MESTO SPIŠSKÉ VLACHY
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
______________________________________________________________________________________

ZÁPISNICA
napísaná dňa 27. novembra 2019 na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, uskutočnenom v Galérii v Spišských
Vlachoch. Primátor mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik privítal poslancov MsZ a ostatných prítomných.
Prítomní:
Primátor mesta:
Prednosta MsÚ:
Poslanci MsZ:

Hlavný kontrolór:
Zapisovateľ:

Ľubomír Fifik
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik, L.LM
Ing. arch. Martin Čurilla, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová – prišla o 16.00 hod.,
Mgr. Monika Koperdáková, Štefan Labanc, Jozef Lazor, PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing.
Rastislav Bečker - ospravedlnený
Milan Biroščák
Mgr. Margita Šefčíková
Mgr. Valéria Bašistová

Ostatní prítomní:
Začiatok rokovania:
Ukončenie rokovania:

podľa priloženej prezenčnej listiny
15,40 hod.
20,20 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, Štefana Labanca
určuje za overovateľa zápisnice: Jozefa Lazora, Milana Biroščáka
určuje za zapisovateľku: Mgr. Valériu Bašistovú
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 1 Otvorenie – voľba návrhovej komisie: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
(uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 105/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, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 106/VIII/2019 bolo prijaté.
V rámci tohto bodu poslankyňa PaedDr. Marcela Satmáryová navrhla do programu rokovania MsZ doplniť bod č. 6 Ročná
zmluva medzi Mestom Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover, s.r.o. Primátor mesta dal o podanom návrhu na doplnenie
programu hlasovať.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 107/VIII/2019 bolo prijaté.
Ďalej poslankyňa PaedDr. Marcela Satmáryová podala procedurálny návrh o presune bodov 27 až 30: Správy o výchovnovzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2018/2019 jedným hlasovaním za bod č. 6.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh bol prijatý.
Primátor mesta – dal hlasovať o presun bodov č. 27-30 Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za
školský rok 2018/2019 jedným hlasovaním za bod č. 6 ako bod č. 7 – 10.
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Svetlana Kočišová, Ing. Rastislav Bečker - neprítomní
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 108/VIII/2019 bolo prijaté.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
–
určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
–
voľba návrhovej komisie MsZ
2. Schválenie programu rokovania
3. Informácia o projektoch
4. Správa o plnení uznesení
5. Pripomienky občanov
6. Ročná zmluva medzi Mestom Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover, s. r. o
7. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2018/2019 - MŠ SNP 1
8. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2018/2019 - CVČ Komenského 6
9. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2018/2019 - ZŠ Komenského 6
10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl, školských zariadení za školský rok 2018/2019 - ZŠ SNP 13
11. Návrh na schválenie úveru
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. x/2019 o miestnych daniach v meste Spišské Vlachy
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. x/2019 o poplatku v meste Spišské Vlachy
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. x/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
malými zdrojmi
15. Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2020-2022
16. Návrh na prenájom hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy- 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
17. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
18. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Klub dôchodcov
19. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Lukostrelci
20. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – PZ SP. Vlachy
21. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - byt
22. Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Vodohospodárskeho podniku
23. Návrh na odkúpenie pozemku – bytový dom
24. Návrh na odkúpenie pozemku - pod cestou
25. Návrh na odkúpenie pozemku - prístupová cesta
26. Návrh na zámennú pozemkov – prístupová cesta
27. Verejno-obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov - Zahura
28. Verejno-obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
29. Verejno-obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
30. Verejno-obchodná súťaž – ul. Fabiniho
31. Informatívna správa o stave konania Agrovýkrm, Heneken
32. Činnosť komisií – výstupy
33. Rôzne
34. Interpelácie
35. Záver
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K bodu 3: Informácia o projektoch
Prednosta MsÚ – projekty, ktoré boli schválené od začiatku Vášho volebného obdobia a projekty, ktoré prebiehajú.
Schválené a úspešné projekty , výška získanej dotácie, začiatok realizácie
por.

Názov projektu

1

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
v meste Spišské Vlachy

282 072,10

realizácia 2020

2

Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska Zelené obce
Miestne občianske poriadkové služby v
meste Spišské Vlachy
Podpora opatrovateľskej služby v meste
Spišské Vlachy
Zvyšovanie
energetickej
účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania "Zateplenie pavilónu C
ZŠ Spišské Vlachy
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v
oblasti telesnej a šport. výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej
telocvične
na rok 2018
"Rekonštrukcia cvičebného priestoru
vrátane náraďovní) - Telocvičňa"
Detské ihrisko v meste Spišské Vlachy

16 364,64

realizácia 2020

93 239,59

realizácia 2019 - 2020

103 740

realizácia 2018 - 2021

166 885

ukončený

47 606

ukončený - august 2019

8 000

ukončený

Moderná knižnica = atraktívna cesta
k poznaniu
Bezpečné mesto Spišské Vlachy - 2
etapa
Novostavba Materskej školy v meste
Spišské Vlachy
Rozvoj
čitateľskej,
prírodovednej
a matematickej gramotnosti ZŠ Spišské
Vlachy
Zvyšovanie
energetickej
účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania, Zateplenie pavilónu „H
ZŠ Spišské Vlachy – 1. Etapa"
Rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2016 Rekonštrukcia ÚK a zateplenie strechy
Kostol r. k. Nanebovzatia Panny Márie Stará
radnica
archeologický,
reštaurátorský výskum
Rekonštrukcia chodníka na Vajanského
ulici v spolupráci VSD distribučná a. s.Mesto dodá materiál a VSD uskutoční
rekonštrukciu chodníka v celkovej dĺžke
- 900 m
Dotácia na podporu výchovy k plneniu
školských
povinnosti
ohrozeného
sociálnym vylúčením (školské pomôcky)
Dotácia na podpora výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa ( obedy
zdarma)
2 548 447,05

34 600

prebieha

30 682,23

ukončený

1 238 408,96

Realizácia 2020

100 431,73

bude sa realizovať 2 roky ( 2019)

100 000

realizácia IX. –XI.2019

143 125

ukončený

15 500

prebieha

95 500

Realizácia 2020

4 664,60

ukončené

67 627,20

realizuje sa

3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

SPOLU:

výška získanej dotácie (€)

stav projektu
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Pripravované investičné projekty
1

Vybudovanie komunitného centra pre starších občanov

2

Výstavba nových a oprava súčasných detských ihrísk
a oddychových zón pre rodiny s deťmi v oblasti sídliska na ulici 9 mája

3

Vytvorenie stavebných parciel za zdravotným strediskom

4

Vybudovanie kuchyne v kultúrnom dome

5

Celková rekonštrukcia radnice ako dominanty mesta

6

Rekonštrukcia Domu smútku

7

Vybudovanie kanalizácie v meste

8

Rekonštrukcia cesty na ulici Slobody

9

Rekonštrukcia toaliet v Rudoľovej záhrade

10

Vybudovanie urnového hája v novej časti cintorína

11

Rekonštrukcia múra na starom cintoríne

Primátor mesta – poďakoval poslancom za spoluprácu a vzájomnú komunikáciu, za účasť na pracovných stretnutiach, komisií
a zastupiteľstiev. Zároveň sa poďakoval všetkým zamestnancom za ich prácu, spoluprácu a čas pri príprave projektov.
O 16.00 hod. prišla poslankyňa Ing. Svetlana Kočišová.
K bodu č. 4: Správa o plnení uznesení
PaedDr. Satmáryová - informovala o uzneseniach, ktoré boli prijaté v 8. volebnom období a sú v plnení:
- uznesenie č. 6/VIII/2018 - z 27.12.2018 - novostavba Materskej školy,
- uznesenie č. 34/VIII/2019 - z 27.2.2019 - zmena a doplnok ÚPM č.3,
- uznesenie č. 82/VIII/2019 - z 26.6.2019 - kontroly HKM na II. polrok 2019,
- uznesenie č. 89/VIII/2019 - z 11.9.2019 - prenájom nehnuteľnosti Poľovníckemu združeniu,
- uznesenie č. 103/VIII/2019 - z 3.10.2019 - cyklotrasa Zahura.
Ostatné uznesenia sú splnené. Poslanci vzali podanú správu o plnení uznesení na vedomie.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 4 Správa o plnení uznesení: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na
vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 109/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 5: Pripomienky občanov
V tomto bode neboli podané žiadne pripomienky občanov.
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K bodu č. 6: Ročná zmluva medzi mestom Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover, s. r. o.
Ing. Mnichová - v zmysle platnej Rámcovej zmluvy každý rok do 15. decembra sa uzatvára ročná zmluva medzi Mestom
Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover s.r.o., kde sa určuje rozsah činnosti, ktoré má zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať
a odmena za vykonanie týchto činností. Ročná zmluva je na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. V návrhu sú ceny za
vykonávanie činnosti v porovnaní s minulými rokmi navýšené o cca 6% z dôvodu zvyšovania cien pohonných látok,
minimálnej mzdy, odvodov, nadčasov, poplatku za uloženie na skládku apod. Náklady na odvoz odpadov zvýšené o 6 %.
J. Perháč – firma Ekover, s.r.o. – som konateľom spoločnosti od roku 1994. Čo sa týka navýšenia na poplatku za uskladnenie
my to neovplyvníme, je to skládka v Spišskej Novej Vsi.
Prednosta MsÚ – dnes bola schválená novela o odpadoch, kde bola zavedená povinnosť mať váhy v autách. Ako sa nás to
dotkne? Bude sa môcť montovať tieto váhy do áut, ktoré má Ekover? Aký to bude mať pre nás dopad? Bude sa to dať
namontovať aj do starších áut?
J. Perháč – firma Ekover, s.r.o. – aj do starších áut, nové autá sú týmto vážením vybavené automaticky, cca. 40-50.000 eur
bude stáť zabudovanie do áut, na čo financie nemáme. Máme tri vozidlá, takže takých 150.000 eur, neviem ako sa to premietne
do hospodárenia našej firmy. Štát na to peniaze nedá, a my sa musíme s tým vysporiadať.
Prednosta MsÚ – ako to vyzerá s projektom Hinkom?
J. Perhač – firma Ekover, s.r.o. – po roku a pol od schválenia financií sme začali stavať, uvidíme podľa počasia či sa podarí
piloty do konca roka postaviť. Termín stavby je 5-6 mesiacov podľa počasia. Čo sa týka technológie, bolo ukončené verejné
obstarávanie, počítame, že tohto roku by sa to malo schváliť. Po podpise zmluvy na cca. 2 milióny eur, dodávka je minimálne
10 mesiacov (8 mesiacov výroba, 2 mesiace dodávka a inžinierska činnosť). Obcí by sa to nemalo dotknúť, poplatok, tzv.
pokuta za skládkovanie, ktorý je teraz, keď sa to spracuje na tejto linke, tak už nebude. V zahraničí to už funguje, u nás je to
prvý projekt, v Lotyšsku vykazujú až 92 % z komunálneho odpadu (30 % do bioplyniek, 60 % ako tuhé palivo pre
fermentárne) je využitých. 7-10 % je zvyškový odpad, ktorý ide na zakrytie skladu, poľné cesty atď.
Primátor mesta – týmto sa chcem poďakovať firme Ekover za výdrž a presadenie tejto myšlienky vo všetkých obciach
a mestách.
PaedDr. Satmáryová – pri spustení prevádzky, je možné zníženie poplatkov za odpad?
J. Perhač – firma Ekover, s.r.o – všetko tomu nasvedčuje, že áno. Záleží to od miery separácie, keď sa to dá na tú linku o to to
bude lacnejšie. Pre Vás bude tá cena výhodnejšia ako pre ostatných, nakoľko sme to spoločne začali, zdieľali a je to pre nás.
Firma má ročne 7.000 ton odpadu. Táto linka je najmenšia, na jednu zmenu spracuje 20.000 ton ročne, na dve zmeny 40.000
ton ročne, to je súčasná skládka v Spišskej Novej Vsi.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 6 Ročná zmluva medzi mestom Spišské Vlachy a spoločnosťou Ekover, s.r.o : Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 110/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 7: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 – MŠ SNP 1
Prednosta MsÚ – v krátkosti informoval prítomných s obsahom správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019.
Správu schválila pedagogická rada dňa 28.8.2019, na Rade školy bola prerokovaná 3.10.2019.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 7 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 – MŠ SNP 1: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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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. 111/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 8: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 – CVČ Komenského 6
Mgr. Suchá – informovala prítomných s výchovno-vzdelávacou činnosťou CVČ za rok 2018/2019. Správa bola prerokovaná
dňa 14.10.2019.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 8 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 – CVČ Komenského 6:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 112/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 9: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 – ZŠ Komenského 6
Mgr. Šofranková – informovala prítomných s výchovno-vzdelávacou činnosťou školy za rok 2018/2019. Správu prerokovala
Rada školy dňa 16.10.2019.
Mgr. Koperdáková – upozornila v správe na chýbajúci počet zamestnancov s kvalifikáciou.
Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 9 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 – ZŠ Komenského 6:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 113/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 10: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 – ZŠ SNP 13
Mgr. Korenková – oboznámila prítomných s obsahom výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2018/2019. Správu
prerokovala Rada školy dňa 10.10.2019.
Mgr. Koperdáková – do budúcna uviesť v správe počet zamestnancov s úväzkami a atestáciami podľa vyhlášky.
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Primátor mesta – dal hlasovať k bodu č. 10 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019 – ZŠ SNP 13: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na vedomie (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 114/VIII/2019 bolo prijaté.
Primátor mesta – sa poďakoval riaditeľkám za ich činnosť, spoluprácu a aktivity, ktoré pre svojich žiakov vykonávajú aj v
rámci zapojenia sa do projektov.
K bodu č. 11: Návrh na schválenie úveru
Ing. Dzurila - predmetom predkladaného návrhu je prijatie úveru zo strany mesta Spišské Vlachy od poskytovateľa Prima
banky Slovensko, a.s. Vzhľadom na úspešnosť projektov, ktoré boli schválené, ale aj na projekty, kde na vyjadrenie ešte mesto
čaká a na projekty, do ktorých sa mesto plánuje zapojiť je výška finančných prostriedkov nepostačujúca. Súčasný rozpočet
nedokáže pokryť plánované, ale ani schválené projekty a spoluúčasti na ne. Preto je nútené hľadať aj iné zdroje financovania.
Mesto Spišské Vlachy zvažuje v horizonte rokov 2020-2022 využitie možnosti začať čerpať na rozvojové aktivity návratné
zdroje financovania, ktoré by boli následne splácané. Plánovaná výška prijatých návratných zdrojov financovania je najviac 1
406 000 eur. Splatnosť úveru je modelovaná na 10 rokov.
Prednosta MsÚ - jedná sa o dva úvery – klasik a univerzal. Je ešte municipál, ktorý ešte nie je splatený, máme na ňom úrok 1,8
%, preto sme sa rozhodli že prefinancovaním a vzatím tohto úveru zaplatíme tento úver. Pri klasiku máme úrok 0,4 % a pri
univerzali 0,5 %, sú to najnižšie úrokové sadzby, aké sú možné.
Mgr. Šefčíková – podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy má kontrolór povinnosť preverovať či sú
splnené podmienky na prijímanie návratného financovania – úveru. Predmetom kontroly bolo či celková suma dlhu mesta
Spišské Vlachy nepresiahne hranicu 60 % skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. V súčasnosti v tejto dobe
celková suma dlhu predstavuje 10,53 % oproti tomu povolenému 60 %. Podiel splátok predstavuje 5,59 %, mesto spĺňa tieto 2
podmienky. V prípade ak sa schváli úver vo výške 1,4 milióna, celková suma dlhu bude predstavovať 53,60 %, to už sa
dostaneme nad 50 % keď zákon o rozpočtových pravidlách ukladá určité pravidlá pre mesto, čiže prijať nejaké opatrenia na
zníženie dlhu. Ak by sa však predčasne splatil municipál, tak sa dostaneme pod tých 50 %, bude to v poriadku a v súlade zo
zákonom. Výsledok kontroly je taký, že mesto spĺňa podmienky zákona o rozpočtových pravidlách a môže prijať takýto úver.
Ing. Jánošík – bolo to prerokované na finančnej komisii.
Po krátkej diskusii poslancov sa pristúpilo k hlasovaniu daného bodu.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Návrh na schválenie úveru: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch berie na
vedomie Správu HKM o výsledku kontroly dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania (uzn. v
prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1
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Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 115/VIII/2019 bolo prijaté.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 11 Návrh na schválenie úveru: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch
schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 116/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 12: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 5/2019 o miestnych daniach v meste
Spišské Vlachy
Prednosta MsÚ – až 90 % samospráv zvyšuje dane, poplatky, všetko, museli sme tieto opatrenia prijať aj my. Napriek tomu
zvýšeniu, nepokryje to náklady, ktoré máme. Legislatívne zmeny, ktoré boli prijaté: zmena systému odmeňovania od nového
roku taríf zamestnancov o 10 %, týka sa to aj odborných pedagogických zamestnancov, zvýšenie minimálne mzdy, tzv.
chodníkové novely, zákonné zvýšenie za skládkovanie odpadov, zavedenie rekreačných poukazov (ak bude prijatá novela tak
do bude aj do 50 zamestnancov), tzv. obedy zadarmo, dopady zmien v rámci zákona o sociálnych službách, úlohy v rámci
ochrany osobných údajov, nové povinnosti pri čípovaní psov, zavedenie dane z poistenia, zvýšenie daňového bonusu pre
rodičov s dieťaťom do 6 rokov, zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane, oslobodenie príjmov daňovníkov, zmena
v školskom zákone (od 1.1.2021 povinné predprimárne vzdelávanie 5 ročných detí v MŠ v rámci originálnej pôsobnosti miest
a obcí). Dovtedy musia obce, mestá, zriaďovateľ zabezpečiť dostatočné kapacity, materiálovo-technické vybavenie, elektrické
vedenie, všetko. Sú tu dopady ohľadom zmeny zákona o dani z príjmu, zavedenie mikro daňovníka s osobným daňovým
zvýhodnením pre fyzické osoby a zvýšením platenia preddavkov z 2,5 na 5 tisíc. Tým očakávame v celkovom meradle
k zníženiu podielových daní pre mesto. Ďalej zákon o zavedení jednorazových obalov, zálohovanie, to bude mať tiež dopad na
naše mesto, pre ľudí to bude síce zadarmo, ale zaplatí to obec, mesto. Štát nám posúva povinnosti, ale bez finančného krytia.
Ak vyjde tento pilotný projekt Hinkom a týmto spôsobom sa začne realizovať, tak veľa financií v rámci odpadového
hospodárstva ušetríme. Teraz zvyšujeme poplatky za komunálny odpad, ale som toho názoru, že keď sa prehodnotí a znížime,
tak aj ľudom ponížime.
K materiálu VZN o miestnych daniach: Daň z nehnuteľností je jednou z významných miestnych daní z hľadiska príjmu mesta
Spišské Vlachy. Zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň za psa, a daň za užívanie verejného priestranstva.
Spracovaný prehľad daní z nehnuteľností ponúka informácie o výške jednotlivých daní v zdaňovacom období roku 2013-2019.
Výška jednotlivých daní je vecou kompromisu a vedomia toho, že tieto príjmy sa v priebehu roka menia na konkrétne výdavky
mesta, napríklad v podobe služieb či verejnoprospešných činností – verejné osvetlenie, oprava a údržba chodníkov, údržba
zelene, čistota verejných priestranstiev. K návrhu upraviť výšku sadzieb dane z nehnuteľností nás viedlo doposiaľ jej relatívne
nízke určenie, čoho dôkazom je aj priložená tabuľka sadzieb dane z nehnuteľností v okolitých mestách. Pozitívum nových
sadzieb dane z nehnuteľností je navýšenie rozpočtu Mesta cca o 27 000.- €. Navýšenie sadzieb nie je podľa nášho názoru
natoľko markantné, že by malo negatívne ovplyvniť finančné pomery daňových subjektov. Porovnanie je s mestom
Krompachy a mestom Spišské Podhradie. Dopad pre daňovníka – majiteľa nehnuteľnosti: ak je sám a ak vlastní napr.
rodinný dom, dvor, budovu, záhradu: mesačný dopad – 1,01 eur. Ak sú majitelia dvaja tak sa suma rozpočíta medzi nich. Ak
sa jedná o rodinný dom, dvor, garáž a daňovník ešte vlastní byt, napr. 2-izbový, tak mesačný náklad sa mu zvýši o 1,10 eur.
V prípade ak majiteľ vlastní rodinný dom, dvor, chatu, okolo chaty pozemok, garáž, záhradu, tak mesačne je to 3,16 eur, to sa
týka daní. Niektoré obce zvyšovali komunálny odpad až na 30 – 35 eur, tu v porovnaní s okolitými obcami sme sa cca.
vyrovnali. Priemer na majiteľa nehnuteľnosti čo sa týka daní je 1,50 eur na mesiac. K návrhu VZN boli doručené pripomienky
od p. Holotňákovej. Vyhoveli sme jej v dvoch častiach:
- 1. pripomienka - § 6, odsek 1, písmeno b – vypustiť slovo „ostatné“
- 2. pripomienka - § 10, odsek 2, písmeno f – vypustiť slovo „prekopávky“
p. Furmanová – pripomienka v § 12, odsek 3 doplniť slovo „verejných kultúrnych“
Mgr. Šefčíková HKM - v znení daného paragrafu sa slovo „podujatie“ rozšíri na spojenie: „verejné kultúrne podujatie“, podľa
konkrétneho zákona, aby bolo jasné čo sa tým myslí.
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Primátor mesta – dal hlasovať o procedurálnom návrhu, aby sa hlasovalo o všetkých zmenách hlasovať spoločne jedným
hlasovaním.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že procedurálny návrh uznesenia bol prijatý.
Primátor mesta - dal hlasovať za predložené zmeny k bodu č. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské
Vlachy č. 5/2019 o miestnych daniach v meste Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn.
v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 117/VIII/2019 bolo prijaté.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 12 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 5/2019
o miestnych daniach v meste Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 118/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 13: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 6/2019 o poplatku v meste Spišské
Vlachy
Prednosta MsÚ - miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako jeden z miestnych poplatkov a daní,
tvoria jeden z hlavných príjmov v rozpočte mesta. Všeobecne záväzné nariadenie, v podmienkach Mesta Spišské Vlachy
stanovuje povinnosť platiť poplatok, určuje jeho výšku sadzby, splatnosť, úľavy, odpustenie a ďalšie nevyhnutné náležitosti
splnomocnené zákonom NR SR č. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Posledná úprava sadzby poplatkov za komunálne odpady bola vykonaná
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k 01.01.2013. Navrhované znenie Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zohľadňuje súčasný výrazný nárast výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, prepravou a zneškodňovaním
odpadov i likvidáciou čiernych skládok, je potrebné upraviť výšku miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady tak, aby sa plánovaný príjem vyrovnal so skutočným výdavkom, potrebným na zabezpečenie už hore
spomenutých činnosti súvisiacich s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Cieľom zmien je jasnejšie
definovať postupy pri stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby, právnické osoby
a fyzické osoby podnikateľov.
Návrh VZN navrhuje upraviť:
a) sadzbu poplatku pre fyzické osoby: z 0,041 € na deň a osobu na 0,061 € na deň a osobu,
b)
právnické
osoby
a fyzické
osoby
–
podnikateľov:
z 0,0277
€
za
jeden
liter
odpadu
na 0,0324 € za jeden liter bez rozdielu použitej zbernej nádoby.
c) sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady: 5,00 € za m3
d) podmienky zníženia sadzby poplatku a potrebné hodnoverné doklady:
25% zo základnej sadzby osobám starším ako 70 rokov,
25% osobám pracujúcim turnusovo,
50% študentom, bývajúcim na internáte alebo v podnájme v mieste štúdia,
50% osobám platiacim poplatok v inej obci/meste,
e) podmienky odpustenia poplatku a potrebné hodnoverné doklady.
Predložený návrh VZN má dopad na rozpočet mesta. Pri fyzických osobách je predpoklad nárastu predpisu na poplatku za
komunálne odpady z tohtoročného 47 618,26 € na 68 252,87 €. Pri právnických osobách z 13 514,04 € na 24 097,64 €. Pri
právnických osobách je perspektíva zníženia objemu odpadu dôslednejším separovaním odpadu a tým aj zníženie počtu
vývozov resp. zmenu typu nádoby a efektívnejšieho využitia objemu zbernej nádoby. Pri stanovení sadzby poplatku
u právnických osôb je zohľadnený fakt, že nájom za zbernú nádobu o objeme 1 100 l v sume cca 5,00 € mesačne znáša mesto
Spišské Vlachy, čo ročne predstavuje sumu cca 60,00 € ročne na jednu zbernú nádobu. V prípade schválenia sadzby
komunálneho odpadu v porovnaní rokov 2019-2020 činí mesačný dopad na jednu osobu 0,60 eur, pri študentoch 0,05
eur/mesačne, pre ľudí pracujúcich turnusovo je 0,51 eur/mesačne, pre FO nad 70 rokov je navýšenie o 0,14 eur/mesačne. Ak je
4-členná rodina je mesačné navýšenie o 2,43 eur. Zaviedli sme nový poplatok za drobný stavebný odpad – 5 eur/m³. Zaviedli
sme zľavu pre občanov nad 80 rokov. K návrhu VZN boli podané pripomienky p. Holotňákovej, všetky boli zamietnuté.
p. Labanc - majú osoby s preukazom ZŤP nejaké úľavy?
Mgr. Dzurillová – nie zatiaľ nemáme. Neviem Vám povedať aký by to malo finančný dopad, koľko je takých občanov v meste.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 6/2019 o poplatku
v meste Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing.
Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: Štefan Labanc
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
Za: 7

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 119/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 14: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 7/2019 o poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi
Ing. Mnichová - v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v prenesenom výkone štátnej
správy o poplatku za znečisťovanie ovzdušia právnickej osoby a fyzickej osoby, oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje
malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec. Výška poplatku musí byť upravená vo všeobecnom záväznom nariadení,
čo do dnešného dňa nebolo schválené. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia iba právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území mesta Spišské Vlachy. V prílohe č.
2 k VZN sú zadefinované malé zdroje znečistenia, za ktoré mesto určuje výšku poplatku, predpokladaný ročný príjem 2000,€. Taktiež boli doručené pripomienky od p. Holotňákovej, ktorá žiada v návrhu VZN doplniť § 3, odsek 2 b) objekt „cirkvi“
a doplniť v § 3, odsek 2 c) „pokiaľ to nie je určené v nájomnej zmluve“.
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Primátor mesta - dal hlasovať za predložené zmeny k bodu č. 14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské
Vlachy č. 7/2019 o poplatku v meste Spišské Vlachy.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 120/VIII/2019 bolo prijaté.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 7/2019 o poplatku
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 121/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 15: Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2020-2022
Mgr. Šefčíková – preverila som celkový rozpočet či je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, či má všetky zákonné náležitosti, či bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote a ďalšie zákonné predpoklady.
Kontrolou bol zistený jeden nedostatok, nesúlad medzi finančným rozpočtom a programovým, kde pravdepodobne
nedopatrením v programovom rozpočte chýba suma 128.000 eur, ide o vlastné príjmy škôl. Ak sa táto položka doplní do
programového rozpočtu, aby bol v súlade finančný aj programový rozpočet, tak môžem takýto rozpočet odporúčať schváliť.
Ing. Dzurila - predmetom predkladaného návrhu je finančný a programový rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2020 2022. V súčasnosti mesto Spišské Vlachy nemá prijatý rozpočet na rok 2020. 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 prímami a výdavkami vo výške 5 077 936 €, kde bežné príjmy = 3 557 455 €; kapitálové príjmy = 1
520 481 €; príjmové finančné operácie = 0 €. Bežné výdavky = 3 451 895 €; kapitálové výdavky = 1 537 981 €; výdavkové
finančné operácie = 88 060 €. Mal by som pozmeňujúci návrh k rozpočtu: do príjmovej časti k rozpočtu doplniť vlastné príjmy
škôl a školských zariadení v celkovej výške 128.000 eur, konkrétne v bežných príjmoch, skupina 220, bežná klasifikácia 223,
vlastné príjmy ZŠ Komenského 6 – 121.500 eur, MŠ – 5.000 eur, CVČ – 1.500 eur, čím sa navýši rozpočet. Tieto príjmy
zapracovať aj do programového rozpočtu do bežných výdavkov, bežná klasifikácia 09.1.2.1, skupina 630, program 8.2.2
tovary a služby ZŠ Komenského 6 – 121.500 eur, MŠ – 5.000 eur, CVČ – 1.500 eur, čím sa zvýšia bežné výdavky o 128.000
eur.
Ing. Kočišová - odkiaľ sú tie príjmy školy?
Ing. Dzurila – sú to príjmy za školský klub detí, za stravu, doteraz to nešlo cez rozpočet mesta.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 15 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2020-2022: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Spišské Vlachy na
rok 2020. (uzn. v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 122/VIII/2019 bolo prijaté.
Primátor mesta - dal hlasovať o podanom pozmeňujúcom návrhu uznesenia k bodu č. 15 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy
na roky 2020-2022.
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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 č. 123/VIII/2019/1 bol prijatý.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 15 Návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na roky 2020-2022: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 123/VIII/2019/2 bolo prijaté.
Prestávka v rokovaní 5 minút.
K bodu č. 16: Návrh na prenájom hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
Prednosta MsÚ - 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy žiada o prenájom vleku za účelom jeho prevádzkovania v časti Zahura a na
kultúrne akcie, spoločenské podujatia, športové zápolenia a aktivity telesnej kultúry. Riešenie odporúčané spracovateľom odporúča schváliť zámer prenájmu formou osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku
obci a zmysle VZN č. 2/2010 § 15 ako prípad osobitného zreteľa a to nájom pozemku, budovy, stavby alebo miestnosti
prípadne ich častí, na/v ktorých by sa konali: - kultúrne akcie, - spoločenské podujatia, - športové zápolenia, - aktivity telesnej
kultúry a pod. Ide o dvojstupňové schvaľovanie, teraz schvaľujete zámer.
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Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 16 Návrh na prenájom hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - 1. ŠK
Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: Ing. Juraj Jánošík
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 124/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 17: Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti 1.ŠK Tatran Spišské Vlachy žiada o prenájom časti budovy za
účelom konania kultúrnych akcií, spoločenských podujatí, športových zápolení a aktivít telesnej kultúry. Riešenie odporúčané
spracovateľom - odporúča schváliť zámer prenájmu formou osobitného zreteľa. Jedná sa o priestory na uskladnenie náradia
z vleku. Taktiež sa jedná o schvaľovanie zámeru.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 17 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – 1. ŠK
Tatran Spišské Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: Ing. Juraj Jánošík
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 125/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 18: Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Klub dôchodcov
Prednosta MsÚ – jedná sa o prenájom nebytových priestorov budovy Klubu dôchodcov na ul. Jarnej pre organizáciu Jednoty
dôchodcov, ktorej končí zmluva a požiadala o predĺženie zmluvy na dobu neurčitú za 1 €. Takisto je to zámer.
p. Labanc - kto platí energiu?
Prednosta MsÚ – mesto. Do budúcna máme zámer, aby sa presťahovali do budovy MŠ, boli by v centre a mali by to bližšie.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 18 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy - Klub
dôchodcov: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
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Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 126/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 19: Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – Lukostrelci
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Spišského Lukostreleckého Klubu Spišské Vlachy zo dňa
12.09.2019 žiada o prenájom časti budovy za účelom konania kultúrnych akcií, spoločenských podujatí, športových zápolení a
aktivít telesnej kultúry. Jedná sa o budovu STS, je to miestnosť o veľkosti 217 m2 a to za nájomné vo výške 1,- EUR/rok na
dobu neurčitú z dôvodu, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Teraz sa schvaľuje zámer, na ďalšom zasadnutí sa bude
schvaľovať konkrétny nájom.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 19 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy –
Lukostrelci: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 127/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 20: Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – PZ Sp. Vlachy
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Poľovníckeho združenia Spišské Vlachy žiada o prenájom časti
budovy dielne v rámci tvorby a ochrany životného prostredia, ktorú vyvíja v rámci svojej činnosti. Jedná sa o prenájom
priestorov na STS. Predmetný zámer už bol schválený na zastupiteľstve, bolo to zverejnené po dobu 15 dní, bez pripomienok.
Teraz sa bude schvaľovať konkrétny prenájom. jedná sa o dve miestnosti o veľkosti 14,23 m² a o veľkosti 9,7 m². Rovnako je
to nájom za 1 euro/rok na dobu neurčitú. schvaľuje sa 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 20 Schválenie prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – PZ Sp.
Vlachy: Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: Ing. arch. Martin Čurilla
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker - neprítomný
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 128/VIII/2019 bolo prijaté.
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K bodu č. 21: Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – byt
Prednosta MsÚ - na základe žiadosti Aleny Vujčíkovej o pridelenie nájomného bytu na ul. SNP 19 týkajúcej sa nehnuteľnosti,
ktorej výlučným vlastníkom je prenajímateľ Mesto Spišské Vlachy. Ide o jednoizbový byt č. 7b o výmere 38,10 m². Boli aj
ďalšie žiadosti, ale to 4 až 6 členná rodina. Momentálne máme všetky byty obsadené.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 21 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Vlachy – byt:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 129/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 22: Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Vodohospodárskeho podniku
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy žiadalo Vodohospodársky podnik ako správcu vodného toku Dreľušský potok
o prenájom hore uvedeného vodného toku. Účelom prenájmu vodného toku Patria je riešenie projektu protipovodňovej
ochrany a následne získanie nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu. Podpora je určená na realizáciu
opatrení zabezpečujúcich ochranu a prevenciu pred povodňami. Predmetný tok po minuloročný povodniach nezvláda už daný
nápor vody a dochádza k jeho vybreženiu. Mesto vyvinulo snahu na správcu daného toku avšak neúspešne a to z dôvodu
nedostatku financií správcu toku, avšak v dnešnej keď často dochádza k návalovým dažďom je to nevyhnutne riešiť a chrániť
tak majetok našich občanov. Prenájom bude po dobu 5 rokov od schválenia žiadosti o NFP za 1 euro/rok. Môžeme dostať
200.000 eur.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 22 Návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Vodohospodárskeho podniku:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 130/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 23: Návrh na odkúpenie pozemku – bytový dom
Prednosta MsÚ - Ing. Jana Kollárová likvidátor spoločnosti Branisko s.r.o. nás oslovila ohľadom ponuky na odpredaj
pozemkov pod bytovkou na ulici Včelnej. Jedná sa o dva pozemky, jeden o výmere 135 m², a druhy pozemok o výmere 358
m². Následne sa budú tieto pozemky odpredávať vlastníkom bytov. Po komunikácii s pani Kollárovou by som mal
pozmeňujúci návrh vo výške ceny a to z 10 eur/m² na 7 eur/m².
Primátor mesta – dal o pozmeňujúcom návrhu k bodu č. 23: Návrh na odkúpenie pozemku – bytový dom hlasovať.
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 23 Návrh na odkúpenie pozemku – bytový dom: Mestské zastupiteľstvo v Spišských
Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 131/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 24: Návrh na odkúpenie pozemku - pod cestou
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy v súvislosti s rozšírením vodovodných rozvodov na ul. Slobody a vysporiadania
pozemkov pod cestou oslovilo majiteľov pozemkov o vysporiadanie pozemkov. Jedná sa o pozemok vo výmere 384 m², ktorý
nie je v našom vlastníctve, máme tam troch majiteľov. Ponúkli sme im sumu 10 eur/m², celková hodnota je 3.840, -€.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 24 Návrh na odkúpenie pozemku - pod cestou (Budziňák): Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 132/VIII/2019 bolo prijaté.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 24 Návrh na odkúpenie pozemku - pod cestou (Kandrová): Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
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Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 133/VIII/2019 bolo prijaté.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 24 Návrh na odkúpenie pozemku - pod cestou (Valenčíková): Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 134/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 25: Návrh na odkúpenie pozemku - prístupová cesta
Prednosta MsÚ- LEGATOs Recovery, k. s., Bardejov spoločnosti Branisko s.r.o. nás oslovila ohľadom ponuky na odpredaj
pozemku pod prístupovou cestou podľa prílohy. Jedná sa o prístupovú cestu po ktorej jazdí záchranná služba v časti kde býva
p. Kľučiar. Táto spoločnosť, ktorá je správcom konkurznej podstaty ponúka odkúpenie 2/10 tohto pozemku za cenu určenú
znaleckým posudkom v celkovej výške 1013,04 eur.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 25 Návrh na odkúpenie pozemku - prístupová cesta: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 135/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 26: Návrh na zámenu pozemkov – prístupová cesta
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy požiadalo Ladislava Pavľaka o zámenu pozemkov, keďže Mesto Spišské Vlachy
plánuje dokončenie prístupovej komunikácie v Spišských Vlachoch, ktorá pôjde cez predmetný pozemok. Bolo to už viackrát
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prerokované na stavebnej komisii, zámena pozemkov sa realizuje odplatne. Predmetné pozemky nie sú rovnakej bonity a
rovnakej kvality. Na stavebnej komisii sa dohodlo, že sa zamení pozemok na ul. Slobody za pozemok pri jeho chate. Po
prepočte je pán Pavľak povinný zaplatiť finančné vyrovnanie vo výške 512.4,-EUR. Najprv sa schvaľuje zámer, a následne
konkrétny predaj.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 26 Návrh na zámenu pozemkov – prístupová cesta: Mestské zastupiteľstvo v
Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík, Ing. Svetlana Kočišová
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. 136/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 27: Verejno-obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov – Zahura
Prednosta MsÚ - Mesto Spišské Vlachy na základe žiadosti Tomáša Celeca chce vyhlásiť OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚTAŽ
podľa § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí na
podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskych pozemkov. Ponúknuté
nájomné nesmie byť nižšie ako 27 eur/ha/rok. Jedná sa o 9,6 ha, sú to pozemky okolo Kejdy. Pán Celec tieto pozemky žiada
do prenájmu ako fyzická osoba.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 27 Verejno-obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov – Zahura:
Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Milan Biroščák, Ing. Juraj Jánošík,
Ing. Svetlana Kočišová
Proti: x
Zdržal sa: x
Nehlasoval: Mgr. Monika Koperdáková, Ing. Rastislav Bečker – neprítomní
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 2

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 137/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 28: Verejno-obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
Prednosta MsÚ - jedná sa o prenájom pozemkov pre firmu Agroštít. Materiály Vám neboli zaslané, nakoľko sa tento bod
zrušil. Zmluvu o prenájme majú platnú ešte do budúceho roka 2020, majú záujem o 40 ha. Teraz platia 12 eur/ha/rok, v ponuke
máme 75 eur/ha/rok. Uvidíme, ako sa dohodneme.
p. Lazor – ako s tým pivovarom?
Primátor mesta – majú spracovanú EIA, voda je postačujúca na výrobu, s výstavbou by mali začať v priebehu budúceho roka.
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K bodu č. 29: Verejno-obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov
Prednosta MsÚ – na základe žiadosti Agrofarmy o prenájom pozemkov, ktorá chce do prenájmu 6,7 ha za cenu 75 eur/ha/rok.
Čo sa týka prenájmu majú záujem iba o niektoré pozemky, ktoré im určuje PPA, na ktoré dostávajú eurofondy.
p. Lazor - nezhorší sa ten zápach?
Prednosta MsÚ - keď pozrieme čo majú v prenájme od ľudí a čo chcú od mesta, tak to je minimum. Občania sa sťažujú na
zápach, ale tie pozemky majú prenajaté od občanov.
Primátor mesta - dal hlasovať k bodu č. 29: Verejno-obchodná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov: Mestské
zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch schvaľuje (uzn. v prílohe).
Hlasovanie:
Za: PaedDr. Marcela Satmáryová, Jozef Lazor, Ing. arch. Martin Čurilla, Štefan Labanc, Mgr. Monika Koperdáková, Milan
Biroščák, Ing. Juraj Jánošík
Proti: x
Zdržal sa: Ing. Svetlana Kočišová
Nehlasoval: Ing. Rastislav Bečker – neprítomný
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Nehlasoval: 1

Primátor mesta konštatoval, že uznesenie č. 138/VIII/2019 bolo prijaté.
K bodu č. 30: Verejno-obchodná súťaž – ul. Fabiniho
Prednosta MsÚ – na základe pracovného stretnutia poslancov bol spracovaný materiál na verejno-obchodnú súťaž na
pozemok, ktorý chce odkúpiť p. Walter Loy s manželkou. Mesto Spišské Vlachy požiadali o odkúpenie časti pozemku na
parcele 1121/11 o výmere cca 149 m2, predpokladaný príjem 1490, -€.
p. Lazor – nechceme to rozdeliť na tri parcely? Sú tam traja záujemcovia, dám vypracovať geometrický plán a vyhlásime súťaž
na tri tretiny pozemku.
V tomto bode prebehla krátka diskusia poslancov.
V závere sa poslanci dohodli presunúť tento bod na prerokovanie do stavebnej komisie. Výstup z komisie bude predložený na
prerokovanie do ďalšieho zasadnutia MsZ.
K bodu č. 31: Informatívna správa o stave konania Agrovýkrm, Heneken
Ing. Mnichová - Heneken Melts, s.r.o. - 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. V
súčasnej dobe prebieha skúšobná prevádzka na stavbu „Rozšírenie technológie“, ktorá bola povolená 13.6.2018 v rozsahu :
doplnenie ustaľovacej pece a centrálneho odsávacieho zariadenia s výmenou pôvodných filtrov za účinnejšie.
- Agrovýkrm Spiš s.r.o. - zápis z verejného prerokovania zo dňa 8.1.2019 a stanovisko Mesta (nesúhlas s navýšením počtu,
nesúhlas so zriadením asanačného zariadenia a požiadavka na zmodernizovanie chovu) boli zaslané na Ministerstvo životného
prostredia v januári 2019. Vo februári 2019 Agrovýkrm Spiš s.r.o. zasielal na Ministerstvo ŽP doplňujúce informácie :
navrhujú činnosť rozdeliť na dve etapy:
1. etapa : rekonštrukcia a modernizácia existujúcich hál, modernizácia ventilácie hál, vybudovanie expedičného skladu,
preháňacej chodby, asanačného zariadenia a súvisiacich rozvodov,
2. etapa : novostavby hál pre ošípané, vybudovanie bioplynovej stanice, navýšenie počtu na cca 19 000 ( nad 30 kg ), cca 2000
( do 30 kg ), riešenie trasovania dopravy digestátu do kontajnerov a aplikátorov. Ku dnešnému dňu žiadne vyjadrenie z
Ministerstva sme nedostali.
p. Lazor – informoval sa ohľadom zápachu, či sa to nedá riešiť ČOV- kou, ktorú by tam mali? Aby sa to čistilo modernejším
spôsobom.
Primátor mesta – napr. formou fermentácie, biostanice, to majú v pláne.
p. Lazor - toto je zlý spôsob pre človeka, pre občana, strpčuje to kvalitu života.
Prednosta MsÚ – v minulosti bol zápach po celý rok, ale slabší. Teraz bol zápach taký, že sa to nedalo vydržať. Je to z toho
dôvodu, že teraz začali dodržiavať zákon a počas dvoch týždňov aplikovali všetko. Predtým to dávkovali po častiach.
V zmysle vyhlášky môžu aplikovať iba v určitom období, teraz ten zákon dodržiavali.
Ing. Mnichová – mesto v prvom stanovisku žiadalo vybudovanie čističky, odpovedali nám, že čistička na hnojovicu nemôže
byť, zákon to nepripúšťa. Hnojovicu musia spracovať ináč. Oni uvádzajú, že spracovanie digestátu (hnojovice) z bioplynovej
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stanice, trasovanie bude do novo navrhnutých prečerpávajúcich kontajnerov, s ktorých bude následne prečerpávaný do
aplikátora. Umiestnenie kontajnerov bude na základe dohody mimo zasiahnutých území dotknutých miest a obcí. Majú to
v pláne, ale nemôžu to robiť formou ČOV, nepripúšťa to zákon.
Ing. Jánošík – odsávanie riadi počítač, ktorý sa po určitej dobe zapne, možno by bolo potrebné, aby sa odsávalo do lagúny
častejšie, treba s nimi o tom rokovať.
Primátor mesta - jedná vec je aplikovanie do pôdy, ale potom je oranie, to bolo zase cítiť, hoci menej, ale bolo to cítiť.
Prednosta MsÚ – na budúci týždeň vo štvrtok je o 10.00 hod. kolaudácia haly, ak by niekto chcel ísť z poslancov.
p. Lazor – navrhujem pozvať ich na spoločné pracovné stretnutie.
Prednosta MsÚ – v poriadku pozveme ich na stretnutie.
p. Lazor – prezistiť ohľadom tej čističky, alebo fermentácie, ako to je.
Primátor mesta – prezistíme to.
K bodu č. 32: Činnosť komisií – výstupy
Ing. Jánošík – predseda finančnej komisie – na komisii sme prerokovali rozpočet, podané pripomienky, návrhy VZN.
Ing. arch. Čurilla – predseda stavebnej komisie - členovia komisie sa zaoberali problematikou čiernych stavieb v lokalite
Zahura. Uznesenie komisie: Komisia odporúča predaj pozemkov pod čiernymi prístavbami a stavbami z dôvodu legalizácie
stavieb za cenu v zmysle platného VZN,
- Žiadosť o dostavanie príjazdu a umiestnenie zábradlia – obyvatelia ul. SNP Obyvatelia na ulici SNP č. 1 až 11 podali žiadosť
osadenie dopravného zrkadla pri výjazde oproti MŠ a o úpravu výjazdu pri starej ZŚ na ul. SNP. Uznesenie komisie : Komisia
odporúča upraviť výjazd pri starej ZŠ a preveriť možnosť osadenia dopravného zrkadla
- Žiadosť o odkúpenie alebo prenájom pozemku a budovy – Puhalla Jaroslav Jaroslav Puhalla, Jarná 6, Spišské Vlachy podal
žiadosť o odkúpenie alebo prenájom mestského pozemku – časť parcely C KN 6/1, vrátane hospodárskej budovy na parcele C
KN 6/5, ktorú chce využívať na skladové priestory. Uznesenie komisie: Komisia súhlasí s prenájmom v zmysle platného VZN,
je potrebné vyšpecifikovať spôsob užívania, výmeru na prenájom a druh skladovaného materiálu.
K bodu č. 33: Rôzne
Mgr. Koperdáková – na ul. Hornádskej sa robil kanál?
Primátor mesta – voda sa opravovala.
p. Lazor – urobila sa ulica Lipová, Komenského, zlá je ešte ul. Záhradná a na ul. Včelnej aj asfalt, je to najviac frekventovaná
ulica.
K bodu č. 34: Interpelácie
V tomto bode neboli podané žiadne interpelácie.

K bodu č. 35: Záver
Primátor mesta – v závere sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a 8. zasadnutie MsZ o 20:20 hod. ukončil.

V Spišských Vlachoch, dňa 09. decembra 2019

…..................................................
Ľubomír Fifik
primátor mesta

....................................... .......................
JUDr. Ing. Stanislav Kandrik
prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice a prijatých uznesení:
Milan Biroščák

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

Jozef Lazor

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