Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 11.10.2018
Program:

P.č.

Obsah

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor

6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Pracovná časť
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok – Pripoj sa
na WIFI v Spišskom Podhradí – dostupná sieť internetu na
verejných priestranstvách
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok –
opatrovateľská služba v meste Spišské Podhradie
Vyraďovanie majetku

7.
8.

Ublíženie na zdraví zvieraťom – podanie správy
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

9.

Výsledky III. kola a vyhlásenie IV. kola OVS – predaj majetku –
rozostavaná škola na Komenského ulici
Výsledky VI. kola a vyhlásenie VII. kola OVS IBV Katúň
Výsledky IV. kola a vyhlásenie V. kola OVS Galova
Slávnostná časť – ukončenie volebného obdobia 2014 2018
Slovenský Červený kríž – podanie informácie o činnosti v meste
Spišské Podhradie
Poďakovanie poslancom, riaditeľom RO a PO a zamestnancom
mesta Spišské Podhradie
Dobrovoľné vystúpenie poslancov k ukončeniu volebného
obdobia 2014 – 2018
Záverečná reč primátora mesta k ukončeniu volebného obdobia
2014 – 2018
Záver

1.
2.
3.
4.

5.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia
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MVDr. Michal Kapusta
Vladimír Tomko
Ing. František Pravlík
Marián Boržik

P
P
P
P
P

primátor

primátor
primátor, predseda
komisie
primátor
predsedníčka bytovej
komisie
prednosta
prednosta
prednosta

primátor
poslanci MZ
primátor
predsedajúci

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, vážení hostia, otváram rokovanie MZ záverečné v tomto
volebnom období. Sú nejaké pripomienky k programu?
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem doplnenie programu o bod „Správy z komisií MZ“.
Uznesenie č.: MZ-09-18-B-1
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod „Správy z komisií MZ“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

11.10.2018

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-18-B-2
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

11.10.2018

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Vladimír Tomko, Ing. František Pravlík, Marián
Boržik.
Uznesenie č.: MZ-09-18-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Tomko, Ing. František Pravlík, Marián Boržik.
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Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

11.10.2018

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
MVDr. Michal Kapusta
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem p. Máriu Kaľavskú a Mgr. Petra Vandraška.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem p. Máriu Kaľavskú a Mgr. Petra Vandraška.
Bod č.: 4

Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok – Pripoj sa na WIFI
v Spišskom Podhradí – dostupná sieť internetu na verejných priestranstvách
MVDr. Michal Kapusta
Je možnosť požiadať finančné prostriedky vo výške 15 000,- € aby na verejných priestranstvách
v Spišskom Podhradí bola voľná WIFI. Projekt sa podáva do konca októbra. Poslal som vám
návrh na unesenie. Nerozprával som to v komisiách, toto je projekt, ktorý potrebujeme v meste.
Ing. Ján Lisoň
Taká je formulácia uznesenia, že primátor žiada?
MVDr. Michal Kapusta
Áno, tak nám to poslali z firmy.
Uznesenie č.: MZ-09-18-B-4
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí
A/ berie na vedomie
žiadosť primátora mesta MVDr. Michala Kapustu, Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej
ŽoNFP)
a) kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
b) názov ŽoNFP: „Pripoj sa na WIFI v Spišskom Podhradí“
B/ konštatuje, že ciele predpokladaného projektu sú v súlade s platným programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a s Územným plánom mesta Spišské Podhradie
C/ schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy OPII-2018/7/1-DOP za účelom realizácie projektu
„Pripoj sa na WIFI v Spišskom Podhradí“
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení Žiadosti o NFP
c) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov vo výške max.
750,- €
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré
predstavujú rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
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výdavkami projektu
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

11.10.2018

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok – opatrovateľská služba
v meste Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám analýzu. Už sme o tom dosť veľa rozprávali, preberali sme to. Na minulom MZ
som rozprával, žeby sme chceli ísť cestou cez ÚPSVaR, ale celková kvóta ľudí, ktorých nám
schválilo ministerstvo je 27 ľudí pre celý okres. Zobrali sme chlapov a do 1 zamestnanca do
Katúň a kvóta je vyčerpaná. Projekt, ktorý by sme mali ísť podať hovorí aj o tom, že ten kto bude
prijímať opatrovateľskú službu musí za to platiť. My nevieme podať projekt bez toho aby sme
vedeli koľko bude stáť 1 hodina. Sú obce a mestá čo to majú, tá škála je veľmi široká. Človek by
mal zaplatiť alikvotnú časť. Tretie kolo je 19.12.2018, ešte stále máme čas. Neviem pripraviť
projekt bez toho aby som mal jasné koľko bude stáť 1 hodina. Treba to premyslieť a nové vedenie
mesta a poslanci to musia rozhodnúť. Nepodávame projekt teraz, nevieme ho podať. Riešime to
ale to čo sme rozprávali, že mesto by malo platiť 200,- € na jedného klienta tak to nie je pravda.
Sú v meste dve združenia, ktoré to riešia. Bol by som rád aby podmienky boli rovnaké od
verejných aj neverejných poskytovateľov tejto sociálnej služby v našom meste.
Správa k projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
Implementačná agentúra MPSVaR SR vyhlásila výzvu na podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok „Podpora opatrovateľskej služby“. Termín uzavretia 3. kola je 14.12.2018. Dĺžka trvania
projektu je 6 až 26 mesiacov. Prostredníctvom tohto projektu je možné zamestnať kvalifikované
opatrovateľky, ktoré budú vykonávať opatrovanie v domácom prostredí klientov. V rámci projektu
sú oprávneným výdavkom skutočne vynaložené mzdové výdavky žiadateľa v max. mesačnej
výške (mzda + odvody zamestnávateľa). V súčasnosti je výška minimálnej mzdy 480,- €, čo
predstavuje celkovú cenu práce 648,96 €. Od 1.1.2019 je predpoklad zvýšenia minimálnej mzdy
na 520,- €, čo predstavuje celkovú cenu práce 703,04 €. Rozdiel medzi poskytnutým príspevkom
a skutočnými nákladmi je minimálne 183,04 €. K tomuto rozdielu je potrebné prirátať náklady na
stravné lístky, čo v súčasnosti predstavuje príspevok zamestnávateľa vo výške 2,64 € na deň ( 20
pracovných dní x 2,64 € = 52,80 €) a tvorba sociálneho fondu, čo predstavuje 1,5 % z hrubej
mzdy ( 520 € x 1,5% = 7,80 €). Z toho vyplýva, že náklady zamestnávateľa na 1 pracovné miesto
sú min. 243,64 €. Pracovná pozícia opatrovateľky vyžaduje poskytovanie pracovného oblečenia
(odev, zdravotné topánky, uterák, rukavice) čo sú ďalšie náklady (cca 120,- € ročne na 1
pracovné miesto). Predpokladané celkové náklady zamestnávateľa: 253,64 € na 1 pracovné
miesto. Tieto náklady budú z väčšej časti uhradené klientmi, ktorým bude poskytovaná
opatrovateľská služba. Povinnosť úhrady za sociálnu službu je upravená zákonom č. 448/2008
Z.z. v platnom znení, § 72 ods.1. Mesto upravuje poskytovanie opatrovateľskej služby, ako aj
výšku a spôsob určenia jej úhrady VZN, ktoré je potrebné vypracovať a schváliť MZ. Navrhovaná
úhrada za 1 hodinu opatrovania je 1,5 €. Klient, ktorému sa poskytne opatrovanie 8 hodín denne,
20 dní v mesiaci, Klient platí úhradu za službu len za dni, kedy mu služba bola reálne
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poskytovaná (počas hospitalizácie sa úhrada neplatí). V rámci žiadosti o nenávratný finančný
príspevok je potrebné popísať okrem iného aj situáciu po realizácii projektu a udržateľnosť
projektu. Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest 3 – 5.
Mária Kaľavská
Sociálna a bytová komisia má za to aby sme to nechali na budúce MZ, nech to rozhodne. Tento
bod je, že berieme na vedomie podané informácie, je to na novom vedení a nových poslancoch.
Uznesenie č.: MZ-09-18-A-1
MZ berie na vedomie poskytnuté informácie ohľadom podania žiadosti o NFP – Opatrovateľská
služba v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
11.10.2018
Primátor:
Overovatelia:
-

prišiel p. poslanec Mgr. Jozef Bača – 17.10 hod.

Bod č.: 6

Vyraďovanie majetku
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala v organizáciách – Mestský úrad, Mestské kultúrne stredisko,
Materská škola, Mestská časť Katúň, Základná škola Školská 3 obhliadku majetku navrhnutého
na vyradenie. Všetok majetok navrhnutý na vyradenie bol pripravený pre komisiu podľa
priložených zoznamov. K elektronickým a elektrickým zariadeniam boli doložené potvrdenia
o nefunkčnosti alebo nerentabilnosti opráv pre ďalšie používanie. Majetok navrhnutý na vyradenie
bol značne opotrebovaný, nepoužiteľný pre ďalšie užívanie. V ZŠ Šolská 3 boli vyradené
hardverové zariadenia – počítače. Niektoré z nich boli morálne zastaralé, nerentabilné na opravy
či repasácie. Z vyradených komponentov bolo skompletizovaných 5 počítačových zariadení, ktoré
budú dané na ďalšie používanie v školskom zariadení. Tak ako v uvedených inštitúciách aj
v ostatných bol vyraďovaný majetok: DHM (dlhodobý hmotný majetok), HIM (hmotný investičný
majetok, STR (stroje) a OTE (operatívno-technická evidencia).
Predniesol návrh na uznesenie.
MVDr. Michal Kapusta
MsÚ – skôr by som povedal, že sú to veci ako koberce a iné predmety, ktoré už nemajú
opodstatnenie na mestskom úrade, vymenili sa za plávajúcu podlahu, aby niekto nepovedal, že
sme to poškodili pri rekonštrukcii úradu.
Uznesenie č.: MZ-09-18-B-5
MZ schvaľuje vyradenia majetku mesta Spišské Podhradie nasledovne:
DHM
(dlhodobý
hmotný
majetok) v €
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HIM (hmotný
investičný
majetok) v €

STR (stroje)
v€

OTE
(operatívnotechnická
evidencia) v €

SPOLU v €

Základná
škola,
Školská 3

3 987,03

593,59

4 580,62

Materská
škola

6 293,73

2 772,68

9 066,41

Mestské
kultúrne
stredisko

1 247,97

Mestský
úrad
Spolu

11 528,73

Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

595,28

1 843,25

10 661,19

1 030,67

5 689,49

17 381,35

10 661,19

1 030,67

9 651,04

32 871,63

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

11.10.2018

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Ublíženie na zdraví zvieraťom – podanie správy
MVDr. Michal Kapusta
Hovoril som na minulom zasadnutí MZ meste čo sa v meste udialo. Poslal som vám právny výklad
JUDr. Tekeliho aj list dcéry poškodenej, Lucie Michálekovej. Prečítal právny výklad doc.JUDr.
Jozefa Tekeliho, PhD.
1. Začína sa nanovo regulovať odchyt túlavých zvierat – obec má povinnosť uzatvoriť
zmluvu s podnikateľským subjektom schváleným na odchyt túlavých zvierat
prostredníctvom osôb vyškolených na odchyt. To máme zabezpečené zmluvou.
2. Ustanovuje sa obciam povinnosť zabezpečovať prevádzku alebo sa podieľať na
prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. To máme zabezpečené
zmluvou.
3. Zákon dáva obciam možnosť ustanoviť všeobecne záväzným zariadením
podrobnosti o chove zvierat na území obce, avšak iba v oblasti územných
podmienok (vzdialenosti chovného zariadenia alebo priestoru od susedných
pozemkov resp. od hraničnej čiary ulice a podobne).
4. Obce nemajú oprávnenie vstupovať do úpravy v oblasti zdravia a zvierat a ochrany
zvierat, ktoré patria do kompetencie štátu a výkonu orgánov veterinárnej správy,
pričom orgán veterinárnej správy musí vždy každý chov pred začatím činnosti
zaregistrovať a ten musí byť pod jeho kontrolou.
5. Vychádzajúc z praktických problémov pri chove zvierat umožňuje sa orgánu
veterinárnej správy nariadiť opatrením obmedzenie chovu zvierat alebo chov
zakázať až na 5 rokov nielen z dôvodu nedodržania požiadaviek na ochranu zvierat,
ale akýchkoľvek iných veterinárnych požiadaviek rovnako dôležitých.
Čakáme na nejaké dokumenty, ktoré by mali prísť. Viem to, že prokurátor vrátil spis naspäť na
políciu, že to nie je priestupok ale trestný čin. Pani Micháleková to dala právnikovi – predpokladá,
z toho bude súd. Máte nejaké otázky?
Peter Hanigovský
Podobná situácia bola včera pri DSS „Johanka“ , že sa tam odtrhli psy iných majiteľov
a zamestnankyne nemohli ísť do práce. Treba uvažovať o zrušení chovu v tejto lokalite, už sme
s tým mali problémy.
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Uznesenie č.: MZ-09-18-A-2
MZ berie na vedomie poskytnuté informácie ohľadom ublíženia na zdraví zvieraťom.
Zodpovedný:
Termín:
11.10.2018
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 8

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Predniesla návrhy na uznesenia na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-09-18-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Jaroslava Marcina a manželku Marcelu Marcinovú, bytom Májová 43, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 03.12.2018 do 28.02.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.10.2018
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-18-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č.14 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Viktóriu Baranovú, bytom Buglovce 62 na dobu určitú od 15.10.2018 do 15.01.2019 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.10.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Ing. František Pravlík
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Výsledky III. kola a vyhlásenie IV. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola
na Komenského ulici
MVDr. Michal Kapusta
Neprišli žiadne ponuky, otázkou je či ideme do ďalšieho kola.
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Uznesenie č.: MZ-09-18-A-3
MZ berie na vedomie výsledok III. kola OVS – rozostavaná škola na Komenského ulici.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.10.2018
Primátor:
Overovatelia:
Uznesenie č.: MZ-09-18-B-8
MZ schvaľuje predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie formou
obchodnej verejnej súťaže a to pozemok p.č. KN-C 1371/1 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 21 222m2 nachádzajúci sa v k.ú. Spišské Podhradie zapísaný na LV č. 1. Súčasťou
prevádzanej nehnuteľnosti je aj rozostavaná budova základnej školy.
Podmienky OVS:
-

termín na podanie súťažných návrhov je 10.10.2018 do 11.00 hod.
minimálna kúpna cena je 14,- € bez DPH/m2
rozhodujúcim kritériom je cena
zámer využitia nehnuteľnosti musí byť v súlade s platným územným plánom mesta
Spišské Podhradie
- vklad kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností sa vykoná až po uhradení celkovej kúpnej
ceny
- úspešný uchádzač pred podpisom kúpnej zmluvy musí byť registrovaný v registri partnerov
verejného sektora
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.10.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Výsledky VI. kola a vyhlásenie VII. kola OVS IBV Katúň
MVDr. Michal Kapusta
Neprihlásil sa nikto do súťaže.
Uznesenie č.: MZ-09-18-A-4
MZ berie na vedomie výsledok VI. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

11.10.2018

Uznesenie č.: MZ-09-18-B-9
MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov v k.ú. Katúň vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
v lokalite novej „ IBV Katúň „ v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle §
9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to nasledovné
parcely registra C-KN, ktoré sú určené na individuálnu bytovú výstavbu:
Stavebný
pozemok
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Identifikácia stavebného pozemku
Parcela + druh pozemku + výmera

Celková výmera
stavebného

pozemku
1.

KN-C 111/1 – záhrady vo výmere 734 m2

1009 m2

2.

KN-C 111/2 – záhrady vo výmere 982 m2

736 m2

3.

KN-C 111/3 – záhrady vo výmere 929 m2
KN-C 112/1 – zast.plochy a nádvoria vo výmere 43 m2

972 m2

4.

KN-C 114/4 – záhrady vo výmere 1096 m2

1096 m2

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov, ktoré
budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej
verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské Podhradie. Obchodná
verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár. Minimálna kúpna cena je 14,- €/m2
bez DPH. Kúpna cena stavebného pozemku zahŕňa aj náklady na vybudovanie inžinierskych
sietí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
31.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Ing. František Pravlík
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Výsledky IV. kola a vyhlásenie V. kola OVS IBV Galova
MVDr. Michal Kapusta
Neprihlásil sa nikto do súťaže.
Uznesenie č.: MZ-09-18-A-5
MZ berie na vedomie výsledok IV. kola OVS IBV Galova.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

11.10.2018

Uznesenie č.: MZ-09-18-B-10
MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov v k.ú. Spišské Podhradie vo vlastníctve mesta
Spišské Podhradie v lokalite novej „ IBV Galova „ v Spišskom Podhradí formou obchodnej
verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znen, a to nasledovné parcely registra C-KN, ktoré sú určené na individuálnu bytovú výstavbu:
Stavebný
pozemok
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Identifikácia stavebného pozemku
Parcela + druh pozemku + výmera

Celková výmera
stavebného
pozemku

1.

KN-C 990/5 – zast.plochy a nádvoria vo výmere 734 m2

734 m2

2.

KN-C 990/6 – zast.plochy a nádvoria vo výmere 736 m2

736 m2

3.

KN-C 990/8 – zast.plochy a nádvoria vo výmere 548 m2
KN-C 2076/6 - ostatné plochy vo výmere 112 m2
KN-C 2076/5 – ostatné plochy vo výmere 35 m2

695 m2

4.

KN-C 990/9 – zast.plochy a nádvoria vo výmere 802 m2

802 m2

5.

KN-C 990/10 – zast.plochy a nádvoria vo výmere 572
m2
KN-C 2076/8 – ostatné plochy vo výmere 80 m2

652 m2

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov, ktoré
budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej
verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské Podhradie. Obchodná
verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár. Minimálna kúpna cena je 14,- €/m2
bez DPH. Kúpna cena stavebného pozemku zahŕňa aj náklady na vybudovanie inžinierskych
sietí. Predmetné stavebné pozemky sa nachádzajú v lokalite, ktorá bola pred 7 rokmi
rekultivovaná a preto pri navrhovaní stavieb je potrebný vyšší dôraz na ich založenie a statické
posúdenie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
31.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Správy z komisií pri MZ
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zasadala 4.10.2018 – prerokovala žiadosť p. Anny Filipovej o zníženie alebo
odpustenie poplatku za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Komisia navrhuje
postupovať rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch. Predniesol návrh na uznesenie.
Ing. František Pravlík
Preberali sme to na majetkovej komisii – komisia taktiež navrhuje postupovať rovnako ako
v predchádzajúcich prípadoch. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-09-18-C-1
MZ ukladá MsÚ aby vyzvalo žiadateľku na predloženie dokladov:
- doklad o odstránení poruchy – dodávateľskú faktúru, v prípade ak poruchu odstránila
svojpomocne, potom jej čestné vyhlásenie o odstránení poruchy s popisom poruchy,
miestom poruchy, dátumom odstránenia
- faktúru od PVPS a.s. o dodávke vody za 3 celé 12 mesačné obdobia bezprostredne
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predchádzajúce obdobiu kedy bola zistená porucha a faktúru od PVPS a.s. za 12
mesiacov bezprostredne nasledujúcich po odstránení poruchy
- čestné vyhlásenie o počte osôb užívajúcich dom v jednotlivých obdobiach uvedených
vyššie
- popis činností spojených so spotrebou vody, ktoré žiadateľka vykonávala a vykonáva
v dome v obdobiach uvedených vyššie
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
11.10.2018
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala žiadosť Rudolfa Holuba o náhradu škody – komisia berie na
vedomie žiadosť a stanovisko príjme až po vyjadrení Komisie výstavby, územného plánu
a regionálneho rozvoja a Komisie majetkovej, kontrolnej a škodovej.
Prerokovali sme aj prípravu zabezpečenia stravovania žiakov základných škôl od 1.1.2019, kedy
má byť stravovanie bezplatné. Komisia navrhuje MZ aby uložilo Komisii pre školstvo a šport
prerokovať prípravu zradenia výdajne obedov v priestoroch ZŠ Palešovo nám. 9 pre jej žiakov
a zamestnancov.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia sa touto otázkou zaoberala. Riaditeľ informoval o tejto záležitosti, kapacita
jedáleň to nezvládne.
Uznesenie č.: MZ-09-18-C-2
MZ ukladá Komisii pre školstvo a šport prerokovať prípravu zriadenia výdajne obedov
v priestoroch ZŠ Palešovo nám. 9 pre jej žiakov a zamestnancov.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
11.10.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia sa oboznámila so Správou audítora Ing. Jána Štelbackého o overení riadnej
účtovnej závierky Základnej školy Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie k 31.12.2017. Pripomínam
MZ potrebu vybrať v roku 2019 rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu mesta na preverenie
účtovných vzťahov účtovnej závierky za rok 2018. Podľa uznesenia č. MZ-01-17-B-21 z 9.2.2017,
výber je potrebné vykonať žrebovaním na zasadaní MZ a to z rozpočtových organizácií ZŠ
Školská 3, Základná umelecká škola a príspevkovej organizácie MsKS.
Finančná komisia vyhodnotila svoju činnosť za rok 2018 a za obdobie 2015-2018. Správu zobrala
na vedomie. Predniesol správu, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
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Ing. František Pravlík
Predniesol správu zo zasadnutia komisie za celé volebné obdobie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Peter Vandraško
Podal správu zo zasadnutia školskej komisia, ktorá zasadala 4.10. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Záverečné hodnotenie bude predložená lebo nám ešte dnešným dňom poslanecký mandát
nezaniká. Chcem poďakovať všetkým riaditeľom škôl a školských zariadení za produktívnu prácu
a názory, riešenie problémov atď. Obrovský obnos peňazí v meste tvoria školy a školské
zariadenia. V Spišskom Podhradí školy neprežívajú ale žijú na úrovni a sú aj schopné poskytnúť
finančné prostriedky mestu. Chcem poďakovať ešte raz riaditeľom za spoluprácu. Ďakujem
všetkým. Ďakujem, že na rokovanie komisie chodilo aj vedenie mesta. Verím, že nasledujúce
volebné obdobie bude tak plodné ako doteraz.
Marián Boržik
Podal správu zo zasadnutia komisie. Komisia zasadala 3.10. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Podal správu zo zasadnutia komisie za celé volebné obdobie.
Jozef Komara
8.10 zasadala komisia Katúň. Predniesol správu z činnosti komisie za celé volebné obdobie.
Chcem osobitne poďakovať p. Košíkovej za práce a pánovi primátorovi.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Štefan Faltin
Komisia zasadala 4.10. Prejednávali sme dva body – na základe podnetov rómskych občanov –
Rybníček – zriadenie prechodu pre chodcov. Prejednali sme posunutie dopravného značenia –
začiatok a koniec obce z dôvodu bezpečnosti rómskych občanov. Zobrali sme to na vedomie, je
potreba rokovať vedeniu mesta s dopravným inšpektorátom.
MVDr. Michal Kapusta
Už sme rozprávali , že podáme žiadosť a vyvoláme rokovanie aby sa posunula hranica mesta za
križovatku na sídlisko Rybníček a tak sa znížila rýchlosť v tejto časti mesta.
Štefan Faltin
Pán primátor poďakoval všetkým členom komisie za ich prácu počas celého volebného obdobia,
tak isto aj ja som poďakoval všetkým, tiež zástupcovi primátora, že nám umožnil rokovať
v priestoroch MŠK.
Vladimír Tomko
V programe neboli správy z komisií, preto nie som pripravený na tento bod. Komisia rokovala
počas volebného obdobia toľkokrát koľko to bolo potrebné. Naposledy sme zasadali 4.10. vyhodnotili sme činnosť za celé volebné obdobie. Podal správu zo zasadnutia komisie. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Jozef Bača
Kultúrna komisia určite zasadala najmenej krát, aj počet zasadnutí jednotlivých komisií ukazuje,
kde je najviac a kde najmenej problémov. Keby všetko tak v Podhradí bolo.
Uznesenie č.: MZ-09-18-A-6
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

11.10.2018

Slávnostná časť
Bod č.: 13

Slovenský červený kríž – podanie informácie o činnosti v meste Spišské
Podhradie
PaedDr. Marcela Satmáryová
Vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo, vážení hostia, ďakujem v mene
Slovenského červeného kríža, Územnej rady SČ Spišská Nová Ves aj v mene svojom za
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doterajšiu spoluprácu s mestom. Sme radi, že ste nás prijali, vypočuli sme si bohatú činnosť
a života schopnosť v starostiach a radostiach v meste. Chceme odovzdať pozdrav a poďakovanie
za spoluprácu, máme na mysli všetkých dobrých a ochotných ľudí, robili sme spolu s miestnym
spolkom v meste rôzne aktivity. Ďakujeme, že sme tu mohli prísť. Na územnej rade sme rozhodli,
lebo to nebýva zvykom, že oceníme samosprávu, ktorá podporuje takéto miestne organizácie.
Lebo to nebýva zvykom, u vás je to opačný prípad, prišli sme vám za to všetko poďakovať
a odovzdať ďakovné listy p. primátorovi, predsedovi miestneho spolu a medailu samospráve, že
nezanedbávate svoje „dieťa“ a dúfame, že tomu bude tak aj naďalej.
Predsedníčka udelila mestu Pamätnú medailu SČK – Spolu pomáhame. Udelila primátorovi mesta
Ďakovný list za podporu, spoluprácu a ľudský prístup k Miestnemu spolku SČK. Udelila p. Petrovi
Kalafutovi – poďakovanie za rozvoj miestneho spolku.
MVDr. Michal Kapusta
SČK v Spišskom Podhradí má dobrú tradíciu a keď zoberieme koľko máme darcov krvi, tak
môžeme byť spokojní. U nás za zaužívalo aj ocenenie darcov krvi, teším sa, že Podhradie tak
dobre funguje a sú tu zapálení ľudia, ktorí riešia veci so SČK – rieši sa darovanie krvi v meste.
Ďakujem všetkým a ďakujem, že ste prišli.
Bod č.: 14

Poďakovanie poslancom, riaditeľom RO a PO a zamestnancom mesta Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval všetkým za prácu v tomto období a odovzdal ďakovné listy.
Bod č.: 15

Dobrovoľné vystúpenie poslancov k ukončeniu volebného obdobia 2014-2018
Peter Hanigovský
Vážená pani poslankyňa, pani poslanci, dovolím si povedať niekoľko slov ku končiacemu
volebnému obdobiu. Začnem poďakovaním a to kolegovi Jánovi Lisoňovi za jeho odbornú
ekonomickú prácu ako predsedu finančnej komisie a zároveň ako demokraticky zmýšľajúcemu
človeku, ktorý vedel podporiť aj moje názory, návrhy čoby jediného opozičného poslanca, Jožovi
Bačovi za dobrú spoluprácu v zastupiteľstve. Chcem poďakovať za spoluprácu aj pánu
primátorovi, že sme si našli vzájomné mantinely, v ktorých sme dokázali myslím si, slušne
vychádzať a pracovať v mestskom zastupiteľstve. Toto volebné obdobie hodnotím ako vládu
jedného muža. Zastupiteľstvo bolo voči osobe pána primátora, až na nejaké výnimky, nevýrazné.
Úspechy boli hlavne v oblasti čerpania fondov a realizácií projektov z nich vyplývajúcich
a pozitívne zistenia o pozemkoch patriacich mestu pod chatou Diana. Za neúspechy považujem
realizáciu predaja rozostavanej základnej školy, objednanie a cenu navrátenia mestských lesov
v katastri obce Bijacovce. Posledný odsek chcem venovať začiatku činnosti tohto zastupiteľstva
kedy pri kreovaní komisií „asi víťaz bral všetko“ a pre poslanca Hanigovského sa neušla nielen
komisia ale ani miesto v žiadnej z nich ako člena. Je to na zamyslenie lebo v mojej doterajšej
poslaneckej činnosti, počas ôsmych volebných období sa nič podobné nestalo. Na záver chcem
poďakovať zamestnancom mestského úradu za ich prácu a ústretovosť počas tohto volebného
obdobia, chcem poďakovať aj riaditeľom škôl a školských zariadení a ich zamestnancom.
Ďakujem aj občanom mesta, ktorí mi dali hlas pre toto volebné obdobie. Dúfam, že som ich svojou
prácou v zastupiteľstve nesklamal.
Ing. František Pravlík
Vážený pán primátor, zástupca primátora, pán prednosta úradu, vážená pani poslankyňa, páni
poslanci. Blíži sa koniec volebného obdobia 2014-2018 a s ním končíme my poslanci a tiež pán
primátor. Pri tejto príležitosti by som chcel povedať pár slov, tak za seba ako i za vás, kolegyňa
a kolegovia poslanci. Nebudem bilancovať počty podaných a zrealizovaných projektov, objem
preinvestovaných financií získaných z eurofondov a iné toto mi neprináleží hodnotiť. Občania
nášho mesta na začiatku tohto volebného obdobia postavili do čela ako primátora mesta MVDr.
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Michala Kapustu a nás ako poslancov MZ. Ak som spomenul pána primátora nedá mi aby som
nám všetkým pripomenul, že do funkcie primátora nastúpil tesne po prekonaní vážneho
onemocnenia. Boli sme radi, že prekonal toto onemocnenie a predpokladalo sa i jeho domáce
doliečovanie. Áno, doliečovanie bolo ešte potrebné, ale nebolo domácim doliečovaním
a odpočinkom, ale od samého začiatku jeho vitálnou pracovnou aktivitou, s ktorou nepoľavil do
konca tohto volebného obdobia. Začala i naša práca poslancov MZ. Mestským zastupiteľstvom
sme boli delegovaní za predsedov jednotlivých komisií a so svojimi členmi sme sa zaoberali
problémami občanov a mesta v oblasti sociálnej a bytovej, kultúry, životného prostredia,
záležitosťami jednotlivých školských zariadení, financií a ekonomickej politiky, politikou územného
plánovania a výstavby, majetku mesta. I táto naša práca komisií , ako poradného orgánu MZ,
prispela našimi návrhmi k riešeniu mnohých problémov. Dôležitým poslaním MZ však boli naše
postoje pri naplňovaní volebného programu na zlepšení životného prostredia občanov,
prostredníctvom realizácie mnohých investičných – stavebných akcií. Spomeniem aspoň niektoré
ako výstavba kanalizácie, ČOV, obnova meštianskych domov, vrátane dôstojného stánku kultúry,
múzea a knižnice, obnova budovy „RAJ“, miestne komunikácie, podpora projektu výstavby vodnej
nádrže, ale i projekty presahujúce toto volebné obdobie a mnoho ďalších, kde bola potrebná naša
podpora. Na schvaľovanie týchto akcií, ich finančné krytie bolo potrebné mať odborný pohľad na
rentabilitu, účelnosť a dôveru v úspešnú realizáciu, nás poslancov. Áno, nie všetko šlo hladko, boli
mnohé názorové rozdiely a pohľady k predkladaným návrhom primátorom mesta. Mnohokrát sme
v záujme nájdenia východísk pred rokovaním MZ sadli k pracovným rokovaniam a tu sme hľadali
riešenia. Tie sa takmer vždy našli a to i vďaka znalostiam poslancov z pôsobenia
v predchádzajúcich volebných obdobiach a poznatkom, že sme poslancami preto, aby sme
správne pre občanov a život v našom meste prospešné návrhy podporili. Aj týmito našimi postojmi
k návrhom na rôzne najmä investičné projekty sme malým podielom prispeli k tomu aké pozitívne
zmeny v našom meste nastali. Potvrdzujú to nielen naši občania ale všetci ľudia, ktorí naše mesto
navštívili v minulosti a navštívili ho i dnes. Naša podpora bola správna, ale ak by nebolo návrhov
nemali by sme čo podporiť aby sme v meste dosiahli také zmeny, ktoré najlepšie vidíme my
zároveň s občanmi mesta. A tu je potrebné vyzdvihnúť obetavú prácu pána primátora MVDr.
Michala Kapustu, ktorý všetko čo začal dotiahol takmer vždy do finálneho záveru. Dovoľ mi, pán
primátor, aby som ti za celý poslanecký zbor poďakoval. Poďakovať je potrebné i bývalému
primátorovi Mgr. Jozefovi Bačovi, ktorý kormidloval dve predchádzajúce volebné obdobia. Za jeho
pôsobenia boli niektoré projekty pripravené a niektoré rozpracované. V tomto volebnom období
boli dokončené. Ďakujeme pani Danke Blahovskej, ktorá nás svojou profesionálnou
zapisovateľskou zručnosťou sprevádzala celé volebné obdobie. Naše poďakovanie nemenej patrí
i vám zamestnanci a zamestnankyne MsÚ na ktoromkoľvek poste pracujete v kultúre, školstve,
sociálnej oblasti, celej ekonomike i všetkým v robotníckych profesiách. Na záver si dovolím i za
vás kolegyňa a kolegovia poslanci povedať, že sľub, ktorý sme na začiatku volebného obdobia
zložili do rúk pána primátora, že budeme pracovať podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia,
sme splnili. Ďakujem za pozornosť.
Mgr. Milan Blahovský
Chcel by som na záver môjho pôsobenia v tomto volebnom období vysloviť tiež pár slov a síce v
prvom rade si nemyslím, ako to vyslovil p. poslanec Hanigovský , že toto obdobie bolo vládou
jedného muža. Pracovali sme ako tím, ktorý podporil myšlienky a projekty vypracované vedením
mesta a nik z nás nemyslel pri tom na osobné záujmy. To, že sa v orchestri nájde hráč, ktorému
to občas ladí falošne neznamená, že celý orchester hrá falošne a dobrý dirigent dokáže s týmto
kolektívom dobrý výkon a falošný zvuk jedinca sa stratí. Záverom mi dovoľte parafrázovať dialóg z
filmu Titanic - a to si nemyslím, že sa mesto Spišské Podhradie a jeho vedenie potápa – „ Páni,
bolo mi cťou s vami pracovať.“
Bod č.: 16

Záverečná reč primátora mesta k ukončeniu volebného obdobia 2014-2018
MVDr. Michal Kapusta
Dámy a páni, pani poslankyňa a páni poslanci, panie riaditeľky a páni riaditelia, kolegyne
a kolegovia, dovoľte mi aby som predniesol svoje pohľady na volebné obdobie 2014 – 2018.
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Bolo to veľmi pozitívne obdobie pre mesto Spišské Podhradie. Urobili sme veľmi veľa pozitívnych
zmien, pri ktorých bolo potrebné veľa odvahy a rozvahy nás všetkých. Veľa trpezlivosti vzájomnej
dôvery. Beriem to ako najlepšie obdobie mesta. A aby som nerozprával do vetra – už len fakt, že
všetci poslanci zostali poslancami a nikto neodišiel a všetci poslanci kandidujú ďalej len to
potvrdzuje.
Pani poslankyňa a páni poslanci, ďakujem veľmi pekne za túto dôveru. Bolo mi cťou pracovať
s Vami v tomto zložení. Ďakujem veľmi pekne.
Teraz k faktom, ktoré ja osobne vnímam ako zlomové a niektoré udalosti vysvetlím, aby to
pochopila verejnosť v Spišskom Podhradí.
Pri nástupe do funkcie som vedel čo ma čaká pri projektoch, pretože všetky prešli cez moje ruky
a obhajoby na ministerstvách.
Stavebná činnosť v meste – môžeme si zatlieskať, dokončili sme ČOV a kanalizáciu po 40
rokoch – aj sme ju skolaudovali a aj ju prevádzkujeme sami - to je veľká vec. Už sme tak na tom,
že prevádzkujeme aj kanalizáciu, ktorá je v majetku PVPS. Ale v januári 2015 to tak nevyzeralo
a ani nebolo. V januári bol za mnou majiteľ firmy Dúha pán Remeta, aby som odstúpil od projektu,
že ho zle vysúťažil lebo podliezol cenu o 1 mil eur bez DPH. Že to dáme v ďalšom programovom
období. Moja odpoveď bola, že takej sily niet aby som sa vzdal tohto grantu. Či s vami alebo bez
vás. Výsledok – poznáte. Meštiansky dom Starý jarok 44 – teraz je tam Mestské kultúrne
stredisko, knižnica , galéria a múzeum. Celý projekt bol na posudzovaní na Úrade pre verejné
obstarávanie prečo firma podliezla stavbu o 400 000,- €. 6 mesiacov naťahovania a museli sme
firmu vrátiť späť do súťaže - v termíne júl 2015. V auguste 2015 – rokovanie na Ministerstve
pôdohospodárstva s Generálnym riaditeľom ROP a Generálnym riaditeľom PKB invest čo
s projektom, že robím problémy firme – bol sa sťažovať . So sebou som mal všetky zmluvy
a všetko čo je potrebné k začatiu stavby – povedal som pokiaľ firma nezloží do banky zábezpeku
v prospech mesta vo výške 50 % - to znamená 650 000,- € eur – stavbu nezačnem. A výsledok
o 30 min. bola zábezpeka v banke vystavená v prospech mesta Spišské Podhradie. A začali sme
stavať – výsledok poznáte všetci. Čo sa týka stavebných činností – za toto obdobie – dostali sme
v roku 2014 v zmluvách cez EU cca 5 mil eur z predchádzajúceho obdobia / rozpočtovo 7 mil. eur
– pred verejným obstarávaním. Firmy podliezli ceny. A odovzdávame mesto ďalej s výsledkom
zazmluvnených projektov 7.1 mil € do budúceho obdobia a medzi tým sme preinvestovali
v Podhradí ďalších 5,5 mil eur. Takýto výsledok v Podhradí ešte nebol. To znamená 5 + 5,5 + 7,1
mil. €.
Súdne spory - hneď v decembri a v januári som chcel ukončiť súdny spor, ktorý sa ťahal veľmi
dlho a neboli sme v ňom úspešní – ťahali sme za kratší koniec – a bolo potrebné vyplatiť nie malú
hotovosť pánovi Dr. Seredayovi. Výsledok zmierového konania bolo úspešný. Úhrada trov
vykonaná veľmi rýchlo aj keď mesto nebolo solventné a moja pravá ruka na úrade sa k tomu
postavila veľmi zvláštne, alibisticky, ale zvládlo sa to. Spor Parkovisko pod hradom – spor, ktorý
vznikol keď som bol v nemocnici a nezvládli sa základné pravidlá riadenia úradu a vedenia
rokovania MZ. Výsledok vyhrali sme tak na 50% - všetko čo sme vyhrali sme zaplatili právnikom.
Vznikajúci spor pri stavbe Starý jarok 47 – kde dodávateľ stavebných prác nás vtiahol do súdneho
sporu 3 roky po kolaudácií – ale výsledok – dohodli sme zmierom a spor nebol žiadny.
K terajšiemu dňu neviem o žiadnom spore, v ktorom by bolo mesto.
Personalistika - Služby mesta s.r.o. – vedel som, že s našou firmou musíme niečo robiť- ďalej
to tak nemohlo ísť a tak sme ju zamrazili a až zrušili, ale všetci, ktorí chceli pokračovať v práci
v meste dostali ponuku pracovať na MsÚ za rovnakých pravidiel ako ostatní na dobu neurčitú /
samozrejme tí čo boli v dôchodkom veku na dobu určitú – po dohode./ Odišiel nám pán riaditeľ
MsKS – nová voľba – nová pani riaditeľka. Odišiel hlavný kontrolór – nová voľba – nový hlavný
kontrolór. Kto chcel odísť z úradu nikoho som nedržal a nerobil problémy – a nikoho som
nepresviedčal o tom aby zostal. V roku 2016 nastala výmena na poste zástupcu primátora. Tento
akt bol sprevádzaný s vyplatením odstupného s odchodom do dôchodku ako zamestnanec mesta
Spišské Podhradie. Všetci čo sa nevedeli stotožniť na spoločnom pôsobení a mali iné predstavy
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riadenia boli uvoľnení po vyplatení všetkých náležitostí a s dohodou o ukončení pracovného
pomeru. To znamená opäť – neviem o tom aby nám hrozil súdny spor čo sa týka personalistiky.
Školstvo - musím povedať, že celé obdobie ako som bol prednostom a zástupcom primátora som
nemal kompetencie v školstve. Chválim pani riaditeľku a pána riaditeľa ZŠ – oboch – ZŠ Palešovo
nám. 9 a ZŠ Školská 3, tam je to super – obe základné školy fungovali a fungujú super –
ďakujem Vám veľmi pekne. No ale školské zariadenia - to už bola iná káva.
CVČ – zimné prázdniny 2014. Počas celých zimných prázdnin dovolenka – CVČ zatvorené –
odkaz na dverách otvárame 07.01.2015 – dovolenku podpísal môj vtedajší zástupca - v čase keď
som bol na maródke. Ale nároky na rozpočet pre CVČ, navýšenie o 70 000,- € na platy boli. Na
zamyslenie a asi takto to nepôjde. Boli 3 návrhy: 1. CVČ pričleniť ku ZŠ Školská 3 – vtedy pán
riaditeľ povedal, že teraz na to nie je pripravený, že možno neskôr – zobral som to - bola to
chlapská reč. 2. CVČ pričleniť ku ZUŠ to som ja odmietol – nenaložím na nového riaditeľa toľko
aby som ho znechutil . 3. Pridružiť CVČ ku MsKS ako oddelenie – začali sme rokovania spoločne
vedenie mesta a vedenie CVČ – samozrejme za nižšie platy. Bola ponuka pre riaditeľa CVČ robiť
vedúceho oddelenia – ponuku neprijal a tak bolo vyplatené všetko podľa zákona a podpísaná
dohoda o ukončení pracovného pomeru.
Základná umelecká škola – nastúpil nový riaditeľ, kde mu polená pod nohy neustále kládol
predseda rady školy, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru starým vedením ako dôchodca na
dobu neurčitú. Nový pán riaditeľ musel dlho hľadať spôsob aj s mojou podporou aby sa dohodli na
čase ukončenia pracovného pomeru. Výsledkom bolo niekoľko sms vyhrážajúceho sa charakteru
na moju adresu zo strany bývalého predsedu rady školy. Na tejto škole sa stávalo pravidlom, že
odmeny boli vyplatené riaditeľovi a zamestnanci nemali ani osobné ohodnotenie a už vôbec nie
odmeny. To už je za nami. Odvtedy ZUŠ funguje ako švajčiarske hodinky. ZUŠ má schválených 5
elokovaných pracovísk, 4 v obciach a 1 v Nano Nagle centre od roku 2018. Pán riaditeľ veľmi
pekne ďakujem. Je to super ZUŠ má 550 detí. Skvelé.
Materská škola - všetko sa zdalo na začiatku, že je v poriadku - dokiaľ neprišiel list priamo mne,
primátorovi, od advokáta – že mi oznamuje, že ak nenastane náprava v riadení MŠ a komunikácií
vedenia skončíme na súde. Výsledkom šetrenia bolo stretnutie s poslancami – ako ďalej
s vedením MŠ – kde bolo ponúknuté pani riaditeľke aby sa sama vzdala funkcie a zároveň MŠ
prešla do stavu MŠ bez právnej subjektivity - rozpočet, personalistiku a poštu riadi úrad. Čo sa
týka pedagogiky to dostala do vienka zastupujúca pani riaditeľka a neskôr aj potvrdená a zvolená
pani riaditeľka. A aby nebolo málo – tak do MŠ prišla školská inšpekcia a zistenie o tzv.
vysunutom pracovisku Nano Nagle centre bolo žalostné – Nano nagle fungovalo od roku 2006
bez povolení hygieny v nedostatočnom priestore čo sa týka podlahových plôch ku počtu detí.
Výsledok poznáme, máme novú MŠ na Štefánikovej ulici s poldennou prevádzkou bez právnej
subjektivity s kapacitou 20 detí. Pri škôlke, ale musím povedať, že školská inšpekcia len potvrdila
tie stanoviská, ktoré vyšpecifikovala nová pani riaditeľka, so záverom že veria a dúfajú že toto
nové vedenie nastaví škôlku v súlade s právnymi predpismi SR. Pani riaditeľka, veľmi pekne
ďakujem za prácu a ochotu, ktorú robíš a samozrejme aj všetci kolegovia v škôlke, ktorí sa snažia
vrátiť dobré meno našej MŠ. V tomto volebnom období sme pretransformovali jedno CVČ na
oddelenie MsKS, vzniklo 5 elokovaných pracovísk ZUŠ – obec Bijacovce, Granč – Petrovce,
Dúbrava, Nemešany a Nano Nagle, vzniklo jedno jedno CVČ pri ZŠ Školská 3 a jedna MŠ
s poldennou prevádzkou.
V tomto volebnom období mesto získalo viacero ocenení, ktoré nás posúvajú ďalej a sú pre nás
všetkých morálnym ohodnotením našej práce. Národné informačné stredisko Slovenskej republiky
vyhodnocuje mesto Spišské Podhradie ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja –
hodnotenie efektívnosti narábania s finančnými prostriedkami s určitou finančnou silou
a kapacitou mesta a efektivitou využívania a zhodnocovania majetku mesta – udelená Pečať
rozvoja obcí a miest Slovenskej republiky za rok 2016 a 2017. Ocenenie udelil generálny riaditeľ
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NIS SR, Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M, 09.01.2017 v Bratislava a 15.01.2018 v Novej Bošaci.
Spišská katolícka charita – Ocenenie za rozvoj charitného diela pri príležitosti Spoločnej púte
charít 2017 – ocenenie udelil – prezident Spišskej katolíckej charity Mons. Štefan Sečka
a diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Ing. Pavol Vilček v Spišskom Podhradí 13.10.2017.
Slovenské národné múzeum Spišské múzeum v Levoči - Ocenenie Benefactor Musei
SCEPUSIENSIS – organizácií s dlhoročným vzťahom k múzeu - Mestu Spišské Podhradie –
MVDr. Michalovi Kapustovi primátorovi mesta – ocenenie udelil Generálny riaditeľ Slovenského
národného múzea Mgr. Branislav Panis a PhDr. Mária Novotná – riaditeľka SNM – Spišského
múzea v Levoči dňa 09.03.2018.
Prehľad zasadnutí mestského zastupiteľstva a komisií pri MZ v období 2014-2018.
- vo volebnom období 2014 až 2018 sa konalo spolu 40 zasadnutí mestského zastupiteľstva
Účasť primátora a poslancov na zasadnutiach počas celého volebného obdobia:
MVDr. Michal Kapusta - 40 krát
Mgr. Jozef Bača - 39 krát
Vladimír Tomko - 39 krát
Mgr. Peter Vandraško - 36 krát
Mária Kaľavská - 39 krát
Štefan Faltin - 37 krát
Mgr. Milan Blahovský - 38 krát
Ing. Ján Lisoň - 38 krát
Peter Hanigovský - 40 krát
Ing. František Pravlík - 40 krát
Marián Boržik - 31 krát
Jozef Komara - 39 krát
Zasadnutia komisií pri MZ (názov komisie, predseda komisie, počet zasadnutí komisie):
Komisia majetková, kontrolná a škodová - Ing. František Pravlík - 39 zasadnutí
Komisia pre školstvo a šport - Mgr. Peter Vandraško - 30 zasadnutí
Komisia finančná - Ing. Ján Lisoň - 38 zasadnutí
Komisia pre mestskú časť Katúň - Jozef Komara - 16 zasadnutí
Komisia ochrany verejného poriadku, priestupkov a dopravy - Štefan Faltin - 20 zasadnutí
Komisia kultúrna a cestovného ruchu - Mgr. Jozef Bača - 7 zasadnutí
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Komisia sociálna, zdravotná a bytová - Mária Kaľavská - 28 zasadnutí
Komisia pre výstavbu a územný plán a regionálny rozvoj - Marián Boržik - 34 zasadnutí
Komisia pre životné prostredie - Vladimír Tomko - 25 zasadnutí
Komisia ochrany verejného záujmu - Mgr. Milan Blahovský – komisia zasadá na podnet poslancov
prípadne iný podnet. Žiadny podnet nebol čo sa týka majetkových priznaní primátora, poslancov,
riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií. Komisia nezasadala.
Redakčná rada občasníka „Podhradčan“ - 13 zasadnutí
Vážení Podhradčania, chcem sa vám všetkým poďakovať za ústretovosť a podporu. Chcem
poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, kolegom na úrade za veľmi dobrú
spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť. Chcem poďakovať všetkým čo pomáhajú a spolupracujú
s mestom, čo nám držia palce a čo sa za nás modlia a vyprosujú milosť. Bolo mi veľkou cťou
pracovať s týmto kolektívom poslancov a kolegov na úrade a v meste Spišské Podhradie v rokoch
2014 – 2018.
Bod č.: 17

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 18.50 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 11.10.2018

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

................................................
Prednosta MsÚ
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