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končí sa moje druhé volebné obdobie, v ktorom som 
chcel splniť všetky sľuby, ktoré som Vám pred štyrmi 
rokmi sľuboval. Napriek snahe splniť dané úlohy, nie 
všetko sa mi podarilo, aj keď som sa k problémom mesta  
a problémom Vás občanov vždy postavil zodpovedne  
a priamo. Nepodarilo sa postaviť bytovku, ktorej som sa 
venoval a pripravoval na základe roz hodnutia väčšiny 
poslancov približne jeden rok. Bolo všetko pripra vené 
t.j. projekt, stavebné povolenie, ale aj financie z ŠFRB už 
boli na účte. Poslanci zmenili filozofiu k výstavbe tejto 
bytovky a túto možnosť napriek daným skutočnostiam 
nepodporili. Ja, napriek tomu, že som tomu venoval 
veľa energie a času som musel stornovať na ŠFRB 
žiadosť a financie vrátiť. 
 Bol podaný projekt „Kanalizácia a ČOV mesta Spišské 
Vlachy, ktorý sa spra covával ešte v mojom prvom voleb-
nom období. Je to stavba, ktorej investičný náklad je vyše 
10 mil. Eur, preto potrebuje maximálnu zodpovednosť  
a prípravu. Aby bol projekt úspešný je ešte potrebné 
majetkovo vysporiadať pozemky na ktorých má stáť 
ČOV. Sú to nepredpokladané skutočnosti o kto rých 
som nevedel, keďže stavba ČOV začiatkom 90-tych ro-
kov sa začala stavať, mal som za to, že pozemky pod 
ňou sú mestské. Jedná sa o pozemky na sútoku Žehrice 
a Hornádu, kde bola a do dnes je vybudovaná betónová 
platňa a protipovodňový vál. 

V tomto roku som našim poslancom predstavil výzvu 
na obnovu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. Veľmi 
ma táto výzva potešila, lebo k novému námestiu patria 

aj opravené a zrekonštruované budovy. Bolo potrebné 
vo veľmi krátkom čase sa rozhodnúť do čoho by sme sa 
ako mesto pustili. Mesto vlastní tri kultúrne pamiatky 
v pamiatkovej zóne. Je to budova Mestského úradu, 
Radnica bez kostolíka a Mariánsky stĺp. Rozhodol som 
sa pre budovu Mestského úradu z dôvodu havari-
jného statického stavu tejto budovy. Táto budova má 
na základe statického posudku narušenú vrchnú časť 
pod strechou, ktorá sa posunula a roztiahla už oproti 
pôvodnému stavu o cca 20 cm. Jasne sú viditeľné 
praskliny pod strechou a medzi oknami knižnice z ulice 
Hviezdoslavová. 

Mesto na rekonštrukciu tejto budovy mohlo získať vyše  
1 mil. Eur . Začal som pracovať na príprave potrebných 
materiálov vo viere, že to poslanci uvítajú a pod poria. 
Bohužiaľ podpora zo strany väčšiny poslancov nebola 
a možnosť uchádzať sa o 1mil. eur bola zmietnutá 
zo stola. Nebolo mi umožnené pracovať na príprave 
rekonštrukcie Radnice s malým kostolíkom, kde je po - 
t rebný pamiatkovo historický prieskum. Potreboval 
som mať na to v rozpočte 7000 eur. Opäť väčšina po-
slancov to nepodporila, napriek tomu, že tieto financie 
by boli zo strany ministerstva kultúry preplatené. 

Vážení spoluobčania, veľa sa hovorí o zadlženosti 
mesta. Áno naše mesto bolo, je a bude viac, či menej 
zadlžené. Sme na 43% z  možných 60%. Pravidelne 
si plníme záväzky voči banke a  ešte sa nestalo, ako  
v  iných obciach a  mestách že nebolo napr. na výpla-
ty, alebo na elektriku, či komunálny odpad. V súčas-
nej dobe hypoték a úverov je to asi potrebné pre 
lepší život, ale musí byť stáli a  istý príjem. Využívajú  
to mladé rodiny, podnikatelia, športovci, hudobníci,  

 Vážení spoluobčania,
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obce či mestá. K horšej finančnej situácií v obciach  
a mestách prispela hospodárska kríza a nižší výber  
z daní z príjmov fyzických osôb, na čom sú obce a mes-
tá závislé. Keď bol poslancami odsúhlasený a navýšený 
úver, ešte sa o kríze nevedelo preto úver bol prijateľný 
aj z mojej strany. Potrebovali sme ho na kanalizáciu 
pod rekonštruovaným námestím, aby sme po úprave 
námestia ho nemuseli zase rozkopať, keď by prešiel 
projekt Kanalizácie a ČOV. Bohužiaľ projekty námestia 
predbehli projekt kanalizácie. Verím, že sa mi podarí  
vybaviť všetky potrebné materiály k projektu kana-
lizácie a spolu s novými poslancami budeme ťahať za 
jeden povraz.

V poslednom období sa často na zasadnutiach MsZ 
spo mínala Materská škola. Zo strany vedenia MŠ bol 
cez rodičov detí vyvíjaný nátlak na mňa a poslancov, 
aby sme im navýšili rozpočet, lebo nemajú na výplaty, 
nemajú zaplatené faktúry. Lenže rodičovská verejnosť 
pozná iba jednostranné vyjadrenia p. riaditeľky ma-
terskej školy. Materská škola, Základné školy, CVČ či 
ZUŠ a ŠKD pri ZŠ sv. J. Krstiteľa vychádzajú z koeficien-
tov a počtu žiakov, ktoré predstavujú východiskové 
údaje na výpočet dotácie do ich rozpočtov. Vedenie 
MŠ hospodárilo zle, preto im financie chýbajú. Pre za-
myslenie uvádzam nasledovné čísla: na rok 2014 na 
základe východiskových údajov bola vypočítaná výška 
dotácie pre MŠ - 123.894 € pri vykázanom počte detí 
75, pričom MsZ schválilo dotáciu vo výške 171.527 €. 
Prečo v škôlke, kde bolo niekedy 120 detí, dnes môže 
byť len 80? Lebo štát sprísnil hygienické normy, podľa 
ktorých sa nepriamo na počet detí vypočítava ich fi-
nancovanie. Tak štát šetrí a my sa hádame, lebo naše 
priestory nepostačujú. 

Je potrebné urobiť také opatrenia, aby boli prijaté 
všetky deti, ktorých rodičia o to požiadajú. Je jedno 
riešenie ako to spraviť a ušetriť, aj keď si myslím, že pani 
riaditeľka mohla prijať minimálne o  3 deti viac. Bude 
potrebné spojiť ZŠ s MŠ, vytvoriť jeden právny subjekt 
s jedným riaditeľom, s jednou vedúcou jedálne a bu-
dova, kde je teraz ZŠ s 1.-4. ročníkom, by mohla slúžiť 
ako MŠ. Túto budovu budeme môcť využívať na ten-
to účel až po presťahovaní ZŠ 1.-4.   do susednej obce 
Žehra predbežne v školskom roku 2015/2016. O to som 
sa pokúšal na začiatku volebného obdobia, ale väčšina 
poslancov bola proti.

V ťažkých pokrízových rokoch sa mi podarilo zre-
konštruovať námestie, presadiť správnosť môjho roz-
hodnutia okružnej križovatky, presadil som výstavbu 
hokejovej arény v Rudo ľovej záhrade napriek tomu, 
že väčšina poslancov boli proti. Odkúpili sa všetky 
budovy po bývalých štátnych majetkoch (STS-ka), 
ktoré budú slúžiť podľa PHSR a  Územného plánu 
mesta ako občianska vybavenosť pre šport, kultúru,  
či verejnoprospešné činnosti.

Mesto v tomto roku postihla ďalšia povodeň, ktorá spô-
sobila značné škody. Boli vybrežené toky Žehrice a Pa-
tria. V spolupráci so správcom tokov (Povodie Hornádu 
a Bodvy) sa mi podarilo v rámci tretieho a druhého 
povodňového stupňa vyčistiť najhoršie časti týchto  
tokov od naplavenín.

V obrázkovej časti Vám chcem ukázať prierez rokov 
2010-2014 z oblasti verejnoprospešných, kultúrnych, 
či športo vých aktivít mesta, rôznych projektov, ale aj  
z bežného života v našom meste.                Ľubomír Fifik
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2011
Kultúra a aKcie

Prvé zasupiteľstvo s novými poslancami

24 hodinový hokejový turnaj

Deň učiteľov

1. máj

Slávnostné MsZ

Návšteva poľského mesta GIZALKI

Cirkus Súťaž vo varení halušiek

Dni mesta

Deň matiek

Okresné kolo prednesu poézie a prózy členov Jednoty dôchodcov na SK 2011

Nový rok 2011



2

Mesto žije!

Primátor mesta Spišské Vlachy 2006–2014.

Guľášmajster - Rudoľka

Cyklisti

Jubilanti

Mikuláš

Vianočné trhy

Zahurácky táborák

Zabíjačka

Divadlo

2011
Kultúra a aKcie
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KD - dažďové žľaby

Kanalizácia - ul. Požiarnícka a Kostolná

Rekonštrukcia kuchyne v MŠ na ul. SNP č. 1

Nová cesta na Vajanského ulici

Železničný most

Rekonštrukcia terasy KD

2011
ProjeKty a aKtivity
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Rekonštrukcia MŠ na ul. SNP č. 38

Výmena okien, tepelných rozvodov a 
zmena technológie vykurovania  
 na ZŠ Komenského 6. Čistenie koryta Žehrice

Rekonštrukcia námestia

2011
ProjeKty a aKtivity
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Nový rok 2012

Hokejová miniliga

Karneval na ľade

Divadlo Nové Kocúrkovo

140. výročie spevokolu Cecília

1. máj - Zahura

Otvorenie hokejovej arény

2012
Kultúra a aKcie
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Vo štvorici po Slovensku

Jubilanti

Prípravka - školská hokejbalová a hokejová liga

Dni mesta

SNP

Návšteva družobného mesta Tymbark

Vianočné trhy

2012
Kultúra a aKcie
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Výstavba hokejového štadióna

Asfaltovanie cesty - smer Zahura

Autobusová zastávka - Jarná ul.

Nová cesta na železničnú stanicu

Rekonštrukcia Kostolnej ulice

Mlynská ulica

2012
ProjeKty a aKtivity
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Nová pošta

Oprava prístupovej cesty ku školám od Železničnej ul.

Výstavba okružnej križovatky

Rekonštrukcia Požiarnickej ulice

Rekonštrukcia mosta za žel. priecestím -  smer žel. stanica

2012
ProjeKty a aKtivity
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Nový rok 2013

Šaffova ostroha

Divadelné predstavenie - Bludár

Arakain memoriál

Včelárska výstava

Výročná schôdza DHZ

1. máj  - Sabinka

Sviatok hasičov - Sv. Florián

Hasičské preteky o pohár primátora

2013
Kultúra a aKcie
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770. výročie mesta Sp. Vlachy

Návšteva rodáka a čestného občana Sp. Vlách, Jána Olejníka

Jubilanti

Drišľak

Musica Nobilis

Mikuláš

Divadelné predstavenie - Soľ nad zlato

Požehnanie námestia Františka Tondru

Výstava anjelov

Vianočné trhy

2013
Kultúra a aKcie
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Zrezávanie nebezpečných stromov na cintoríne

Oprava častsi ciest ulíc Jileminckého a Kostolná

2013
ProjeKty a aKtivity
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Oprava kanáloej šachty na ul. Kukučínovej

Odstránenie stožiaru vysokého napätia a úprava výpustu jazera - Zahura

2013
ProjeKty a aKtivity
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Nový rok

Deň matiek

Jubilanti

Hasičská súťaž o pohár primátora

Deň detí

Šaffova ostroha

1. máj

2014
Kultúra a aKcie
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Žiacky medzinárodný futbalový turnaj o pohár primátora - Sp. Vlachy–Tymbark

Slávnostné MsZ

Dni mesta Spišské Vlachy

Zahurácky táborákVýročie SNP Musica Nobilis

Divadlo - Janko Hraško

Večerný beh mestom Spišské Vlachy

2014
Kultúra a aKcie



2 Ľubomír FIFIK - nezávislý kandidát na primátora.

Mesto žije!

Povodeň na tokoch Žehrica a Patria

Čistenie koryta potoka Patria

Čistenie Žehrice

Oprava výtlkov v meste
Výsadba stromov - cintorín

2014
ProjeKty a aKtivity
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Výmena brány a zateplenie časti hasičskej zbrojnice

Verejné osvetlenie - Zahura Oprava chodníka - ul. SNP

Sociálne zariadenia - Amfiteáter Zahura

Rekonštrukcia tried v MŠ - SNP 1

Výsadba stromov - námestie

2014
ProjeKty a aKtivity
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• výstavba kanalizácie a ČOV mesta Spišské Vlachy 

(pripravený projekt -mesto)
• rekonštrukcia vodovodu v meste Spišské Vlachy 

(pripravený projekt - PVS)
• rekonštrukcia ZŠ Komenského 6. 

(pripravené projekty -mesto)
• rekonštrukcia Domu smútku (druhá etapa)
• rekonštrukcia a oprava fasády budovy Klubu dôchodcov
• rekonštrukcia a zateplenie budovy Hasičskej zbrojnice 
• výstavba novej sekcie cintorína (chodník, vodovod, 

osvetlenie, urnový háj)
• výmena verejného osvetlenia za úspornejšie- ledkové 

osvetlenie v celom meste
• podľa územného plánu mesta, plánujem pripraviť 

pozemky pre výstavbu rodinných domov
• výstavba bytovky podľa pôvodných projektov  

bez pomoci ŠFRB
• úprava priestranstva na sídlisku 9 mája a dobudovanie 

parkovacích miest 
• pokračovať v podpore detí a mládeže v oblasti
       športu a kutúry

• Po úspešnom ukončení stavby kanalizácie a po 
výmene  najviac poruchových častí vodovodného 
potrubia, pristúpim na kompletnú opravu ciest v meste 
a vybudovanie novej cesty na uliciach Cintorínska 
a Slobody. V rámci združenia obcí Sľubica Miestnej 
akčnej skupiny, kde je 8 okolitých obci a dve mestá, 
Spišské Vlachy a Krompachy pracujeme na príprave 
projektu zokruhovania týchto obci a miest cyklistickým 
chodníkom vrátane rekreačnej oblasti Zahura.

• Všetky tieto plány dokážem splniť, ak bude 
spolupráca medzi poslancami a mnou, ale aj Vami 
občanmi nášho mesta.

• Sám človek toho veľa nezvládne, preto sa chcem  
poďakovať všetkým zamestnancom mestského úradu, 
môjmu zástupcovi ing. Michalovi Kiššákovi, hlavnému 
kontrolórovi mesta ing. Františkovi Stanislavovi,  
ale i poslancom, za všetko čo pre Vás a naše mesto  
vykonali počas rokov 2011- 2014.  Ak je spolupráca,  
ochota, porozumenie pre veci verejné, tak verím,  
že sa nám v našom meste bude žiť lepšie.

S PODPOROU
- vedenia MŠK Spišské Vlachy
- vedenia THK Spišské Vlachy
- vedenia Stolného tenisu
- vedenia DHZ Spišské Vlachy
- vedenia  Jednoty dôchodcov Spišské Vlachy
- vedenia Dychovej hudby Vlašanka Sp. Vlachy
- vedenia ZŠ Komenského 6  Spišské Vlachy
- vedenia CVČ Spišské Vlachy 
- vedenia ZŠ 1-4 SNP 13  Spišské Vlachy
- vedenia Poľovnického združenia Sp. Vlachy 
- neštátny lekár MUDr. Stanislav Lazor
- Kamenárstvo Štefan Zábojník Sp. Vlachy
- Elektroset  Spišské Vlachy
- Mercator- kovo Spišské Vlachy
- Stolárstvo Šimko Spišské Vlachy
- Stavebniny Peter Klešč Spišské Vlachy
- Rybársky zväz Spišské Vlachy
- Agropodnikateľ Ing. Anton Koperdan Sp. Vlachy
- Zväzarm Spišské Vlachy
- Spišská katolícka charita Dom Charitas
  Sv. Damiána de Veuster Spišské Vlachy
- hudobná skupina Zahuráci Spišské Vlachy
- hudobná skupina Impresário Spišské Vlachy


