslanci MsZ vzali správu na vedomie.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 3 Správa o plnení uznesení: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch (uzn. v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: Štefan Labanc

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní

Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasoval: 2
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 87/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 4 Pripomienky občanov

V tomto bode neboli podané žiadne pripomienky občanov.

K bodu č. 5 Schválenie žiadosti a spolufinancovania za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia
a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“

Ing. Mnichová – jedná sa o rekonštrukciu miestnych komunikácií a opravu chodníkov. Uzavretie 1.
hodnotiaceho kola: 16.09.2019, uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 11.11.2019. Celková alokácia vyčlenená
na výzvu: 11 mil. Eur. Oprávnení žiadatelia: Obce s prítomnosťou MRK zaradené v Atlase rómskych
komunít 2013. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov: v závislosti od počtu MRK. Medzi
oprávnené aktivity patrí:
- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií pre motorové vozidlá,
- rekonštrukcia vrstiev vozovky,
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
- výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové
vozidlá,
- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácií (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených
podporených objektov;
- výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov,
- nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry.
Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty) je oprávnená iba v prípade, ak je
predmetom projektu aj výstavba nových pozemných komunikácií. Oprava a údržba pozemných
komunikácií nie je oprávnená. Ďalšie oprávnené aktivity: projektová dokumentácia, stavebný dozor,
externý manažment. Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta vo výške min 5% z celkových oprávnených
výdavkov. Hrubý odhad nákladov cca. 467,000 eur bez DPH. Je potrebné prijať k tomuto projektu
uznesenie o 5 % spolufinancovaní projektu s oprávnených výdavkov. Výstavba nového chodníka – ulica
Komenského od základnej školy po ulicu Hornádsku, ďalej z Hornádskej až ku predajni Milk-Agro, tam sa
bude opravovať cesta. Ďalšia cesta sa bude opravovať ulica Jilemnického, celá Hviezdoslavova ulica, ďalej
plocha pred Kultúrnym domom – autobusová zastávka a miestna komunikácia smerom na Dobrú Voľu.
Museli sme rešpektovať výzvu a spojiť tri body a to zastávka, škola a pošta, to je prepojenie s ich obydlím.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 5 Schválenie žiadosti a spolufinancovania za účelom realizácie
projektu „Rekonštrukcia a dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy“:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch (uzn. v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 88/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 6 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy

Primátor mesta - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Poľovníckeho združenia Spišské Vlachy zo
dňa 25.04.2019 pod reg. č. 962/2019 žiada o prenájom časti budovy dielne v rámci tvorby a ochrany
životného prostredia, ktorú vyvíja v rámci svojej činnosti. Predpokladaný príjem 1 €. Riešenie odporúčané
spracovateľom - odporúča schváliť zámer prenájmu formou osobitného zreteľa.
Ing. arch. Čurilla – toto musíme brať ako vec dočasného charakteru, ako náhle bude mesto potrebovať
tento priestor na účel na ktorý ho plánujeme na základe pripravovanej štúdie, budú musieť ho uvoľniť.
Mgr. Šefčíková HKM – v návrhu uznesenia chýba na akú dobu to chcete prenajať. Ak chcete zmluvu,
ktorú budete môcť kedykoľvek ukončiť, navrhujem uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú. Tak môže mesto
nájomný vzťah kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské
Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch (uzn. v prílohe).

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 89/VIII/2019 bolo prijaté.

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

Ing. Mnichová - Ing. Eduard Guoth, Bukurešťska 24, Košice, dňa 15.07.2019 podal žiadosť o odkúpenie
pozemku: parcelu C KN 1121/13 vo výmere 4 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, za cenu 10,-
€ / m². Pozemok: parcelu C KN 1121/13 vo výmere 4 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
dlhodobo užíva žiadateľ, je súčasťou oplotenej záhrady. Predpokladaný príjem 40,- €. Riešenie odporúčané
spracovateľom - odporúča schváliť prevod majetku - pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý
dlhodobo užíva žiadateľ, je súčasťou oplotenej záhrady a svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu a záhrady.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 7 Návrh na predaj pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch.

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

Proti: x
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Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 90/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 8 Návrh na zriadenie vecného bremena

Primátor mesta - Predmetom predkladaného návrhu je návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena
č. 0188/2210/2019 medzi oprávneným z vecného bremena – VSD, a.s., Košice a povinným z vecného
bremena – Mesto Spišské Vlachy. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena na parcely v zmysle
geometrického plánu č. 557/2018, z dňa 21.09.2018, vyhotoveným spol. Geodeting s.r.o. IČO 36216801,
Barčianska 68, 040 17 Košice, zapísané na LV 1, vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy za jednorazovú
úhradu 1.500,- € v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Na
uvedených parcelách bola v roku 2018 zrealizovaná stavba „Spišské Vlachy – ul. Vajanského kabelizácia
NN siete“.
Ing. Mnichová – jedná sa o minuloročnú akciu VSD – chodník ul. Vajanského. my sme majiteľmi jednej
strany a druhej je KSK, zriadenie vecného bremena sme povinný prijať, je to na základe zákona.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 8 Návrh na zriadenie vecného bremena: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 91/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 9 Monitorovacia správa za rok 2019

Ing. Dzurilla – monitorovacia správa odráža skutočnosť ktorá bola k 30.6.2019, jedná sa o plnenie
v príjmovej a výdavkovej časti. Monitorovacia správa bola prerokovaná aj na finančnej komisii.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 9 Monitorovacia správa za rok 2019: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch.

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

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker, Ing. Juraj Jánošík - neprítomní

Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 92/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 10 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy o určení školského obvodu
základných škôl mesta Spišské Vlachy

Ing. Dzurila – Mesto Spišské Vlachy malo do dnešného dňa schválené Všeobecne záväzné nariadenie o
určení školského obvodu základných škôl mesta Spišské Vlachy. Súčasný stav zloženia žiakov škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta však neodráža aktuálne potreby spojené s plnením § 4aa zákona č.
597/2003 Zb. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Navrhované znenie
Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu základných škôl mesta Spišské Vlachy
zohľadňuje súčasné možnosti, ale aj možné budúce potreby rodičov žiakov škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišské Vlachy. Obce sú zaradené do školského obvodu na základe podanej žiadosti. Nie
všetky obce, ktoré boli oslovené súhlasili. V súčasnosti sú už v našom školskom obvode obec Olcnava,
Oľšavka, Vojkovce, Slatvina, Žehra. Navrhujem pozmeňujúcim návrhom vynechať obce, ktoré nepodali
žiadosť o zaradenie do školského obvodu.
Mgr. Šefčíková HKM – odporúčam v pozmeňujúcom návrhu uviesť zmenu znenia VZN, ktorou sa mení §
1 odsek 3 a § 2 odsek 1.

Podaný pozmeňujúci návrh:
1. zmena VZN § 1 odsek 3 – po zmene bude v znení: Mesto Spišské Vlachy po dohode s obcami Hincovce,
Olcnava, Kolinovce, Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka, Žehra určuje spoločné školské obvody pre
jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
2. zmena VZN § 2 odsek 1 – po zmene bude v znení: Školský obvod Základnej školy, Komenského 6,
Spišské Vlachy je po dohode tvorený územím mesta Spišské Vlachy, vrátane jeho mestských a miestnych
častí a územiami obcí Hincovce, Olcnava, Kolinovce, Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka, Žehra,
vrátane ich miestnych častí.

Primátor mesta – po prečítaní pozmeňujúceho návrhu dal k zmenám hlasovať.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

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

Primátor mesta konštatoval, že pozmeňujúci návrh uznesenia bol prijatý.
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Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 10 Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy o
určení školského obvodu základných škôl mesta Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 93/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 11 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2

Ing. Dzurila – zmena rozpočtu bola prerokovaná na finančnej komisii. Rezervný fond je požitý v príjmovej
časti 29.722 eur, taktiež vo výdavkovej časti, bežné výdavky, položka špeciálne služby. Je to položka
vyplývajúca zo zmluvy, jedná sa o úspešné podanie projektu materskej škôlky na použitie rezervného
fondu. Je potrebné samostatné uznesenie na použitie rezervného fondu. Čo sa týka zmeny rozpočtu, bežné
príjmy sa navyšujú o 67.448 eur, kapitálové príjmy o 33.280 eur  a príjmy z finančných operácií o 29.754
eur, spolu 130.482 eur. Bežné výdavky sa navyšujú o sumu 102.361 eur, kapitálové výdavky o 45.966 eur,
a finančné operácie o 17.845 eur, spolu o 130.482 eur.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 94/VIII/2019 bolo prijaté.

Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch.
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Jozef Lazor, Ing. Svetlana
Kočišová, Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík, Štefan Labanc

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 95/VIII/2019 bolo prijaté.

K bodu č. 12 Správa o výsledku vykonaných kontrol

Mgr. Šefčíková HKM - kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
mesta Spišské Vlachy, kontrolované obdobie - rok 2018. Vykonanou kontrolou bolo preverené
dodržiavanie zákona o účtovníctve v procese inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov účtovnej jednotky. Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, iba formálne, ktoré po
konzultácii zo zodpovedným zamestnancom budú do budúcna odstránené. Môžem konštatovať, že
inventarizácia prebieha riadne v súlade so zákonom. Všetky inventúrne súpisy boli v poriadku, mali
zákonom predpísané náležitosti. Do budúcna navrhujem doplniť smernicu - interný predpis, ktorým by sa
riadil proces inventarizácie a ktorý by podrobnejšie, než všeobecná právna úprava, upravoval jednotlivé
fázy procesu inventarizácie. Prispelo by sa tým k celkovo dôslednejšej inventarizácii, jej hodnovernosti,
transparentnosti. Mesto doposiaľ nemá takýto vnútorný predpis, postupuje výlučne podľa zákona.
Mgr. Koperdáková – myslím si, že je to dosť dôležité, prečo to mesto nemá?
Mgr. Šefčíková HKM - zákon to neukladá, ale táto smernica je vhodná pre zlepšenie a vyvarovanie sa
chybám. Je dôležité riadne vykonávať inventarizáciu, pretože tam sa dajú zistiť akékoľvek nedostatky.
V minulosti sa tu objavili problémy, kedy sa až dodatočne objavilo, že nejaké pozemky chýbajú. Práve to
sa pri inventarizácii dá odhaliť, tým že sa tá inventarizácia robí riadne napr. dokladová - majetok sa
v účtovníctve kontroluje s listami vlastníctva, vtedy sa príde na to, že niečo nie je v poriadku, ak by takáto
situácia nastala.
Primátor mesta – s pani Hanigovskou sme o tom rozprávali, daný predpis sa vypracuje a predloží.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 12 Správa o výsledku vykonaných kontrol: Mestské zastupiteľstvo
v Spišských Vlachoch.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 96/VIII/2019 bolo prijaté.
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K bodu č. 13 Činnosť komisií – výstupy

Ing. Kočišová – kultúrno-školská komisia – hlavný bod rokovania - návrh na ocenenie Košického
samosprávneho kraja. Bola zverejnená výzva na podávanie návrhov, nikto sa neprihlásil. Jediný návrh je
od pána Mgr. Jozefa Salaja, ktorý navrhuje na cenu košického samosprávneho kraja a cenu predsedu KSK
pána Antona Gurčíka. S týmto návrhom všetci členovia komisie súhlasili.
Jozef Lazor – navrhol doplniť do návrhu na ocenenie pána Eugena Pavlika. Do budúcna navrhuje na
ocenenie aj učiteľov škôl.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 13 Činnosť komisií – výstupy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch.

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

Proti: x

Zdržal sa: x

Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný

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

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 97/VIII/2019 bolo prijaté.

Ing. Jánošík – finančná komisia – komisia sa na svojom zasadnutí zaoberala monitorovacou správou,
zmenou rozpočtu, prešli sme si jednotlivé položky. Zaoberali sme sa otázkou zberu odpadu, resp.
poplatkami za odpad, 10 rokov nebola žiadna zmena, je potrebné sa tým zaoberať.

K č. 14 Rôzne

Primátor mesta – informoval ohľadom plánovaného cyklo chodníka pri bývalej tehelni.
Ing. arch. Čurilla - je vyhlásená výzva, nedá sa to do toho nejako zakomponovať?
Primátor mesta – musíme sa na to pozrieť.
PaedDr. Satmáryová – je potrebné, aby sme sa v blízkej dobe stretli ohľadom poplatkov za odpady. Pani
Hanigovská pripraví podklady financovania. Ďalej navrhujem, aby pán Dzurila pripravil už známe
výdavky k projektom, ktoré boli schválené, aby sme vedeli ako sme na tom.
Primátor mesta – oznámil zmenu zamestnanca na stavebnom úrade, činnosť stavebného úradu bude štyri
dni v týždni.

K č. 15 Interpelácie

V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie.
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K bodu č. 16 Záver

Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 6. zasadnutie MsZ o 17:45 hod.
ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 17. septembra 2019

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

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:

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

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


