Zápisnica z rokovania
Mestského zastupite stva v Spišskom Podhradí
d a 30.8.2007
Program:
A) Stále úlohy
1) Otvorenie
2) Vo ba pracovných komisií
3) Ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
4) Štatút mesta Spišské Podhradie
5) Štefan Polák – žiados o prehodnotenie uznesenia . MZ14-3-B-3
6) Juraj Roch, Dr. Špirku 9 – žiados o odkúpenie
a vysporiadanie pozemku
7) Odkúpenie pozemkov na Starom jarku . 44 a 45
8) Štefánikova ul. . 3 – zaradenie do majetku mesta
9) Zrušenie uznesenia . MZ-9-6-B-11 (MZ schva uje
odpredaj rodinného domu na Palešovom nám. . 37 v Sp.
Podhradí za cenu 115 130,–Sk pre p. Vlastislava Grajcara
bytom Spišské Podhradie, Kúpe ná 7
10) Miloš Gar ár, Štúrova 3, Spišské Podhradie – žiados
o odkúpenie pozemku
11) Monika Marková, Berehovská 13, Trebišov – ponuka na
odpredaj rodinného domu
12) Feldom s.r.o., Štefánikova 64, Košice – mandátna zmluva
13) Rozvojové programy mesta
14) Kontrola plnenia uznesení
15) Záver
Prítomní:
Ing. Ján Liso
P
Štefan Faltin
P
Peter Hanigovský
P
Mgr. Mária Kicková
P
Ing. Marek Mikula
P
Jozef Komara
O
Hostia pod a prezen nej listiny

Vladimír Tomko
Mária Ka avská
MVDr.Michal Kapusta
Ing. Štefan Ma uga
Štefan Sivá

Predsedajúci
Predsedajúci
Predsedajúci
Prednosta
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Prednosta
Zástupca primátora

Primátor
Primátor
Prednosta
Primátor
Hlavná kontrolórka
Predsedajúci

P
P
P
O
O

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia
Overovatelia zápisnice
Zapisovate

Mgr. Jozef Ba a
Peter Hanigovský
Štefan Faltin
Vladimír Tomko
Mária Ka avská
Ing. Marek Mikula
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18.00 hod.. V ase otvorenia rokovania bolo prítomných 7 poslancov a MZ
bolo uznášania schopné.

Diskusia
Hanigovský
Mgr. Ba a
MVDr. Kapusta
p. Blašková

Mgr. Ba a
p. Blašková
Mgr. Ba a
p. Jarkovská
Obyvate Štefánik.ul.
p. Blašková
p. Kurillová

Hanigovský
p. Kurilová

Mgr. Ba a
p. Kurilová
Mgr. Ba a
Grivalská

Navrhujem doplni do programu bod rokovania – správy z innosti
komisií.
Názory ob anov sú hne na za iatku rokovania.
Je potrebné doplni lena rady školy pri ZŠ Palešovo nám. 9.
Na Štefánikovej ulici nám cigáni strp ujú život neskuto ným neporiadkom,
arogantným správaním a aroganciou. Bývajú v domoch, kde nie sú
toalety, miesto WC používajú park. Po tejto ulici sa množia potkany.
No ný k ud im nehovorí ni , krik , hluk at . pretrváva do no ných hodín.
Na upozornenia reagujú krikom. Je to neúnosné. Našim alším
problémom je cesta, chodníky a rigoly. Cesta nie je bezpe ná,
navrhujeme 40 km rýchlos a spoma ovacie retardéry. Ak sa dá odkloni
nákladná doprava uvítali by sme to. Autá parkujú na chodníkoch, cesta je
úzka, okolo cigánskych áut sa nedá chodi . Chodia tam ve mi rýchlo aj
kamióny. Chceme reagova na „upratovaciu atu“ – chodieva s nimi
sle na Kopnická, upratova treba ešte za nimi, pri ktorom dome sú
chodníky tam sa ešte faj í a za nimi treba uprata ohorky. Je to dos
frekventovaná ulica, turisti chodia na hrad, cigáni žobrú, fotia si ich ako
atrakciu, je to na hanbu. Toto je gro našich problémov.
o budeme vedie to budeme rieši , retardéry nie sú v našej právomoci,
od nás pôjde návrh na zníženie rýchlosti.
Ak sa zníži rýchlos tak nech je aj kontrolovaná.
Sú návrhy od ob anov, budeme sa snaži pre odstránenie nedostatkov
urobi maximum.
Ak príde autobus s turistami tak rómovia sú aj dnu v autobuse a žobrú.
Tento park na Štefániovej ul. už nie je park ale verejné WC.
Pred niektorými domami nie je kryt na plynomer.
Ako je možné, že v 21. storo í môžu ži udia s potkanmi, bez WC a bez
vody.
Pozva si obyvate ov domov smerom od cintorína a dôrazne ich
upozorni , aby dodržiavali poriadok pred domami, aby nehádzali odpadky
do rigolov, na cestu a pred domy, pretože táto ulica je vizitkou mesta.
Chcem sa opýta komu patrí priestor železni nej stanice.
Patrí železniciam SR.
Vyzva železnice, je tam otrasný neporiadok, toto je vstup do mesta. Je
potrebné s tým nie o urobi . V letnom období je mesto záujmom turistov.
Aké projekty má mesto pre rozvoj turistiky? Je škoda, že turisti sa
nezastavia v mesta a mesto z nich neprofituje. Prechádzajú autami pre ,
nikto sa tu nezastaví. Všade na okolí sa meste ká vzmáhajú a Sp.
Podhradie ni . Chcela by som pozna nejaký projekt mesta zameraný na
turizmus.
Zatia z projektov ešte nedostal peniaze nikto. Zatia sú projekty na OV,
kanalizáciu, realizuje sa projekt na rekultiváciu skládky.
Ale nejaký program, aby sa tu udia zastavili, posedeli v meste, aby
živnostníci a podnikatelia z turistov nie o mali.
Treba sa ís pozrie do p. Sýkrou on tam stále niekoho má.
TIC – ve a som sa nabojovala za to, aby bolo, som sklamaná ako funguje.
Pýtala som sa TIC ko ko dali projektov, povedali mi, že zatia ni . Bolo by
dobré, aby sa otvoril aj evanjelický kostol pre turistov. My máme o, len to
treba ponúknu turistom. Podnikatelia žijú z úst do ústa, sú tu í ania
a ve kopodnikatelia. Levo a žije, udia sedia, isté mesto, nemáte
cigánov. 150 cigánov som ve er narátala, odchádzali do iech. Bo a ka
mesta je že Rómovia majú drzé správanie, my sme v nevýhode. udia
v meste sú nespokojní. V každej jednej ulici je nas ahovaná rómska

p. Kurilová

p. Grivalská

p. Blašková
Hanigovský

Mgr. Ba a
p. Jarkovská
p. Blašková
p. Kurilová
p. Kuko ová
p. Grivalská
Hanigovský
p. Grivalská
Hanigovský

rodina. Oni musia vedie , že má da a dal. Akým štýlom sa u nás podniká
– takýmto surovým štýlom ako p. Huda ek – celú letnú sezónu zamedzil
prístupu po chodníku. Zvrchu hádže kamene rovno do kontajnera. To je
osi neskuto né. On môže robi skoro ráno, aj ve er je dlho vidno, ale nie
po as d a ke je v meste ruch. Má celú ulicu zahádzanú. Potraviny sú
tam absolútne odpísané, textil má viac zatvorený ako otvorený. Ak máme
my zvýšený nájom ko ko platí za nájomné p. Pacák ke parkuje v parku,
ktorý zdevastoval?
Máme tu stredisko pre Rómov. Všetko je pekné, že tam majú po íta e
a u ia sa na nich ale o alej, ako pôsobia na rómske deti. Centrum by
malo tie deti vychováva ke to nedokážu rodi ia. Bola som svedkom ke
cigán ik úral smerom na cestu, kde sme, musíme s nimi nie o robi , to
takto nemôže ís alej. Uli ka smerom na sídl. Hrad je jedno smetisko, už
som to tu predniesla nieko kokrát ale ni sa tu s tým nerobí. Za domom
mám postavené konvy z domu . 18 – žiadala som ho, aby tie konvy
preložil, je tam stále odpad, deti tam ská u po konvách a po mojom plote.
Žiadam, aby konvy, ktoré patria k domu . 18, aby sa preložili na iné
miesto. P. Tirpák mi to s úbil ale ni sa neurobilo. Žiadam o nápravu lebo
strácam trpezlivos , aby som mala za plotom smetiskom.
Komunitné centrum – i by neboli takí láskaví a nešli sa pozrie ko ko
Rómov tu má trvalý pobyt. Tu je strašne ve a cudzích Rómov. Za chví u
budeme my menšina. Nemáme ani právo slušne po meste prejs .
V Spišských Vlachoch to robili komunitní pracovníci pol roka.
Ja sa tiež chystám odís z Podhradia. Naša ulica je pod úrove .
No ný k ud – navrhujem, aby bola upozornená štátna polícia na rušenie
no ného k udu. Zníženie rýchlosti a retardér – požiada DI SNV
a kontrolova to. Hlavným aktérom odpadu v meste je p. Horváthová.
Stanica patrí ŽSR a je ako taká zrušená. Najbližší šéf je prednosta
stanice SNV. Som prekvapený, že idú opravova priecestie. Mali tú
stanicu umelo zruši . Keby každý v meste týchto Rómov okrikol tak by sa
stiahli. Všetky projekty sa pustili až teraz a za ali sa podáva od 1.8. o
sa týka návštevy turistov – turista od Trnavy alej k nám príde, prenocuje
a odíde. Pani Palen árová ke predávala dom vstúpili sme s ou do
jednania, ke mesto prejavilo záujem o kúpu tak zdvihla cenu. Mesto robí
kroky, aby ob ania nepredávali domy cigánom, ale sami ob ania to robia,
že chcú za domy nadnesené sumy. Môj osobný názor – sú na to, aby tam
zamestnaní mali „dobré platy“. P. Huda ek – kde sa nie o robí aj nie o
odletí, bu me radi, ak niekto nie o v meste opravuje. Rómovia, ktorí žijú
v Levo i je iná kategória ako naši Rómovia, sú na ove a vyššej úrovni.
Od evanjelického kostola má k ú p. Karpaty a od synagógy MsKS.
Turisti ak idú k synagóge tam ich ob ažuje to ko malých Rómov , že sa
vrátia.
Štátna polícia len prejde ale akoby boli hluchí a slepí.
Skúsme porozmýš a aj o tom, aby smerom k hradu sa dali dpadkové
koše.
Aj tí o upratujú mesto tak nech to robia poriadne.
My sme mesto a komunitní pracovníci sú odme ovaní z pe azí da ových
poplatníkov.
Do konca roka bude prehodnotenie zmlúv, ktoré máme s jednotlivými
ob ianskymi združeniami.
Nie je nejaká možnos budova pre mladých alebo starších ob anov byty
alebo domy?
Teraz sú pred kolaudáciou domy na Starom jarku. Vždy sa berú peniaze
odtia kde sú najlacnejšie. Fond rozvoja bývania je najlacnejší lebo dáva

MVDr. Kapusta
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p. Grivalská
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Hanigovský
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Mgr. Ba a
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Hanigovský
Mgr. Ba a
Ing. Liso

80% ale dá sa použi len na opravu bytového fondu.
Robila sa ankety kto má záujem o bytovú výstavbu o ozval sa jeden
lovek. Ke budeme robi nové domy, o bude so starými domami na
námestí? V Podhradí málokto chce stava dom.
Bývam v zákrute, dva m od domu mám deravú cestu a autá nechodia po
tej ceste ale po rigole.
Toto mesto pomaly ostane ierne mesto.
Mesto nemôže byty predáva , na ktoré dostane peniaze od štátu môže
len dáva do nájmu.
Nedá sa prija vyhláška, aby ob ania, ktorí predávajú dom ho najprv
ponúkli mestu? Alebo zverejni túto informáciu v Podhrad anovi.
My nemôžeme majite ovi domu poveda , že za ko ko má dom preda
a komu.
Vedenie mesta – akú máte predstavu riešenia rómskej otázky, ako to
chcete rieši ?
V prvom rade ke dokon íme byty na Rybní ku budeme žiada peniaze
na výstavbu alších domov.
V dome pri cintoríne je originál smetisko, kde je nenormálny neporiadok.
Hanbíme sa prejs s návštevami po meste, my domáci sme si na to už
zvykli ale cudzí sú zhrození z toho ako to mesto vyzerá. Naši Rómovia
nemôžu by takí drzí, aby nám rozkazovali.
Nie je to také jednoduché vyhodi neplati ov na ulicu.
Budeme sa snaži urobi všetko o je v našich silách.
Títo ob ania majú pravdu, o sa týka p. Huda eka – ur ite dostal
stavebné povolenie, ale by mal dba na to, aby to verejné priestranstvo
nezaberal v takom množstve a v takom ase. Mal by plati za zabratie
verejného priestranstva. Doporu il by som, aby stavebný úrad išiel aj
pozrie na innos , na ktorú vydal stavebné povolenie, i sú dodržané
všetky požiadavky a predpisy. Aby udia videli, že stavebný úrad sa tomu
venuje. Nebola zabezpe ená bezpe nos okoloidúcich. Je pravda, že
zvrchu zhadzovali stavebnú su do kontajnéra.

Bod .: 4
Štatút mesta Spišské Podhradie
Diskusia
Ing. Jani ko

Zmenil sa zákon, vypracovali sme nový štatút. V takejto podobe ho
dávame na schválenie.
Uznesenie .: MZ-7-7-B-7
MZ schva uje štatút Mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod .: 5
Štefan Polák – žiados o prehodnotenie uznesenia . MZ-14-3-B-3
Diskusia
Ing. Jani ko

Vysvetlil situáciu.

Uznesenie .: MZ-7-7-E-2
MZ ruší uznesenie . MZ-14-3-B-3 zo d a 14.8.2003 – odpredaj pozemku pre Štefana Poláka
a manž. v cene po 70,–Sk.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-B-8
MZ schva uje odpredaj pozemku pre Štefana Poláka a manželku Martu, parcela . 1788/4 vo
výmere 14 m2 pod a GP . 64/2007 zo d a 29.5.2007 za cenu po 100,–Sk/m2 a poplatkov
spojených s prevodom nehnute nosti.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod .: 6
Juraj Roch, Dr. Špirku 9 – žiados o odkúpenie a vysporiadanie
pozemku
Diskusia
Ing. Jani ko
Ing. Liso

Vysvetlil situáciu.
Kto platí poplatok za návrh na vklad? Požiada aj kópiu dokladu, že za
tento pozemok zaplatil.
Hanigovský
Ten kto kupuje, platí aj poplatky.
Uznesenie .: MZ-7-7-B-9
MZ schva uje odpredaj pozemku parcela . 568 o výmere 450 m2 za 1,–Sk/m2 pre Juraja Rocha.
Poplatky spojené s odpredajom pozemku hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Liso

Navrhujem, aby sme s touto žiados ou nesúhlasili, s tým druhým bodom.
V prvej asti zaplatil mestu to o vtedy mal zaplati a mesto urobilo chybu,
že to nedalo na zápis.
Hanigovský
Navrhujem odpreda to za 3,–Sk/m2.
Uznesenie .: MZ-7-7-F-1
MZ zamieta žiados Juraja Rocha o odpredaj pozemku parcela . 567 o výmere 788 m2 v sume
3,–Sk/m2.

Zodpovedný:
Primátor mesta
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Liso
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Sivá
Jozef Komara
Ing. Štefan Ma uga

Termín:
+
+
0

Mária Ka avská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

30.08.2007
0
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský
Ing. Jani ko

V minulosti si mohli ob ania vysporiada tieto pozemky, bol daný termín
do kedy sa to dalo vysporiada .
Do konca roka môžeme zamietnu každému všetko, je spravená ROEP
a kataster ju má do konca roka spracova . V r. 2008 môžeme vyda
takého uznesenie, aby si udia svoje pozemky vysporiadali.

Bod .: 7
Odkúpenie pozemkov na Starom jarku . 44 a 45
Diskusia
Ing. Jani ko
Vysvetlil situáciu.
Uznesenie .: MZ-7-7-A-3
MZ berie na vedomie informáciu o vykonaných opatreniach na odkúpenie pozemku na Starom
jarku . 44 a 45.
Zodpovedný:
Termín:
30.08.2007
Bod .: 8
Štefánikova ul. . 3 – zaradenie do majetku mesta
Diskusia
Ing. Jani ko
Vysvetlil situáciu.
Uznesenie .: MZ-7-7-A-4
MZ berie na vedomie informáciu o nadobudnutí majetku mesta – nehnute nos na Štefánikovej
ul. . 3.
Zodpovedný:
Termín:
30.08.2007
Uznesenie .: MZ-7-7-B-10
MZ schva uje vypracova znalecký posudok na pozemok a nehnute nos na Štefánikovej ul. . 3.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod .: 9
Zrušenie uznesenia . MZ-9-6-B-11 (MZ schva uje odpredaj
rodinného domu na Palešovom nám. . 37 v Sp. Podhradí za cenu
115 130,–Sk pre p. Vlastislava Grajcara bytom Spišské Podhradie,
Kúpe ná 7
Diskusia
Mgr. Ba a
Vysvetlil situáciu.
Uznesenie .: MZ-7-7-E-3
MZ ruší uznesenie . MZ-9-6-B-11 o odpredaji rodinného domu na Palešovom nám. . 37

z dôvodu, že pán Grajcar do dnešného d a neuzatvoril kúpnu zmluvu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
Ing. Štefan Ma uga
+
--

30.08.2007
+
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod .: 10
Miloš Gar ár, Štúrova 3, Spišské Podhradie – žiados o odkúpenie
pozemku
Diskusia
Ing. Jani ko
Vysvetlil o ktorý pozemok sa jedná.
Uznesenie .: MZ-7-7-B-11
MZ schva uje odpredaj pozemku na výstavbu rodinného domu v k.ú. Katú , parcela . 87/2
o výmere 581 m2 pre p. Miloša Gar ára a manželku Máriu za cenu 50,–Sk/m2 s podmienkou
predkupného práva v prípade predaja pozemku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Liso

Treba to v zmluve ošetri , aby to bolo na kúpu RD a da do zmluvy
predkupné právo.

Bod .: 11
Monika Marková, Berehovská 13, Trebišov – ponuka na odpredaj
rodinného domu
Diskusia
Ing. Jani ko
Vysvetlil situáciu.
Uznesenie .: MZ-7-7-B-5
MZ schva uje zámer odkúpenia rodinného domu na Štefánikovej . 90 od p. Moniky Markovej.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod .: 12
Feldom s.r.o, Štefánikova 64, Košice – mandátna zmluva
Diskusia
Mgr. Ba a

Vysvetlil situáciu.

Uznesenie .: MZ-7-7-B-6
MZ neschva uje uzatvorenie mandátnej zmluvy so spolo nos ou Feldom s.r.o. na zabezpe enie
inností spojených s uskuto nením projektu výstavby nájomných bytov na Palešovom nám. .
25.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod .: 13
Správy zo zasadnutia komisií pri MZ
Diskusia
Hanigovský
Ing. Liso

Pre ítal správu zo zasadnutia komisie, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Aké innosti boli ur ené pri opatrovate skej službe? Takýto systém
funguje už pre iné osoby? Toto je vec týkajúca sa rozpo tu. Od kedy by to
malo by ?
Hanigovský
aká sa na prehodnocovanie rozpo tu.
Ing. Liso
Máme nejakú koncepciu opatrovate skej služby?
Ing. Jani ko
Máme prijaté VZN.
Ing. Liso
Je možné vy ísli výdaje?
Ing. Jani ko
Opatrovate ka je zaradená pod a katalógu pracovných inností.
Ing. Liso
Zvážme i prijmeme rozhodnutie na tomto MZ. Mali by sme sa zaobera
rozsahom opatrovate skej innosti a predovšetkým tým ko ko výdajov je
mesto na túto innos schopné da . Nemám názor, aby sme to mali
odsúva ako nepotrebné ale musíme ma v tom nejaký systém. Ak má
jedna opatrovate ka 0,3 úväzku tak pre o teraz táto opatrovate ka má ma
vyšší úväzok?
Mgr. Kicková
Zisti ako je to v iných opatrovate ských službách.
Ing. Liso
Je potrebné zisti ko ko to bude mesto stá a ko ko sa nám vráti do
rozpo tu. Rozpo et sa bude prehodnocova .
Uznesenie .: MZ-7-7-C-11
MZ ukladá Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej urobi kalkuláciu nákladov a príjmov na
zabezpe enie opatrovate skej služby pre p. Naves akovú a Šmotekovú a kalkuláciu predloži
finan nej komisii na prehodnotenie rozpo tu.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Liso
Ing. Tirpák
Ing. Liso

Pre ítal zápisnicu finan nej komisie.
Vždy je ahšie vymôc poh adávku od udí, ktorí bývajú v našich domoch
ako od tých, ktorí nebývajú.
Nemám názor ten, že mladí udia budú býva v bytoch a nebudú za nich
plati . U tých, ktorí majú zmluvu na dobu ur itú a neplatia tak

neobnovova zmluvu alej.
Dali sme uvedeným rodinám ešte šancu, dali sme im splátkový kalendár.
Neviem si predstavi vys ahova Róma z domu z nájomného bytu, ktorý
má 9 detí.
Ing. Liso
Ako iná dostaneme Rómov z domov, za ktoré neplatia?
Ing. Tirpák
Keby sme to dodržiavali, že neobnovíme zmluvu tak to by bolo nieko ko
rodín. Všetci dostávajú príspevok na bývanie a z toho platia a ak nie tak
ich zaradíme za osobitného príjemcu.
Uznesenie .: MZ-7-7-C-1
MZ ukladá konate ovi spolo nosti Služby mesta s.r.o. v termíne do 30.9.2007 preveri platnos
nájomných zmlúv užívate ov bytov a nebytových priestorov mesta v správe spolo nosti.
Zodpovedný:
konate Služby mesta s.r.o.
Termín:
30.09.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
Ing. Tirpák

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-C-2
MZ ukladá konate ovi spolo nosti Služby mesta s.r.o. neobnovova nájomné zmluvy uzatvorené
na dobu ur itú u neplati ov nájomného a plnení spojených s užívaním bytu.
Zodpovedný:
konate Služby mesta s.r.o.
Termín:
30.09.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-C-3
MZ ukladá konate ovi spolo nosti Služby mesta s.r.o. u evidovaných dlžníkov:
- Branislav Kožuško, Mariánske nám. 18, Spišské Podhradie
- Peter Kožár, Starý jarok 42, Spišské Podhradie
- Jaroslav Parimucha, Mariánske nám. 18, Spišské Podhradie
okamžite po prvom nedodržaní splátkového kalendára dohodnutého do 22.8.2007 da výpove
z nájmu bytu.
Zodpovedný:
konate Služby mesta s.r.o.
Termín:
30.09.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-C-4
MZ ukladá konate ovi spolo nosti Služby mesta s.r.o. okamžite da výpove z nájmu bytu Petrovi
Gargalíkovi, Prešovská 8, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
konate Služby mesta s.r.o.
Termín:
30.09.2007

Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Liso
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Sivá
Jozef Komara
Ing. Štefan Ma uga

+
+
+

Mária Ka avská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-C-6
MZ ukladá prednostovi MsÚ aby na každom zasadnutí MZ podal správu o plnení uznesení MZ
prijatých na predchádzajúcich jeho zasadnutiach týkajúcich sa mesta Spišské Podhradie alebo
uložených MsÚ, vždy až do splnenia príslušného uznesenia MZ.
Zodpovedný:
prednosta
Termín:
od 31.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-C-7
MZ ukladá hlavnej kontrolórke mesta aby na každom zasadnutí MZ podala správu o plnení
uznesení MZ prijatých na predchádzajúcich jeho zasadnutiach, ktorými jej MZ uložilo úlohy, vždy
až do splnenia príslušného uznesenia MZ.
Zodpovedný:
hlavná kontrolórka
Termín:
od 31.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-C-8
MZ ukladá predsedom komisií MZ aby na každom zasadnutí MZ podali správu o plnení uznesení
MZ prijatých na predchádzajúcich jeho zasadnutiach, ktorými MZ uložilo úlohy svojim komisiám,
vždy až do splnenia príslušného uznesenia MZ.
Zodpovedný:
predsedovia komisií MZ
Termín:
od 31.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-C-9
MZ ukladá konate ovi spolo nosti Služby mesta s. r.o. aby na každom zasadnutí MZ podal
správu o plnení uznesení MZ prijatých na predchádzajúcich jeho zasadnutiach, ktorými mu MZ
uložilo úlohy, vždy až do splnenia príslušného uznesenia MZ.
Zodpovedný:
konate Služby mesta s.r.o.
Termín:
od 31.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+

Ing. Ján Liso
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Sivá
Jozef Komara
Ing. Štefan Ma uga

+
+

Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-C-10
MZ ukladá správy o plnení uznesení podáva za obdobie od 29.12.2006.
Zodpovedný:
prednosta MsÚ, hlavná kontrolórka, predsedovia
Termín:
komisií MZ, konate Služby mesta s.r.o.
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
Ing. Štefan Ma uga
+
--

od 31.08.2007
+
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-C-5
MZ ukladá lenom dozornej rady spolo nosti Služby mesta s.r.o. aby v termíne do najbližšieho
zasadnutia MZ vykonali kontrolu existencie a obsahu dokladov o uznaní dlhu u všetkých
dlžníkov, ktorých eviduje spolo nos Služby mesta s.r.o. ku 10.8.2007.
Zodpovedný:
lenovia dozornej rady Služby mesta s.r.o.
Termín:
najbližšie
zasadnutie MZ
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-B-1
MZ odvoláva z funkcie zapisovate ky a lena finan nej komisie Ing. udmilu Kokoru ovú.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
0
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-B-2
MZ schva uje s platnos ou od 1.9.2007 zapisovate ku a lena finan nej komisie Ing. Slávku
Gorbárovú.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.09.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
0
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0

Diskusia
Tomko
MVDr. Kapusta
Mgr. Ba a

Predniesol správu zo zasadnutia komisie.
Predniesol správu zo zasadnutia komisie.
P. Karpatyová zo ZŠ navrhuje odvola Ing. Kokoru ovú zo Školskej rady
a navrhuje MVDr. Kapustu.
Uznesenie .: MZ-7-7-B-3
MZ odvoláva z funkcie lena Školskej rady pri ZŠ Palešovo nám. 9 Ing. udmilu Kokoru ovú.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-7-7-B-4
MZ schva uje za lena Školskej rady pri ZŠ Palešovo nám. 9 MVDr. Michala Kapustu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.08.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
0
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod .: 13
Rozvojové programy mesta
Diskusia
Mgr. Ba a

Rybní ek – problém je so zaplatením nájomcov za elektrickú prípojku.
ažko tam je nie o navrhova , nemajú peniaze. Je návrh, že to zaplatí
mesto a my im to stiahneme formou osobitného príjemcu.
Knižnica dostala 8 po íta ov a bezplatný internet cca 450 tis. Sk.
Uznesenie .: MZ-7-7-A-1
MZ berie na vedomie informáciu o rozvojových programoch mesta prednesené primátorom Mgr.
Jozefom Ba om.
Zodpovedný:
Termín:
30.08.2007
Bod .: 14
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
JUDr. Boronová

Predniesla kontrolu plnenia uznesení.
Predniesla správu o kontrole verejného obstarávania na Pilier
Immaculaty.
Uznesenie .: MZ-7-7-A-2
MZ berie na vedomie informáciu o kontrole plnenia uznesení prednesenú hlavnou kontrolórkou.
Zodpovedný:
Termín:
Diskusia
Ing. Liso
Je potrebné da do súladu mandátnu zmluvu s uznesením MZ.
Mám za to, že ak MZ má právo da úlohy MsÚ, komisiám, kontrolórke tak
má právo, aby tieto dotknuté subjekty dali MZ správu o plnení.
Nepovažujem za správne ,aby takéto informácie podávala kontrolórka,

ktorá má len kontrolova
na uznesenie.
Uznesenie .: MZ-7-7-E-1
MZ ruší uznesenia íslo:
- MZ-1-7-B-9 zo d a 18.1.2007
- MZ-2-7-B-3 zo d a 8.2.2007
- MZ-4-7-B-30 zo d a 19.4.2007
- MZ-4-7-B-31 zo d a 19.4.2007
- MZ-4-7-B-35 zo d a 19.4.2007
- MZ-4-7-C-2 zo d a 19.4.2007
Zodpovedný:
Prednosta
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Ing. Ján Liso
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Štefan Sivá
Jozef Komara
Ing. Štefan Ma uga

i sú uznesenia vyhodnocované. Pre ítal návrh

Termín:
Mária Ka avská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

30.08.2007
+
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Falltin
Mgr. Ba a
Tomko
MVDr. Kapusta

Chystá sa futbalový turnaj s družobným mestom Vrbové. Mesto by malo
na túto akciu poskytnú ur itú finan nú iastku tak ako to bolo po iné roky.
Družba s Vrbovým pokra uje. Toho roku prichádza Vrbové do Sp.
Podhradia. Skupina futbalistov sa skladá po 1 500,–Sk a z položky
„Družobné mestá“ bol návrh, aby mesto prispelo ur itou sumou.
Navrhujem sumu do 30 000,–Sk.
Ke nájdeme v rozpo te financie tak to nebude prechádza cez MZ.

V Spišskom Podhradí d a 30.8.2007

Zapisovate

Prednosta MsÚ

Overovate

Overovate

Primátor mesta

