Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 9.11.2011
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

predsedajúci

primátor
primátor
primátor, zástupca
primátora
predsedovia
komisií
predsedajúci

4) Kanalizácia a ČOV v Spišskom Podhradí
5) Mestská polícia v Spišskom Podhradí – návrhy z komisií
6)

pri MZ
Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
MVDr. Michal Kapusta
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

O
+
+
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Štefan Horbaľ
Štefan Faltin
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Peter Vandraško
Miroslav Longauer
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Na základe pripomienok na predchádzajúcom zasadnutí MZ vám pripomínam rokovací poriadok
– „K jednotlivým bodom môže poslanec MZ v rámci diskusie vystúpiť jedenkrát v dĺžke maximálne
5 minút. MZ môže poslancovi umožniť vystúpiť aj druhýkrát opäť v dĺžke maximálne 5 minút.
Poslanci MZ sa môžu hlásiť do diskusie s faktickou poznámkou, vystúpiť najviac dvakrát, ak
nerozhodne MZ inak.“ V každom prípade záleží na vás ako tento rokovací poriadok budete
dodržiavať.
Peter Hanigovský
Navrhujem doplniť bod programu rokovania – zmeny uznesení k prideleniu náhradných bytov
a doplňovanie prideľovania náhradných bytov.
Uznesenie č.: MZ-12-11-B-1
MZ schvaľuje doplnenie bodu (prideľovanie bytov) do programu rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
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09.11.2011

Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Peter Vandraško
Navrhujem doplniť do programu rokovania školský rozpočet – tvorenie rezervy. Sú nezrovnalosti
ohľadom rozpočtov. Na minulom MZ nebola zodpovedaná otázka, z ktorej kapitoly sa bude čerpať
financovanie osláv výročia ZUŠ a či bude ZUŠ peniaze vracať. Chcem aby sa k tomu vyjadrilo
MZ. Na minulom zasadnutí na to nebolo odpovedané. Chcem podať informáciu ohľadne rozpočtu
školstva. Nepáči sa mi , že dvíhame ruky, odsúhlasujeme a nikto neberie na seba zodpovednosť.
Včera sme mali zasadnutie školskej komisie a tam sme zase rokovali o rezerve pre materskú
školu.
Uznesenie č.: MZ-12-11-B-2
MZ schvaľuje doplnenie bodu (školská rezerva) do programu rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman

09.11.2011

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Faltin
Navrhujem doplniť do programu rokovania zmenu názvu Komisie ochrany verejného poriadku,
kontrolnej a škodovej na Komisiu ochrany verejného poriadku a škodovú. Nakoľko máme
hlavného kontrolóra nevidím dôvod prečo by mala byť kontrolná komisia. Naša komisia
nevykonáva žiadnu kontrolnú činnosť.
Mgr. Miloslav Repaský
Program rokovania MZ mal dva body a už ich máme dosť.
Miroslav Longauer
Tieto body pôjdu na začiatok rokovania alebo na koniec?
Mgr. Jozef Bača
Pôjdu za bod č. 5.
Uznesenie č.: MZ-12-11-B-3
MZ schvaľuje doplnenie bodu (zmena názvu komisie) do programu rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
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+
+
+
+
+

Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-B-4
MZ schvaľuje program rokovania mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman

09.11.2011

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kanalizácia
MVDr. Michal Kapusta
Na základe požiadavky poslancov je dnešný bod rokovania. Kanalizácia pozostáva z troch celkov.
Všetko je k nahliadnutiu na MsÚ. Podal všetky technické podklady k ČOV a kanalizácii.
V elektronickej podobe kanalizácia nie je, nebolo to v zmluve.
Miroslav Longauer
Dokumentácia sa nebude rozširovať o IBV za mlynom?
MVDr. Michal Kapusta
3.11. bolo prerokovanie doplnkov k územnému plánu mesta. V piatok je druhé prerokovanie.
Potom sa to schváli na Krajskom úrade, potom to schváli MZ a až potom budeme rokovať o firme,
ktorá pripraví PD na IBV za mlynom, až potom ju môžeme rozšíriť. Nemôžeme podať žiadosť o
stavebné povolenie keď nie sme majiteľmi pozemkov.
Miroslav Longauer
Keby sme žiadali peniaze z grantov, znamená, že by tam boli oveľa vyšší balík?
MVDr. Michal Kapusta
Stoka na kanál má dĺžku 5,3 km.1,9 km sú prípojky, to nie sú oprávnené náklady. Podmienkou
grantu je napojenie 85% obyvateľov mesta na kanál. Budeme musieť pomôcť obyvateľom, ktorí
budú starší alebo ktorí si nebudú môcť vykopať prípojky.
Mgr. Jozef Bača
Môžeme žiadať peniaze na kanalizáciu tam, kde nestojí ani jeden dom?
MVDr. Michal Kapusta
Musí to byť do 5 rokov. Je to podmienka. Ak schválime ÚP a pôjdeme na IBV, tam sa dá žiadať
technická vybavenosť. Je to proces na niekoľko mesiacov, možno rokov.
Dr. Miroslav Varšo
Zamerajme sa na to, kvôli čomu sme sa zišli. To, že sa bude podávať žiadosť o grant, o tom
nebudeme diskutovať. To je samozrejmé. Do grantu treba ísť. Rozprávajme dnes o tom, či sa
pustíme do prvej etapy samy a ako to urobíme. Otázka základná je či chceme do toho ísť po
etapách. Ja som to navrhol, stojím si za tým aj takto formulujem túto otázku aby sme sa pohli
ďalej, ak nie, tak si ušetrime čas.
MVDr. Michal Kapusta
Podali sme grant, neboli sme úspešní, verejné obstarávanie nebolo. Ideme ho robiť teraz. Je
vyhlásená výzva na firmu, ktorá bude robiť VO. Je potrebný stavebný dozor. Je otázka na Ing.
Poláčeka, či budeme môcť svojpomocne stavať?
Dr. Miroslav Varšo
Ja som nemyslel robiť to svojpomocne.
Ing. Ján Poláček
Podal informáciu ohľadne stavebných vecí týkajúcich sa výstavby kanalizácie.
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MVDr. Michal Kapusta
Robíme súťaž na odborne spôsobilú osobu, ktorá bude robiť VO. Podľa PD na ČOV a na kanál je
v rozpočte do 5 mil. €. Podľa toho sa vyberie metóda na VO. Ide to cez úrad na VO. Dokončí sa
súťaž na firmu, ktorá to bude robiť. Poslanci majú právo byť členmi výberovej komisie.
Upozorňujem, že tento proces bude trvať min. 4 mesiace . Rozpočtové náklady na 1 m2 sú 330,€. Projektovaných je 5,3 km. Sme v balíku 110-120 mil. Sk bez archeologického výskumu a bez
stavebného dozoru. Kopať sa bude 2,5 – 3 m do hĺbky.
Peter Hanigovský
Je riešený aj odvod dažďovej vody?
MVDr. Michal Kapusta
Je to zmiešaná kanalizácia, ale nie všetky ulice. Ďalšie náklady vzniknú na pretlakoch popod
potok, máme ich štyri. Pôjde ešte jedna výzva na kanalizáciu.
Dr. Miroslav Varšo
Mne z toho vychádza to, že ide o toľko peňazí, že môžeme o nich len snívať, čakajme na ďalšiu
výzvu, ak to vyjde, tak vyjde, ak nie, tak budeme tam kde sme boli pred dvadsiatimi rokmi.
Chceme do toho ísť – aby o kanalizácii sa nielen rozprávalo o verejnom obstarávaní, čo už malo
byť hotové, bavme sa o tom, či je vôbec možné začať niečo robiť na kanalizácii. Ak by sme mali
peniaze na jednu etapu, uvažovať o tom, kde by bolo treba začať, kedy začať, ako atď., rozprávať
o tom čo sa dá, čo by sa dalo , aj keď konkrétna možnosť na stole nie je čoho by sme sa mohli
chytiť.
Mgr. Jozef Bača
Nie povedať 5-6 otázok ale skúsme si po jednej otázke odpovedať. Napr. pozrime do rozpočtu či
po finančnej stránke môžeme do toho ísť. Pýtajte sa a budeme odpovedať.
Dr. Miroslav Varšo
Čo je v rámci finančných možností mesta reálne?
Emília Gondová
Okrem úveru nemáme iné zdroje financovania.
MVDr. Michal Kapusta
Pán poslanec myslel na stočné.
Emília Gondová
Ročne je na stočnom cca 41 tis. €. Použijú sa na údržbu kanálov a podobne.
Eva Vlkolinská
Použijú sa na čistenie kanalizácie, opravu šácht, chodníkov atď.
Dr. Miroslav Varšo
Koľko to stojí?
Emília Gondová
Nejde tam celá suma, niekedy je to 500 tis. Sk, niekedy viac, niekedy menej, podľa potreby.
Dr. Miroslav Varšo
Ak odhliadneme od údržby, koľko sa zvýši?
Emília Gondová
Celá suma sa nepoužije do kanalizácie.
Dr. Miroslav Varšo
Na poslednom zasadnutí MZ padlo číslo za výber stočného cca 41 tis. €. Koľko z týchto peňazí
sa minie na kanál?
Emília Gondová
15-20 tis.€.
Dr. Miroslav Varšo
Stále tých 27-28 tis. € ročne tam zostáva a boli by na splácanie pôžičiek.
Peter Hanigovský
Dá sa to zmeniť v rámci rozpočtu, môže o tom rozhodnúť MZ.
Mgr. Peter Vandraško
Potom poďme rovnakým štýlom, ak stočné na kanál, tak školské peniaze nech skončia v školách.
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Dr. Miroslav Varšo
Je školstvo v takom stave ako kanalizácia v Podhradí? Kanalizáciu máme v havarijnom stave.
Nemôže sa pohnúť s úpravou námestia, nedá sa nič robiť v turistickom ruchu, všetko stojí a padá
na kanalizácii. Ja by som radšej diskutoval o iných veciach, ale ťaží nás kanalizácia.
Mgr. Peter Vandraško
Dnes môže byť kanál v havarijnom stave, zajtra niečo iné.
Dr. Miroslav Varšo
Obyvatelia, ktorí platia za nefunkčnú kanalizáciu, myslíte, že sú spokojní s tým, že sa financie
používajú tak ako sa používajú – na opravy chodníkov ako povedala p. Vlkolinská? Myslím si, že
nie, ja osobne s tým nie som spokojný. Darmo budeme robiť ďalšiu PD keď ľudia nebudú mať
záujem bývať v tomto meste. Ide mi o to aby sa Spišské Podhradie vo svojom vývoji pohlo
dopredu. Aspoň kanalizácia na námestí nech je dokončená.
MVDr. Michal Kapusta
1 m kanálu stojí 330 €. Koľko by sme mohli vziať úver, či by sme ho mohli splácať a koľko metrov
by sme urobili? O tom sa treba baviť.
Emília Gondová
Podala informáciu ohľadne vzatia úveru. 280 tis. € je strop úveru.
Dr. Miroslav Varšo
Keď sa kanalizácia dokončí tak zostanú peniaze na iné veci – napr. školstvo atď.
MVDr. Michal Kapusta
Skôr to bude naopak, ide tu o zmiešanú kanalizáciu. Nejde len o splašky ale aj o dažďovú vodu.
Naozaj ja sa obávam toho, že kanalizácia nebude prinášať peniaze. ČOV bude musieť ísť stále +
zamestnanci, ktorí to musia ošetrovať.
Vladimír Petrek
Čistička sama o sebe nevytvorí zisk. Príjem z kanalizácie podľa našich projektoch nebude. To by
sme museli zmeniť projekt a ísť len na splaškovú vodu, nie dažďovú.
Dr. Miroslav Varšo
Má význam stavať podľa tejto PD keď vieme, že je nevyhovujúca?
Mgr. Misloslav Repaský
Vieme podľa projektu percentuálne vyčísliť koľko je dažďovej vody? Dnes je bežné, že idú do
zeme dve rúry. Ani sme nezačali a vieme, že je zlý projekt. Veď to sú potom všetko režijné
náklady na samotnú čističku. Na koľko rokov sú splátky pri výške úveru 280 tis. €?
Peter Hanigovský
5-6 rokov.
Mgr. Miloslav Repaský
Urobme len dve etapy, nech je urobené len námestie, aby sa mohlo začať s jeho rekonštrukciou
no a budeme potom stáť. Aspoň námestie urobiť.
Vladimír Petrek
Kanalizácia sa nerobí v strede mesta ale od začiatku stoky.
MVDr. Michal Kapusta
Za 280 tis. € vychádza 800 m kanálu.
Ing. Ján Poláček
Mala by to robiť firma, ktorá má oprávnenie.
MVDr. Michal Kapusta
800 m budeme kopať kde? Na námestí? Od čističky? Do tej stoky sa napojí cca 30 domov, odpad
pôjde tak či tak do potoka, lebo čističku neurobíme a budeme 800 m úsek splácať 6 rokov. A po 6
rokoch pôjdeme robiť ďalšiu stoku?
Dr. Miroslav Varšo
Keby sme to začali pred 20-timi rokmi tak by sme boli kde? Tu sa naozaj musí začať lebo o 20
rokov budeme zase tam, kde sme teraz.
MVDr. Michal Kapusta
Do roku 2015 majú mať všetky obce nad 2000 obyvateľov kanál.
Peter Hanigovský
V rámci kanála je aj asfaltový povrch?
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MVDr. Michal Kapusta
Nie.
Miroslav Longauer
PVPS nemôže zasponzorovať kanál? Nemôžeme od nich odkúpiť vodu?
Mgr. Jozef Bača
Je to dlhodobá záležitosť
Peter Hanigovský
Objasnil túto záležitosť, že aj v minulosti sa poslanci touto témou zaoberali.
MVDr. Michal Kapusta
Obce, ktoré majú vlastný vodovod majú vlastný zdroj vody. My nemáme vlastný zdroj vody, vŕtali
by sme studne?
JUDr. Jozef Tekeli
Ústava hovorí čo je vo vlastníctve štátu. Nemôžeme pristupovať k čerpaniu výdavkov rozpočtu
vždy tak, že prostriedky, ktoré získame v rámci určitej položky budeme účelovo viazať aj na
výdavky v tejto položke. Dôvodom je to, že mesto nie je podnikateľ, ktorý by vykazoval zisk.
Mesto je verejnoprávna korporácia, ktorá musí zabezpečovať aj tzv. služby občanom alebo tzv.
verejné služby, ktoré sú svojou povahou stratové, napr. verejné osvetlenie, kultúra, šport, stavby
chodníkov, verejná zeleň a pod. A tieto verejné služby musí prirodzene vyfinancovať z tých
položiek, na ktorých bolo ziskové. Preto nemôže byť obyvateľ nespokojný, keď sa napr. zisk zo
stočného použije na stavbu chodníkov alebo verejné osvetlenie, či kultúru. Navyše 280 tis. je to
zákonné maximum čerpania úveru. Reálne však hovorme iba o sume 185 tis. €, ktorá zohľadňuje
aj záväzky voči ŠFRB, čo sú v podstate tiež úverové záväzky, ktoré síce zákon vylučuje z výpočtu
celkového dlhu mesta ale my musíme aj na ne de facto prihliadať.
Dr. Miroslav Varšo
Keby som sa ako občan obrátil na súd, že platím za niečo čo nefunguje a čo mi znepríjemňuje
život. Uspel by som?
JUDr. Jozef Tekeli
Podľa môjho názoru nie. Vo vzťahu k životnému prostrediu by ste nedokázali preukázať tzv.
kauzálny nexus, t.j. príčinný vzťah medzi porušením povinností a reálnou škodou.
Jozef Komara
Keby sa jednalo o kanalizáciu na námestí, tak by som povedal, že budem za ale keď kolega
Petrek povedal, že technicky sa začína nie od centra ale od kraja, tak je to nereálne. Ale keď to
nebude funkčné – lebo na čističku nemáme peniaze, tak stále všetko pôjde do potoka, kým
nebude čistička.
Peter Hanigovský
S námestím sa veľmi ponáhľať nemusíme, čerpanie financií na obnovu sídiel je pozastavené.
Mgr. Peter Vandraško
Predbiehame veci, už by sme aj chceli začať robiť námestie, ale za čo? Aj keby ten kanál tam bol
zrekonštruovaný. Nie som proti kanálu, ale zobrať úver na kanál a potom nemať peniaze na
námestie?
Miroslav Longauer
Každý rok dostávame peniaze na kanál , prečo sa presúvajú peniaze na zámkovú dlažbu atď?
Mgr. Jozef Bača
V prvom rade idú peniaze na projekty na kanál a čističku a údržbu jestvujúcej kanalizácie.
Samozrejme je to spojené aj s povrchovou úpravou.
Peter Hanigovský
1,5 mil. korún bolo vyčlenených v rozpočte ale v rámci krízy sa to stoplo.
MVDr. Michal Kapusta
Asfaltové plochy sú viazané na jednotlivé ulice. Cez povodne, na ulice, ktoré boli vytopené sa
pripravujú výzvy. Nikto nepredpokladal, že padne vláda a čo ešte bude. Diaľnica beží, asfalt si
nenecháme ujsť. LSKP – chodníky cez celé mesto – je tiež potrebné kopať kanál. Nič iné nám
teraz neostáva len dokončiť súťaž na stavebný dozor a na firmu, ktorá to bude robiť. Bude to
minimálne 4 mesiace. Nemôžeme začať kopať ani zobrať úver lebo nemôžeme kopať bez toho
aby to niekto zastrešil a tieto veci nemáme ešte spracované.
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Dr. Miroslav Varšo
Treba mať kanalizáciu. Akékoľvek možnosti sa vyskytnú, ísť po nich a neodkladať to. Sú tu dve
veci dôležité na to, aby ostali iba v zápisnici – odkúpenie vodovodu a projekty, ktoré sú zastarané
a smerujú k tomu, že mesto a obyvateľ budú musieť platiť nedoriešenie splaškovej a dažďovej
vody. Treba pouvažovať o tom či by nestálo za to doriešiť tieto projekty tak, aby to bol jeden
moderný projekt, ktorý zodpovedá štandardom.
Peter Hanigovský
Ide o to či bude možné doplniť projekt.
MVDr. Michal Kapusta
Musí byť nový projekt. Je to vyhovujúce, len mesto bude na to doplácať lebo čistička pôjde do
straty v prípade povodní alebo mokrých rokov. Ja som PD nerobil ani neobjednával, isto sa nedá
dorobiť ani prepracovať ale urobiť novú PD na celé mesto a ČOV. Vypracovanie novej PD
vychádza približne na 1 rok, dodávateľ stavebných prác približne na 5 mesiacov, posledná výzva
na kanál je rok 2012, toto sú reálne čísla. Treba zvážiť či ísť so starou PD a ísť do výzvy.
O kanále sa bavíme 1,5 roka. PD vypracovali projektanti. Na školu sa VO súťažilo 14 mesiacov.
Toto sú limity, ktoré sú. To nestaváme doma dom ani garáž. Som prekvapený, že nikto sa
neprišiel informovať ohľadne PD na kanál, nikto neprišiel pozrieť do projektov, okrem pána
Komaru.
Miroslav Longauer
Buď budúci rok alebo nikdy, teraz dedukujem z tejto debaty. Budúci rok bude posledná výzva vo
výške 60 mil. €. Či táto žiadosť prejde. Ja som presvedčený, že nie. LSKP keby prešiel grant, išli
by sme do chodníkov?
MVDr. Michal Kapusta
LSKP tam sú chodníky, osvetlenie, zeleň a autobusové zastávky. Grant na osvetlenie je vo výške
9 mil. SK sme podávali v roku 2009 a ešte nie je vyhodnotený a vôbec nikto sa tým netrápi.
Mgr. Peter Vandraško
Koľko stáli doteraz projekty so všetkým?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu.
Miroslav Longauer
Nedalo by sa nájsť firmu, ktorá by to zrealizovala sama?
MVDr. Michal Kapusta
Myslíš formou PPP projektov? Otázkou je či by sa takáto firma našla sme sa nezaoberali. Je aj
taká alternatíva, možnosť je. Toto som neriešil.
Vladimír Petrek
Navrhujem rokovať s PVPS. Kanál keď nám má vytvárať stratu, načo nám je?
MVDr. Michal Kapusta
Nie je problém ísť do Popradu a rozprávať s generálnym riaditeľom, ale musíme si určiť , ktorou
cestou ísť. Keby sme im to dali, tak výška vodného a stočného je ich parketa.
Vladimír Petrek
Treba jednoznačne s nimi rokovať.
Mgr. Jozef Bača
O čom máme s nimi rokovať – dať im kanalizáciu, zobrať vodu na mesto, o čom konkrétne? Čo
navrhujete?
Peter Hanigovský
Keď nám neprejdú granty tak máme všetko umŕtvené. Treba s nimi rokovať.
Mgr. Jozef Bača
Netešme sa z toho, že niečo neprejde ale tešme sa z toho, čo prejde. Už teraz sa tešíme z toho,
že neprejde projekt.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja osobne sa neteším. Ale pred pár mesiacmi ste nás ubezpečili, že to bude na spadnutie. Na
minulom MZ viceprimátor povedal, že uspokojili menej a po menších častiach a teraz primátor
hovorí, že dostali väčšie mestá. Uvedomujem si, že prerábať PD nemá význam. Máme pridelený
kód projektu? Venoval som sa kanalizácii. Mám zmiešané pocity. Ak sa dopracujem k niečomu
tak vás budem informovať.
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Dr. Miroslav Varšo
Vôbec sa neteším ak niečo neprejde ale naopak. Ale vec sa nevyvíja a mesto stagnuje.
V posledných rokoch mi to leží na srdci a hľadám čo sa dá reálne urobiť. Väčšina ľudí keď povie,
že neprejde, nie je to o tom, žeby sa tešili, ale že je to reálne.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja nevidím technický problém začať od stredu robiť kanál, myslím námestie. Aj tunel sa robí od
stredu. Všetci sa snažíme nájsť riešenie alebo spôsob na financovanie. Máte jasný stanovené,
ktorým smerom sa uberať a asi strácame čas. Každý kanál a čističku v meste chce.
Miroslav Longauer
Mám zmiešané pocity, mrzí ma, že viazne komunikácia, zástupca bol v Bratislave, ani raz
nepovedal, či ide niekto z poslancov s ním , aby sme videli a počuli.
Mgr. Peter Vandraško
V Podhradí nie je nikto kto by sa tešil keď niečo neprejde. Všetko čo tu odznelo sú pozitívne veci.
Nikto kto tu sedí nie ja za to aby kanál nebol. Ak máme šancu ísť cez výzvu, navrhujem, aby sme
išli a aby sme nemíňali vlastné finančné prostriedky. Keď nebudeme úspešní, potom riešme tieto
veci.
MVDr. Michal Kapusta
Keď je vôľa a je pozitívna myšlienka tak niekedy to aj vyjde. Niekedy je to naopak. Komunikácia
s poslancami - stále hovorím keď máte možnosti alebo dohovorené stretnutie v Bratislave som
ochotný robiť aj šoféra, auto je, ľudia v ňom sú poistení, ja nevidím žiadny problém v komunikácii.
Povedal som p. Longauerovi aby oslovil poslancov a budeme rokovať ohľadne kanála, o týždeň
mi prišiel mail, že nie je vôľa. Tak prečo sa bavíme o tom, že nie je od nás vôľa komunikovať?
JUDr. Jozef Tekeli
V tejto otázke musím podporiť aktivitu mesta. Nestavajme to do roviny, že vedenie mesta nechce
kanalizáciu. Urobili všetko podľa svojich možností a schopností. Rovnako nie je namieste to, že
vykresľujú extrémne situácie, čo sa potrebnej výšky peňazí a časového horizontu týka.
Jednoducho ich niekoľkoročná každodenná práca v samospráve naučila, že v slovenskej verejnej
správe to takto funguje. Všetky tieto procesy sú zložité, je zapojených množstvo dotknutých
subjektov a je to aj finančne mimoriadne náročné. Je preto ľahšie povedať, že grant nevyjde, a ak
skutočne nevyjde, konštatovať, hovoril som že nevyjde, než reálne zabezpečiť jeho úspešný
výsledok.
Dr. Miroslav Varšo
Súhlasím, že robili všetko podľa svojich schopností a možností. Vidím tu problém v myslení –
nedokáže sa vyjsť za isté hranice. Toto je ťažké na komunikácii. Veľmi ťažko sa myslí tu ináč ako
je človek zvyknutý myslieť.
Mgr. Jozef Bača
Všetko čo sa má urobiť, robia poslanci. Môže mať hocikto iný názor, ale 6 poslancov keď má iné
zmýšľanie, odsúhlasí a ide sa ďalej. A čo sa týka komunikácie okrem p. Longauera –on chodí
najviac na úrad, pána Komaru - niektorí okrem zasadnutia MZ sa tu neukážu. Keby prišli
konkrétne otázky mohli byť lepšie pripravené odpovede. Nehovorme, že viazne komunikácia a ak,
tak určite nie z našej strany.
Dr. Miroslav Varšo
Nemyslím si, že poslanci tu majú veľké slovo. Môj osobný pocit nie je taký. Chodím aj za tebou
primátor aj za zástupcom, snažím sa byť korektný, posielam mailom veci. Nemám dojem, žeby to
bolo počuté a aj spracované. Je to môj osobný názor.
MVDr. Michal Kapusta
Keď som tu bol poslancom v začiatkoch, tak som si myslel, že sa dajú veci robiť hneď alebo za 5
minút ale nie je to tak. Sú veci, ktoré musíme strážiť, na to máme aj HK. Ak niekto povie, že mesto
stagnuje a ide späť, tak je to naozaj neuveriteľné. Každý môže mať iný pohľad. Keby prešiel grant
na kanál tak by to bolo iné. Je tu priestor pre nás všetkých.
Mgr. Jozef Bača
Mali by sme si uvedomiť, že na MZ je potrebné sa pripraviť, na rokovaní MZ sa prijímajú
uznesenia a rozhodnutia a nie toľko diskutovať. V minulosti sme mali pracovné stretnutia, kde
sme si všetko prediskutovali.
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Miroslav Longauer
Táto debata o kanalizácii je o ničom. Na ďalšom MZ sa budeme baviť tak ako doteraz. MP to je
pán primátor v tvojej kompetencii.
MVDr. Michal Kapusta
Máme nejaký návrh k bodu kanalizácia v Sp. Podhradí?
Mgr. Peter Vandraško
Nejaký výstup by bolo potrebné urobiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Dáme rokovanie s PVPS? Nezáväzne rokovať.
Mgr. Jozef Bača
Nezáväzne rokovať o čom, že chceme odovzdať kanalizáciu alebo čo konkrétne?
Mgr. Peter Vandraško
Akú majú oni predstavu?
Peter Hanigovský
Zistiť čo majú oni v pláne atď., aby sme vedeli ich stanoviská čo sa týka kanálu a vodovodu
v meste. Z finančnej komisie sme upozorňovali, že do marca nemôžeme ísť do úveru. Myslel som,
že dnes prejdeme možnosti – grant, úvery, PVPS. Grant je najistejšia možnosť prísť ku peniazom
a financovať kanalizáciu. Nemal by som strach rokovať s vodárňami a ísť do grantu, veď mesto
skúša dostať peniaze aj za cenu , že prídeme o čističku a kanál. Navrhujem pokračovať v prácach
na grante a zároveň rokovať s PVPS. Myslím si, že nikto nebol proti kanálu keď sme hlasovali za
firmu SEG. Všetci sme zdvihli ruku, tak to bolo podané, chceli sme kanál. Zmenili sa podmienky
v roku 2009. V tomto meste neprejde nič pokiaľ to šiesti poslanci neodobria, resp. jedenásti. Nič
by sa nebolo urobilo, všetko je spoločný úspech a spoločný neúspech. Pán kontrolór nikdy ste
neboli proti, vždy ste zástancom mesta. Pracovné stretnutia - predtým 4 roky sme ich mali,
rokovali sme aj na pracovných stretnutiach aj na MZ.
Miroslav Longauer
Navrhujem skončiť tieto debaty, nevedú k ničomu, strácame čas. Rozhodnime sa či budeme za
odkúpenie vodovodu alebo či PVPS bude financovať kanál. Rozhodnime sa a až potom môžeme
konať.
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné ísť na PVPS a rokovať s nimi a následne sa vzdať kanalizácie?
Nie vždy sme my, 11-ti, tí čo diktujú noty. PVPS je iný partner a oni povedia či chcú ísť do toho
alebo nie. Boli sme tam viackrát ale vždy sme mali tendenciu uniknúť z PVPS. Toto je teraz
zmena. Toto bude dnešný záver?
Peter Hanigovský
Áno a zistiť stanovisko PVPS.
Miroslav Longauer
My sa musíme ujednotiť, že čo chceme.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto hľadá spôsob ako vybudovať ČOV v Sp. Podhradí. Ak niekto má záujem zúčastniť sa
rokovania s PVPS, povedzte.
Uznesenie č.: MZ-12-11-D-1
MZ doporučuje primátorovi mesta vstúpiť do jednania s PVPS, a.s. Poprad o možnostiach
prípadnej investície do kanalizácie v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
09.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 5

Mestská polícia v Spišskom Podhradí – návrhy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Finančná komisia navrhuje zachovať MP v počte dvoch a vyhlásiť nové výberové konanie na
náčelníka.
JUDr. Jozef Tekeli
Náčelník MP sa vzdal funkcie náčelníka MP. Bol prijatý do pracovného pomeru na miesto
náčelníka MP. Jedna vec je zánik funkcie a druhá vec je skončenie pracovného pomeru. Nemusí
to byť vždy ten istý moment.
MVDr. Michal Kapusta
MZ v roku 2009 schválilo Organizačnú štruktúru mesta, kde bolo rozhodnutie Krajského školského
úradu o skončení Školského úradu v Spišskom Podhradí. Vedúci školského úradu dostal
výpoveď. Najlepšie rozviazanie pracovného pomeru je dohodou aby sme nešli súdnou cestou.
Pripravujeme žiadosť na chránenú dielňu. Je tu súvis s organizačnou štruktúrou. Jedna
z podmienok chránenej dielne je, že organizácia keď má chránenú dielňu nemôže znížiť počet
zamestnancov v organizácii. Nesmie byť zriadená chránená dielňa na úkor zamestnancov.
V novej organizačnej štruktúre sa ráta s MP, je otázne ako to bude naďalej s MP.
Peter Hanigovský
Chránená dielňa by mala byť zriadená až po personálnom audite.
Bytová komisia navrhuje zachovať MP v počte dva, s personálnou obmenou obidvoch členov.
JUDr. Jozef Tekeli
Náčelník MP skončí pracovný pomer s mestom. S pánom Budziňákom nemáme právny dôvod
rozviazať pracovný pomer, ak nebude zrušená MP. Opatrne preto s formuláciou - obmena
obidvoch mestských policajtov.
MVDr. Michal Kapusta
Iné personálne obsadenie – člen MP nemá žiadne kárne opatrenia, nie je dôvod na rozviazanie
pracovného pomeru, ak sa neruší MP. Nerád by som s týmto skončil na súde.
Mgr. Miloslav Repaský
Môžeme MP fungovať bez náčelníka v počte dvoch? Kto riadi MP?
JUDr. Jozef Tekeli
Náčelník je. Náčelník riadi MP, náčelník podlieha primátorovi mesta. Musí byť vždy náčelník.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď budú dvaja musia mať náčelníka? Je nutná táto funkcia?
JUDr. Jozef Tekeli
V zmysle zákona o obecnej polícii „Obecnú políciu riadi náčelník“. MP vznikla Všeobecne
záväzným nariadením. Keby sa mala zrušiť je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov.
Jozef Komara
Športová komisia je za zachovanie MP a navýšiť počet členov aby zachovala svoj účel. Prijať
dvoch zamestnancov na obsluhu kamerového systému.
Štefan Faltin
Komisia OVP je za zachovanie počtu MP a vyhlásenie výberového konania na nového náčelníka.
Komisia prejednávala aj žiadosť p.Škopa na zriadenie rómske hliadky. Bol predvolaný na komisiu,
aby presne objasnil svoj zámer. Nedostavil sa – komisia zamietla jeho žiadosť.
Štefan Horbaľ
Komisia ochrany verejného záujmu je za zachovanie MP. Zatiaľ aby boli dvaja.
Vladimír Petrek
Komisia ŽP je za zrušenie MP.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia – hlasovanie vyšlo nerozhodne, 3 proti 3. Ja ako poslanec budem hlasovať za
zrušenie MP. Mám na to svoje dôvody. Nemajú autoritu, v počte dvoch sú málo a na viac členov
MP mesto nemá financie. Bol som svedkom udalostí niekoľkokrát kedy si z MP robili obyvatelia
žarty. Keď kopali na námestí pred úradom loptu, neboli schopní ani zasiahnuť ani ich dobehnúť,
bol to výsmech. V dvoch to nezvládajú a na viac nemáme. Za posledné štyri roky som nevidel
prínos MP.
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MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia navrhuje zrušiť MP.
Peter Hanigovský
U štátnej polície dochádza k znižovaniu stavov. V rámci úspor znižujú stavy. Keď bude chránená
dielňa tak potom bude obsluha kamerového systému cez nich.
Dr. Miroslav Varšo
Kultúrna komisia je za zrušenie MP, ja ako poslanec som za zachovanie. Som presvedčený, že
v meste je potrebné MP podržať a rozšíriť.
Miroslav Longauer
Naša komisia nezasadala, bude až v pondelok, ale o MP sme sa bavili aj na minulých
zasadnutiach a komisia navrhuje ponechať MP a rozšíriť počet členov.
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme kontrolu na ochranu osobných údajov. Kamerový systém ošetruje smernica. Že
kamerový systém môže pozerať len MP nie je pravda.
Štefan Faltin
Na zasadnutie komisia OVP boli prizvaní pp. Longauer, Repaský a Horbaľ – zúčastnili sa
rokovania, ja ako predseda komisie som povedal, naša komisia najviac kritizovala činnosť MP.
Vypočuli sme si, že náčelník dal výpoveď. Štátna polícia povedala, že znižujú stavy tak komisia
zhodnotila situáciu a hlasovala za zachovanie polície. Ja mám svoj názor, tak ako pán Vandraško
a budem sa ním riadiť pri hlasovaní o MP.
MVDr. Michal Kapusta
Pripravíme VZN, zavesíme ho na stránku mesta, prevláda alternatíva zachovať MP v počte
dvoch.
Každá komisia má návrh na uznesenie. O MP budeme rokovať 24.11.2011. Ide o VZN a to musí
visieť na úradnej tabuli 15 dní.
Mgr. Miloslav Repaský
Bol som svedkom toho, že v okne Milka agra sa niektorí občania vyhrievali, keď išli policajti,
postavili sa a prechádzali sa. To znamená, že mali rešpekt. V meste sa robia rôzne akcie a sami
organizátori by si to neustriehli. Som za zachovanie MP a vytvorenie chránenej dielne vnímam
ako pomoc pre MP aby oni boli v teréne. Nebolo by dobré uvažovať aj o tom či nezapojiť do MP
aj Róma? V okolitých mestách a obciach majú úspech rómske hliadky – samozrejme cez projekt.
MVDr. Michal Kapusta
Máme zaužívaný úzus – ak chcú prísť robiť na § i alebo § j, prv nech robia najprv na aktivačných
prácach a ktorí vydržia môžu potom robiť na 8 hodín. Oni chcú len peniaze. Aj Rómovia, ktorým
sa prideľujú byty, nech majú všetko poplatené, deti nech chodia do školy, sú na aktivačných –
takí nech sú príkladom a takým nech sa prideľujú byty.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja sa ich nezastávam ani ich neobhajujem.
Uznesenie č.: MZ-12-11-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie ohľadne Mestskej polície v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
09.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 6

Školská rezerva
Mgr. Peter Vandraško
Na minulom MZ sme schválili peniaze na oslavu 20. výročia ZUŠ ale nepovedali sme z akých
položiek. Včera na zasadnutí školskej komisie sa rozdeľovali ďalšie peniaze z rezervy. Pokiaľ sa
budú čerpať finančné prostriedky zo školskej rezervy nech sú vrátené.
Emília Gondová
Toho roku bola vytvorená školská rezerva cca 40 tis. €. Čerpajú ju tí, ktorým dalo súhlas MZ
a ekonomické oddelenie má výpis uznesenia.
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Mgr. Peter Vandraško
Školskú rezervu čerpajú tí, ktorí ju netvoria.
Emília Gondová
Každý tvorí školskú rezervu, najviac MŠ. MŠ tvorí vyššiu rezervu ako vy.
Peter Hanigovský
Všeobecne máme pokles príjmov.
MVDr. Michal Kapusta
V rozpočte peniaze sú, na účte nie sú.
Emília Gondová
Na účte nie sú ani ostatné peniaze.
Mgr. Peter Vandraško
ZUŠ je dlžná finančné prostriedky ešte z minulého roka.
Emília Gondová
Ja vravím o rezerve toho roku.
Mgr. Peter Vandraško
Kto tvorí rezervu a čerpá ju, to mi nevadí, ale keď niekto čerpá peniaze naviac nech ich tam vráti.
Dávam návrh na uznesenie - prečítal návrh.
MVDr. Michal Kapusta
Ide o to, že keď si ZUŠ požičala, nech aj vráti, tak to myslí pán poslanec.
Mgr. Peter Vandraško
Sťahujem svoj návrh. Touto otázkou sa budeme zaoberať na budúcom MZ.
Bod č.: 7

Prideľovanie bytov
Peter Hanigovský
Po týždni rôznych vyjednávaní komisia predkladá návrhy na zmeny prideľovania bytov.
Uznesenie č.: MZ-12-11-E-1

MZ ruší uznesenie č. MZ-9-11-B-2 zo dňa 5.8.2011.
Zodpovedný:
zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

09.11.2011

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-E-2

MZ ruší uznesenie č. MZ-11-11-B-11 zo dňa 27.10.2011.
Zodpovedný:
zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-E-3

MZ ruší uznesenie č. MZ-11-11-B-14 zo dňa 27.10.2011.
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09.11.2011

+
+
+
+

Zodpovedný:
zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

09.11.2011

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-E-4

MZ ruší uznesenie č. MZ-11-11-B-17 zo dňa 27.10.2011.
Zodpovedný:
zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

09.11.2011

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-B-5

MZ schvaľuje pridelenie náhradného bytu č. 2 na ulici Štefánikova č. 634/44 v Spišskom
Podhradí pre pána: Miloš Holub a manželka Irena Holubová, bytom Prešovská 40,
Spišské Podhradie na dobu určitú od 15.11.2011 do 29.2.2012 s možnosťou predĺženia
nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči
správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

09.11.2011

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-B-6

MZ schvaľuje pridelenie náhradného bytu na ulici Štefánikova č. 1166/186 v Spišskom
Podhradí pre pána: Pavol Katriňák a manželka Gizela Katriňáková, bytom Prešovská 40,
Spišské Podhradie na dobu určitú od 15.11.2011 do 29.2.2012 s možnosťou predĺženia
nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči
správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ
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09.11.2011

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-B-7

MZ schvaľuje pridelenie náhradného bytu na ulici Štefánikova č. 464/10 v Spišskom
Podhradí pre pána: Ján Ščuka a manželka Katarína Ščuková, bytom Prešovská 40,
Spišské Podhradie na dobu určitú od 15.11.2011 do 29.2.2012 s možnosťou predĺženia
nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči
správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

09.11.2011

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Tri mesiace sme sa bavili o pridelení bytu pre pána Zezulu, už je nebohý, problém bol predniesť
návrh na uznesenie do MZ, aj schváliť to, je to na zamyslenie. Nie je to o zdvihnutí rúk ale aj
o ľudských osudoch. A ak niečo chceme s primátorom navrhnúť a prídeme na zasadnutie komisie
netreba za tým niečo hľadať. Som rád, že tie deti budú mať elektrinu a vodu. Majú tri izby a budú
mať detskú izbu.
Peter Hanigovský
To čo som povedal na tom trvám, majiteľ domu, ktorý dom kúpil nepovažoval za potrebné dať
nájomníkom byt. Povedal, že bude rokovať s primátorom.
Uznesenie č.: MZ-12-11-B-8

MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova č. 463/9 v Spišskom Podhradí pre
pani: Renáta Zezulová, bytom Prešovská 40, Spišské Podhradie na dobu určitú od
15.11.2011 do 29.2.2012 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

09.11.2011

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-B-9

MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova č. 1163/183 v Spišskom Podhradí pre
pána: Holubová Júlia, bytom Prešovská 40, Spišské Podhradie na dobu určitú od
15.11.2011 do 29.2.2012 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský

Termín:
Primátor:
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
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09.11.2011

+
+

Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-B-10

MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova č. 1169/189 v Spišskom Podhradí pre
pani: Palenčár Jozef a Palenčár Peter, bytom Prešovská 8, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 15.11.2011 do 29.2.2012 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

09.11.2011

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-11-B-11

MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova č. 1158/178 v Spišskom Podhradí pre
pána: Horváth Rastislav, bytom Štefánikova 13, Spišské Podhradie na dobu určitú od
15.11.2011 do 29.2.2012 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

09.11.2011

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Bytová komisia riešila žiadosť p. Bačovej o odpustenie nájmu. Nie je to možné, byt prevzala ,
zmluva platila. Komisia nedoporčuje odpustiť nájom.
Uznesenie č.: MZ-12-11-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Anny Bačovej bytom Robotnícka 25, Spišské Podhradie o odpustenie
nájmu.
Zodpovedný:
Termín:
09.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 8

Zmena názvu komisie
Štefan Faltin
Predniesol návrh na zmenu názvu komisie. Aby sa z názvu vypustil pojem „kontrolná“, nakoľko
kontrolu vykonáva hlavný kontrolór.
Peter Hanigovský
Kontrolór kontroluje veci, môže sa niečo vyskytnúť, čo bude potrebné zo strany mesta prejsť, to
jedno slovo nemôže byť na škodu. Môže niečo vzísť do budúcna.
Štefan Faltin
Sťahujem svoj návrh späť, nech zostane názov komisie taký aký je doteraz.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 9.11.2011

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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