Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 18.07.2019
Program:

P.č. Obsah

Predkladá

1.

Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení

primátor

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

1

zástupca primátora

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry – obnova
miestnej komunikácie Robotnícka ulica“
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry – obnova
miestnej komunikácie Štefánikova ulica – Rybníček“
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Rozšírenie
alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd –
zabudovanie kalolisu ČOV Spišské Podhradie“
Mimoriadna situácia a povodeň v Spišskom Podhradí
16.06.2019 – podanie informácie
Výsledky OVS predaj domu Štefánikova ul. 83, Spišské
Podhradie
Výsledky XII. kola a vyhlásenie XIII. kola OVS IBV Katúň

primátor

Výsledky VIII. kola a vyhlásenie IX. kola OVS – predaj majetku –
rozostavaná škola na Komenského ulici
Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské
Podhradie
Majetok:
1. 1.Lenka Janíková, Laskár 22, Kláštor pod Znievom –
zámer predaja nehnuteľnosti mestu Spišské Podhradie
2. 2.JUDr. Dušan Hudák, Kavečianská cesta 42, Košice a
JUDr. Mária Turyová, Rastislavova 2, Košice – zámer
predaja nehnuteľnosti mestu Spišské Podhradie
3. 3. Maroš Prevendár, Hviezdoslavova 13, Spišské
Podhradie a Branislav Butvin, Jamník č. 254 – žiadosť
o odkúpenie časti pozemku
Petícia proti výstavbe SPA CASTLE – Hradné kúpele v lokalite
Trhovisko – Ulica sv. Jána Pavla II. a za zachovanie verejne
prístupného vodného zdroja
Zmena rozpočtu č. 6 mesta Spišské Podhradie

prednosta

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za I. polrok
2019

primátor

primátor

primátor
prednosta
prednosta

primátor, predseda
školskej komisie,
riaditelia škôl
a školských zariadení

primátor, predsedovia
komisií
primátor, zástupca
primátora, predseda
finančnej komisie
hlavný kontrolór

19.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2019
Správy z komisií pri MZ

20.

Rôzne

21.

Záver

18.

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

predsedovia komisií

predsedajúci

Prítomní:
P Mgr. Milan Blahovský
Peter Hanigovský
P Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
N Mgr. Vladimír Šolc
Mgr. Jozef Bača
P Mária Kaľavská
Štefan Faltin
P Vladimír Tomko
Jozef Jenča
N
Mgr. Peter Vandraško
Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný
Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

hlavný kontrolór

P
P
P
P
P

MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
Vladimír Tomko
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
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Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

18.07.2019

+

+

Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov – Mária Kaľavská, Štefan Faltin, Mgr. Vladimír Šolc.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mária Kaľavská, Štefan Faltin, Mgr. Vladimír Šolc.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
18.07.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = 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. Petra Hanigovského a p. Vladimíra Tomka.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem p. Petra Hanigovského a p. Vladimíra Tomka.
Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a hodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Pred dvomi týždňami nám spadol celý systém, odišlo všetko čo bolo na serveri. Ak máte podivné
maily a natiahne vás na server, tak sa stane to čo sa stalo nám. Spadlo nám všetko. Je to cielené,
ide to paušálne, cez verejné správy a potom chcú peniaze, že nám to vrátia späť.
IBV Katúň – ideme kolaudovať plyn. Galova – ideme kolaudovať vodovod a kanalizáciu, začneme
s NN rozvodmi a rozvádzačmi. IBV Rybníček – sme na posúdení NN rozvodov na VSD.
Mariánske nám. 34 – kolaudujeme 8.8.2019, pripravujeme žiadosť o platbu. MŠ – kolaudácia
8.8.2019. Cintorín – práce bežia, murivá nám schnú, robíme bezbariérový prístup na náklady
mesta. Parkovisko Spišská Kapitula - práce bežia, biskupské záhrady – práce bežia. Mariánske
nám. 18 – boli sme úspešní v projekte „Obnov si svoj dom“ – ide sa robiť fasáda. „Hanička“ - je
podpísaná zmluva na obnov remízy – 30 000,- € z toho vlastné zdroje 4 000,- €. Mlyn – sme pred
podpisom zmluvy 16 000,- €, vlastné zdroje 4 000,- €. Chodník ku mlynu Kúpeľná ulica – 12 000,€ - napojenie centra mesta k NKP mestský mlyn. Ihrisko Školská 3 – 10 000,- € + vlastné zdroje
6 000,- €. Pokračujeme so vstavbou podkrovia na ZŠ Školská 3. Výdajná školská jedáleň ZŠ
Palešovo nám. 9 – už je tam zariadenie + ešte je potrebné zakúpiť stoly, stoličky, taniere, príbory
a pod. + auto čo sme minule schválili.
770 . výročie – dávame dokopy veci – oceňovanie bude v kine kvôli kapacite. Raut bude
v kongresovej sále. Dávame vonku pozvánky za chvíľu, listy išli pre ocenených. Mesto sa vracia
do súdneho sporu s Ing. Berkom. Oslovil som Dr. Tekeliho, zastupoval mesto vtedy. V auguste
bude pojednávanie, teraz bolo odročené.
Peter Hanigovský
Vážení kolegovia poslanci, pán primátor, tak ako som uviedol pred výberom ocenených pri
príležitosti 770. výročia mesta nemyslím si, že ako aktívny poslanec mám právo prijať nejaké
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ocenenie. Hoci sme výber osôb začali striedmo a uvážili to, v druhej polovici to vyzeralo, že sa
navrhujú kamaráti a známi, osoby z obdobia pred rokom 1989, osoby a organizácie ocenené pri
750. výročí. No nenašla sa možno odvaha navrhnúť mladších, ktorí mali prínos k reprezentácii
a propagácii mesta. Preto sa výmto vzdávam ocenenia, na ktoré som bol schválený. Ďakujem
týmto za dôveru. .
Ing. Ján Lisoň
Pred ZŠ Palešovo nám. 9 sú palety s dlažbou, to sú na chodník?
MVDr. Michal Kapusta
V škôlke sa demontovala dlažba – chceli sme ju dať na chodník čo bude zásobovať výdajnú
jedáleň. Pani riaditeľka povedala, že si vydláždia nádvorie v škole svojpomocne vydláždia. Preto
je tam.
Uznesenie č.: MZ-06-19-A-1
MZ berie na vedomie vzdanie sa ocenenia p. Petra Hanigovského pri príležitosti 770. výročia
prvej písomnej zmienky o meste Spišské Podhradie
Zodpovedný:
Termín:
18.07.2019
Primátor:
Overovatelia:
Uznesenie č.: MZ-06-19-A-2
MZ berie na vedomie informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Prečítal kontrolu prijatých uznesení a podal informácie k nim.
Peter Hanigovský
V komisii stavebnej je to asi preklep, ohľadom parkoviska pod hradom?
Jozef Komara
Uvažovali sme aj o tejto možnosti.
Uznesenie č.: MZ-06-19-A-3
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

18.07.2019

Bod č.: 6

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry – obnova miestnej komunikácie Robotnícka
ulica“
MVDr. Michal Kapusta
4 mesiace dozadu sme schválili 4 lokality na prípravu – Štefánikova ulica, Robotnícka ulica,
Podzámková ulica a časť Májovej ulice. Sú vyhlásené dve kolá a do každého kola môže ísť jedna
žiadosť, každá je podmienená určitými podmienkami. Podáme prvý projekt Robotnícku ulicu.
a druhý Rybníček. Robotnícka s tým, že vyriešime aj vodu a vybudujeme chodník od začiatku
ulice. Štefánikova ulica a Rybníček – obnova cesty. Mali sme zámysel žeby sme urobili po ľavej
strane chodník, ale to sú cirkevné pozemky nie naše.
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Uznesenie č.: MZ-06-19-B-3
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Podhradie:
a)
súhlasí s predložením ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1- Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry za účelom realizácie projektu s názvom Obnova
miestnej komunikácie Robotnícka ulica - na SO, ktorým je Ministerstvo vnútra SR, pričom ciele
projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce
b)
súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov, celkové oprávnené výdavky sú vo výške 216 000,00 €, 5 %
10 800,00 €
c) súhlasí so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a
celkovými oprávnenými výdavkami projektu
Zodpovedný:
primátor
Termín:
18.07.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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.: 7

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry – obnova miestnej komunikácie Štefánikova
ulica – Rybníček“
MVDr. Michal Kapusta
To je to isté ako v predchádzajúcom bode.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-4
Obecné zastupiteľstvo obce Spišské Podhradie:
a)
súhlasí s predložením ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1- Podpora
dobudovania základnej technickej infraštruktúry za účelom realizácie projektu s názvom Obnova
miestnej komunikácie Štefánikova ulica – Rvbníček - na SO, ktorým je Ministerstvo vnútra SR,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce
b)
súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov, celkové oprávnené výdavky sú vo výške 216 000,00 €, 5 %
10 800,00 €
c) súhlasí so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a
celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 8

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Rozšírenie alebo
intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd- zabudovanie kalolisu ČOV
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Keby sa nám to podarilo mohli by sme poriešiť kalolis. Poslal som vám ponuky domov.
Ing. Ján Lisoň
Bude verejné obstarávanie na kalolis?
MVDr. Michal Kapusta
Ak budeme úspešní v projekte urobíme verejné obstarávanie.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-5
Mestské zastupiteľstvo mesta Spišské Podhradie:
a)
súhlasí s predložením žiadosti o dotáciu na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c)
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“)
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Podporované činnosti pre najmenej rozvinuté okresy
„Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd – zabudovanie kalolisu
ČOV Spišské Podhradie“
b)
súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov, celkové oprávnené výdavky sú vo výške 50 000,00 €, 5 % - 2
500,00 €
c) súhlasí so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a
celkovými oprávnenými výdavkami projektu
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

18.07.2019

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Mimoriadna situácia a povodeň v Spišskom Podhradí 16.06.2019 – podanie
informácie
MVDr. Michal Kapusta
Podali sme správy, všetky príkazné plnenia, listy, možné aj nemožné, škody na majetku mesta sú
50 tis. €, ZŠ Školská 3 -20 tis. €. Sú 4 problémové lokality – Komenského ulica, Kúpeľnáulica,
Robotnícka ulica a Galova ulica. Galova ulica – urobili sme prepusť pri Nano Nagle to dosť
zachránilo, tam kde sadla cesta aj chodník, mám pocit, že sa tam miešajú vody a idú do
kanalizácie. Robotnícka ulica - vysvetlil som to, ideme to robiť, poriešime ulicu, chlapi už sú tam.
Kúpeľná ulica – tam sme urobili prepusť – pekne chytá vodu a ide do kanalizácie. Môj názor je
pustiť to do potoka popod mlyn, je náš. Nepredpokladám, že mlyn bude mlieť múku skôr je to
turistická záležitosť. Komenského ulica – chceli sme vybudovať 50-60 m kanalizácie, prišli ľudia,
že chcú radšej cestu ako kanál, možno teraz by to bolo naopak. Potrebujeme nájsť niekoho kto
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tam má pozemok aby nám dovolil urobiť rigol aby šla voda do potoka. Navrhujem tieto štyri
riešenia, porozmýšľajme do septembra.
Peter Hanigovský
40 rokov za p. Juríkom bola studňa a rigol išiel poza celé pozemky a lomil sa dozadu do potoka.
Jak sme vyťahali vodu z povodne z pivnice, na Sídlisku hrad praskajú rúry na vodovode, bolo by
potrebné osloviť vodárne nech to vymenia, je to tam divoké a zaplavuje okolie. Podzámková ulica
– od kedy sú napojení na kanalizáciu vracalo im vodu, viacerí to hovorili.
MVDr. Michal Kapusta
300-ka rúra musí stačiť na 500 domov ale keď sa napoja aj s dažďovou vodou tak to nemôže
stíhať. Tí čo majú problém budú musieť dávať spätné klapky.
Štefan Faltin
Kúpeľná ulica – bude sa tam riešiť niečo? Zz Trhoviska aj zvrchu od školy je tam veľký nápor
vody, najhoršie to bolo pri p. Slebodníkovi.
MVDr. Michal Kapusta
Ako býva p. Staňa dávali sme 500-ku rúru. Kúpeľná musí vypiť vodu z celého Trhoviska, toto robí
problém. Teraz pri nových stavebných povoleniach – 80% spadnutej vody si má každý nechať na
svojom pozemku. Keby sme urobili prepojenia na mlyn tak túto časť by sme mali poriešenú. Od
Školskej ulice by to nemalo byť toľko vody.
Štefan Faltin
Nezabúdajme na to, že od Vzorodevu smerom na Kúpeľnú bol plánovaný chodník. Uprednostnili
sme Prešovskú ulicu a Školskú ulicu a na Kúpeľnú sa pozabudlo, keby tam boli obrubníky tak by
sa to nestalo.
MVDr. Michal Kapusta
Keď sa dávali pozemky na strane kde ty bývaš tam mal byť chodník, tým pádom tam autá stáť
nebudú. Keby mala byť cesta široká 7m tak tam nevojde chodník.
Peter Hanigovský
Treba zvážiť odpojiť časť od p. Jenču ku Dluhému, odvtedy je tam problém keď sa to napojilo.
MVDr. Michal Kapusta
To do zimy musíme urobiť.
Uznesenie č.: MZ-06-19-A-4
MZ berie na vedomie podané informácie ohľadom mimoriadnej situácie a povodne v Spišskom
Podhradí dňa 16.06.2019.
Zodpovedný:
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 10

Výsledky OVS – predaj domu Štefánikova ul. 83, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme 3 či 4 žiadosti. Jedna ponuka prišla v utorok a v stredu to stiahli. My sme im volali aj
písali. Rozprával som s p. Holubom, možno o rok by to kúpil. Neviem či ideme do ďalšieho kola
alebo nie.
Ing. Ján Lisoň
Nikto nemá záujem?
MVDr. Michal Kapusta
Záujem je ale nie za takú cenu.
Uznesenie č.: MZ-06-19-A-5
MZ berie na vedomie výsledok OVS – predaj domu Štefánikova ul. č. 83 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 11
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Výsledky XII. kola a vyhlásenie XIII. kola OVS IBV Katúň
MVDr. Michal Kapusta
Neprišla žiadna ponuka, nasledujúce MZ je 19.9.
Uznesenie č.: MZ-06-19-A-6
MZ berie na vedomie výsledky XII. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

Uznesenie č.: MZ-06-19-B-6
MZ schvaľuje vyhlásenie XIII. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský

18.07.2019

18.07.2019

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Výsledky VIII. kola a vyhlásenie IX. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná
škola na Komenského ulici
Mgr. Jozef Srnka
V tomto kole neprišla žiadna ponuka.
Uznesenie č.: MZ-06-19-A-7
MZ berie na vedomie výsledok VIII. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na
Komenského ulici.
Zodpovedný:
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-7
MZ schvaľuje vyhlásenie IX. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na Komenského
ulici.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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.: 13

Návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
8

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Spišské Podhradie
Ing. Ján Lisoň
Chcem pripomenúť, že autor VZN nie je prítomný tak ako aj na finančnej komisii. Finančná
komisia predložila pár návrhov na zmeny.
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišské Podhradie so zmenami:
- v článku 5 bod 3. zmeniť poplatok v MŠ Štefánikova 40 na 4,- € mesačne
- v článku 8 bod 1. písm. e) – zmeniť plnoletý žiak na dospelá osoba, - vynechať koniec vety
od: ...pri znížení v sume...., - doplniť: „V prípade zníženia príspevku, výška príspevku bude
0,50 € na mesiac za každý záujmový útvar.“, do písm. f) doplniť vetu: „Vo výške 50%
mesačného príspevku určeného v čl. 8.“
- v článku 10 bod 3. – tretia odrážka doplniť „-15, - doplniť bod 5. Výška príspevku podľa
bodu 3 a 4 sa zníži o výšku dotácie poskytnutú štátom na nákup potravín, - ostatné body
prečíslovať
- v článku 12 – vymeniť texty v bodoch 1. A 2.
Ing. Stanislav Ledecký
Ak vieme, že školský rok začína 2.9. tak už aj účinnosť by mohla byť 2.9.2019. Článok 6 – VZN
píšeme pre občanov mesta aby im to bolo úplne jasné a zrejme čo chceme povedať a ako má
platiť – písm. b – na čiastočnú úhradu nákladov ....dopísať. čl. 3 – sú vypísané skratky ale nie sú
uvedené o aké skratky ide, ak máme súvisiace predpisy – dopísať. Navrhujem aby sa to VZN
schválilo.
MVDr. Michal Kapusta
Kolegyňa je na dovolenke, keby nebolo VZN potrebné tak ani MZ nebude.
Ing. Ján Lisoň
Návrh VZN o výške mesačného príspevku tak stojí na zváženie či písať v tých článkoch, že sú to
mesačné príspevky. – Zákonník práce – súhlasím s doplnením, aj skratku RÚVZ – rozpísať.
Účinnosť navrhujem od 1.9. Dávam návrh na doplnenie VZN podľa pripomienok.
VZN č. 2/2019
MZ schvaľuje VZN č. 2/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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.: 14

Majetok
1. Lenka Janíková, Laskár 22, Kláštor pod Znievom – zámer predaja
nehnuteľnosti mestu Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Rokoval som s p. Janíkovou, dokázal som stiahnuť cenu na 10,- €/m2.
Jozef Komara
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Komisia výstavby navrhuje MZ schváliť odkúpenie pozemkov v areáli MŠK na parcelách KN-E č.
2631/1 a 2631/2 vo výmere 569,5 m2 za cenu 10,- €/m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odkúpenie pozemkov KN-E 2631/1 a KN- 2631/2 spolu
o výmere 569,5 m2 za cenu 10,- €/m2 od Lenky Janíkovej, Laskár 22, 053 43 Kláštor pod
Znievom.
Mgr. Jozef Srnka
Majetková komisia navrhuje MZ odkúpiť uvedené pozemky nachádzajúce sa pod futbalovým
štadiónom od Lenky Janíkovej za cenu 10,- €/m2.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-8
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie,
v meste Spišské Podhradie a to parcely KN-E 2631/1 – orná pôda vo výmere 2124 m2 a KN-E
2631/2 – orná pôda vo výmere 154 m2, zapísané na LV č. 3814 za cenu 10,- €/, od
predávajúceho Lenka Janíková, Laskár 22, Kláštor pod Znievom – v podiele ¼.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.07.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok
2. JUDr. Dušan Hudák, Kavečianská cesta 42, Košice a JUDr. Mária Turyová,
Rastislavova 2, Košice – zámer predaja nehnuteľnosti mestu Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Schválili sme nájom. Cena je dohodnutá na 10,- €/m2, ide o pozemky pod ihriskom.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-9
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Spišské Podhradie
v meste Spišské Podhradie a to parcela KN-E 2560/1 – orná pôda vo výmere 616 m2, zapísaná
na LV č. 2973 za cenu 10,- €/m2 od predávajúcich:– JUDr. Dušan Hudák, Kavečianská cesta
2909/42, Košice-Sever v podiele ½ a JUDr. Mária Turyová, Rastislavova 747/2, Košice-Juh
v podiele ½.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Mária Kaľavská
+
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok
3. Maroš Prevendár, Hviezdoslavova 13, Spišské Podhradie a Branislav
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Butvin, Jamník č. 254 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Boli sme vyšpecifikovať veci. Poslal som mapku ako to vidia a cenu 10,- €/m2 – cenu navrhujú
oni, je to medza, určite nemôžeme rozprávať o cene 14,- €.
Jozef Komara
Stavebná komisia posunula tento bod na ďalšie rokovanie, je tam aj záujem ďalšieho záujemcu.
MVDr. Michal Kapusta
Ja nemám problém s tým, ja by som bol rád keby sme schválili zámer odredaja a v septembri
schválili odpredaj. Cenu som dohodol 10,- €, sme v limite, výmeru sme si dohodli.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-10
MZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku formou prípadu osobitného zreteľa - pozemok
nachádzajúci sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísaný na LV č. 1, časť parcely KN-C 2076/1
ostatná plocha vo výmere cca 291 m², za cenu 10,- eur /m² pre Maroša Prevendára,
Hviezdoslavova 13, Spišské Podhradie v podiele ½ a Branislava Butvina, Jamník 254 v podiele
½. Žiadateľ je povinný vypracovať geometrický plán na vlastné náklady za prítomnosti
kompetentného zamestnanca MsÚ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.07.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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.: 15

Petícia proti výstavbe SPA CASTLE – Hradné kúpele v lokalite Trhovisko – Ulica
sv. Jána Pavla II. a za zachovanie verejne prístupbného vodného zdroja
MVDr. Michal Kapusta
Posielal som poslancom petíciu. Poprosím predsedu petičného výboru p. Ondruša aby sa vyjadril.
-

18.15 hod. prišiel p. poslanec Jozef Jenča

Ján Ondruš
Vážený pán primátor, vážení poslanci, prijali ste výzvu urobiť niečo pre mesto, niečo pre občanov,
kúpele. Poslanci to „niečo“ robia neustále. Niekoľko rokovo dozadu neboli tu veci, ktoré sú teraz,
smetisko, kanalizácia, vodovody, chodníky atď. čo vlastne má byť za našimi záhradami? Tento
zámer počíta s tým, aby dostal vodárničku pod nejakú kontrolu a tento prameň má byť zdrojom
vody na budúcom kúpalisku. Niekto z vás pri tomto prameni bol a skontrolovať prietočnosť
žriedla? Je to 0,6 až 0,7m/s. tento zámer si vyžaduje spríjazdnenie cesty čo komunikácia na
Trhovisko nezvládne. Samotná výstavba má veľké nároky na pracnosť a financie, že voda na
kúpalisku sa musí občas meniť a kde ju vypustiť, keďže sa chemicky vyprázdňuje, keďže tam
kanalizácia nie je. Máme záujem aby sa kanalizácia urobila čo najskôr, sme pod úrovňou kanálu
a nie budovať „čurpeľ“ Treba prísť a spomenúť aj veci, ktoré MZ by malo brať do úvahy. Čo s tými
obyvateľmi, ktorí dlhé roky pracovali, teraz keď si môžu posedieť pri záhrade tak im tam postaviť
víziu s hlukom, neprispôsobivými osobami. Na Trhovisku je 80% dôchodcov. My, zástupcovi
petičného výboru, aby sa veci nediali bez ich vedomia ostro protestujeme proti tomuto zámeru,
tieto pozemky boli vytvorené zo smetiska a dnes vyzerajú tak ako vyzerajú a nebolo treba žiadnej
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vízie. O čo ide? O kúpalisko alebo o vodu? Tu v meste je dostatok priestorov na tieto vízie a ja
sám tomuto budem nápomocný.
MVDr. Michal Kapusta
Zmeny a doplnky ÚPM č. 2 neboli schválené bez vedomia občanov, bol schválený tak, že boli
verejné prerokovania, ľudia boli pozývaní aj rozhlasom aj úradnou tabuľou. Obyvatelia mesta
o tom vedeli, že tam vznikne polyfunkčná plocha verejnej zelene, oddych, šport a rekreácia.
Predtým tam územný plán mesta plánoval výstavbu rodinných domov. Mesto tam nevlastní ani
1m2 pozemku. Na tie žiadosti, ktoré prišli, že chcete kúpiť od mesta pozemky vám príde odpoveď,
že nemáme čo predať lebo ich nevlastníme. Predpokladám, že Trhovisko sa vybudovalo asi pred
skoro 40 rokmi a ja som veľmi rád, že ste zveľadili tento priestor. Je na zmyslenie, že škoda, že
ste ten priestor neodkúpili a nedostali aj do súkromného vlastníctva. Časť pozemku kúpil p.
Labanc od súkromnej osoby a kúpil to legálnym spôsobom. Boli sme na rokovaní viackrát s p.
Labancom v projekčnej kancelárii a robili sme analýzu či táto lokalita je vhodná a prišli sme na to,
že tak ako si to prečítal je tam potrebné vybudovanie cesty atď. – vysoké náklady na to, musela
by byť cesta na výpadovku – náklady veľmi vysoké. Mesto má inú lokalitu na vybudovanie
niečoho takého – ulica Komenského. Tento zámer už nie je ani zámerom aj z finančných
dôvodov padol. To , že sa pán Labanc stal majiteľom pozemku, kde je studnička, je fakt. Má
povolenia z Okresného úradu životného prostredia na výskum na vrt aký je to zdroj vody. Zatiaľ
tam nie je žiadne územné konanie žiadne stavebné konanie. Nikto z vás, čo tu sedíte, nemá
žiadnu zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý tieto pozemky vlastní, ani jedna
zúčastnená strana. V tejto lokalite je majiteľom časti pozemku p.Labanc, toto sú fakty. Prišlo
viacero žiadostí na kúpu uvedených pozemkov od vás a zároveň prišla žiadosť od záhradkárov sa
tam zriadila záhradkárska zóna. Územný plán mesta nie je trhací kalendár aby sme ho menili
každého pol roka. Všetko stojí peniaze. Teba si vydiskutovať či táto lokalita zostane týmto
zámerom ako je v územnom pláne – oddychová zóna. Táto lokalita je teraz ako verejnoprospešná stavba, mesto to nemôže nikomu predať alebo sa vráti tam kde bolo pred rokom 2016,
že to budú súkromné pozemky a si to niekto kúpi a budú tam záhradky, alebo MZ rozhodne, že
dá súhlas pre SPF, že to môže predať do súkromných rúk.
Ladislav Labanc
Vážený pán primátor, Vážení páni poslanci, vážení susedia, veľa humbuku sa okolo toho urobilo
a veľa zbytočného. Na základe vízie si niekto z toho urobil nejaký plán, pamflet. Čo s tými
pozemkami – ste vedeli keď sa robila IBV Pivovar, pred tromi rokmi keď sa menil územný plán
mesta a ste boli ticho. Ja som na základe týchto vízií, že sa tam urobí areál pred oddych a relax,
začal konať. Pustili ste sa do mňa nehoráznym a špinavým spôsobom, ktorý nebudem
komentovať – budem sa brániť, ide aj o moju česť, je tam veľa lží a klamstva. Od p. Volskej som
kúpil pozemok. Vy ho využívate 30 rokov, aj ja som bol záhradkár, aj vy ste robili je to pekné.
Nemôžete mi to zazlievať, že ako občan chcem aby toto slúžilo všetkým občanom mesta.
Nemôže sa urobiť dnes pri projektovaní aby nebola urobená hydrogeológia. Ja som takýto návrh
mestu dal. Tieto parametre vody, ktoré tam sú – tieto pozemky sú na vode, nič nebráni vám aby
ste takéto zámery dali, je to sloboda prejavu, podnikania ale neohovárajte. Kúpil som tento
pozemok od p. Volskej kúpil – zámer som jej vysvetlil o čo ide – po zistení hydrogeológie
a konzultácii geológov a na základe určitých vízií som sa rozhodol, že ponúknem mestu, všetkým
občanom, aby tento zdroj vody slúžil nám všetkým, postavím tam vodáreň, musím ale mať
hydrologické meranie a skúšky. Bez toho vás to nepustí ďalej. Všetky povolenia za akých
podmienok môžem hydrogeologické práce vykonať mám. Tento list bol doručený Okresnému
úradu v Poprade v oblasti vody a ochrany životného prostredia, ktorý túto moju žiadosť spracoval
a na základe toho som dostal rozhodnutia, tam nie je nič aby sa vám búrali domy. To je len
v pozícii urobiť hydrogeologický prieskum aby tu neboli hausnumerá, aby sa zistilo v akom stave
je tá lokalita a v tom my chcete brániť? Uviedli ste, že tam vozím stavebný materiál, to sú skruže
na tie merania, nechcel som tam urobiť vrty nechcel som byť taký zákerný. Z tohto miesta, dal
som tam aj určitý návrh aby ste súhlasili aby som mohol dokončiť hydrogeologické práce, aby
som to mohol ukončiť, podľa tých podmienok, ktoré úrady voči tomu prieskumu schválili, ide len
o zistenie stavu, aj pre mesto do budúcna. To je všetko. Keď ste proti tomu, že v čom u vás tento
moment neistoty väzí? Ľudia, ktorí tieto expertné správy urobili nemajú takého správy ako vy
alebo ja. Netreba sa báť, že tam hrozí katastrofa. P.Biroščáková spustila antikampaň voči mne.
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Po kúpení tohto pozemku som ju bol o tom informovať nebudem informovať ako som bol
vyhostený. Keď som dostal povolenie, že môžem vykonať tento prieskum, objednal som si firmu
aby mi doviezli skruže, predtým som rozprával s. p. Ondrušom, povedal som mu, že ako sa tam
prepravím povedal, že mám prejsť poza jeho pozemok. Poprosil som ho aby dal tatrovku za pána
Krajňáka, položil ju presne na to miesto kade som chcel prejsť. Musel som tie skruže poukladať
vedľa. Na to som objednal menšie auto aby som tie skruže premiestnil ďalej, p. Biroščák pri
pasení baránkov na cudzom pozemku mi povedal, že ti takú uvalím a povedal mi, že sa teš, keď
príde Jaro Sakmar, že ti naloží. Ja som sa vzdialil, auto aj mechanizmy som poslal preč. Budem
sa brániť. Podal som na p. Biroščáka trestné oznámenie, p. Biroščáková zavolala políciu, vážme
si ústavu SR, majetok je posvätný, mali ste „x“ rokov čas na odkúpenie, užívali ste cudzie, neplatili
ste dane. Vlastnícky vzťah treba rešpektovať. Povedal som Biroščákovcom aby využívali naďalej
túto pôdu, ktorú som kúpil ja – aj vy ste ju mohli kúpiť. Navrhol som opatrenia z dnešného MZ aby
ste mojim susedom dali priestor keď sa o to uchádzajú, dajte im priestor do 5 mesiacov alebo do
konca roka a keď túto šancu nevyužijú a vypíšte súťaž čo na tých pozemkoch spravíme.
Mária Biroščáková
Komunistický prejav.
MVDr. Michal Kapusta
Rokovanie MZ sa nahráva, vyhotovuje sa zvukový aj obrazový záznam, skúsme rokovať tak žeby
sme nikoho neurážali ani seba navzájom. Aké riešenie prijme MZ to je na poslancoch len aby ste
vedeli aké bude ďalšie riešenie.
Mária Biroščáková
To čo náš ctený pán sused povedal bolo klamstve, to, že odkúpil pozemok, že jej (majiteľke
pozemku) vysvetlil za akým účelom ho odkupuje je veľké klamstvo. Povedal, že ten pozemok je
pod jeho domom. Nie je to pravda. Peniaze - ani nebolo zaznačené v katastri, už jej dopredu dva
týždne nechal peniaze a s p. Lisoňovou bola dohodnutí, lebo aj ona kupovala časť pozemku, že
keď bude zaznačené v katastri pošle peniaze aj ona, p. Labanc jej dopredu peniaze nechal. Pani
Volská volala p. Lisoňovej, že kde sú jej peniaze, pani Lisoňová povedala, že sa dohodli, že po
zápise v kastastri. Potom poslala peniaze p. Volskej. Za mnou nebol, na ulici nás nepozná, zišiel
dole dvorom – nazdar sused a na ulici ho nepozná. Prvé čo povedal, že to hnojisko čo máme za
záhradou, že máme odpratať. Manžel mu povedal, že aké hnoiisko. Hnojisko tam nemám žiadne,
nosím tam trávu z kosenia aj od syna aj od p. Popovičovej, ale, že on nosil celé roky s fúrikom to
zabudol. Zazvonila som na zvonček, skričala som Vlado a spýtala som sa ho , že čo to ide robiť,
či sa nehanbí, povedala som mu ty klamáru ty evanjelium čítaš a klameš, povedala som mu
nechaj ľudí žiť. Zberala som na „hnojisku“ mandolinky, prišiel s p. Gondom a mu hovoril, že chce
tie skruže priniesť, Gonda mu povedal, že sa nedá, prešiel cez Janovu roľu a to bolo všetko. Udal
nás policajtom, že ho manžel fyzicky napadol.
Filip Biroščák
Keby som sa ho bol dotkol tak by vyzeral inak.
Mária Biroščáková
Náš pán sused nemá na ulici nikoho, suseda Popovičová na 70% odišla kvôli nemu, fotil od seba
koľkokrát vošlo auto do dvora, fotil s aparátom, jeho ctená manželka začala vydlabávať z múra
omietku, keď jej priniesli drevo, aby povedala, že je poškodili omietku, sused Kicko nemôže mať
holuby, museli mu umývať omietku. My sme si upratali – „hnojisko“ – dáme to vyviesť aby tam mal
pôvodné smetisko, neviem čo tam chce robiť.
Filip Biroščák
Vodáreň to neexistuje. Môj dom a dom p. Sakamra sú vybudované na povrchu žriedla, už za
komunistov začali opravovať studničku. Prišli k nám do dvora, že u nás a u Sakmara je pod
domami voda, keď som sa ťa opýtal keď či mi zaručíš statiku domu povedal si mi, že mi vybuduješ
nový dom. Čo s takým človekom čo je oboznámený dopredu s rizikami a aj tak do nich ide?
Ján Ondruš
To auto som postavil zámerne, boli sme v kontakte, povedal som mu kde vedie cesta. Poprosil
som manželku aby išla Labancovi pokosiť cestu lebo je nemám čas. Odmietla. Žiadne
hydrologické rúry, žiadne vrty, žiadny prieskum.

13

Mária Biroščáková
Načo on chce pre mesto robiť hydrologický prieskum? Sme proti tomu. Nielen my ale pol
Podhradia.
MVDr. Michal Kapusta
Pol Podhradia je 2 000 obyvateľov. Hovorme fakty. Na petícii je podpísaných 72 ľudí.
Mgr. Vladimír Šolc
O tomto zámere som sa dopočul ako si nám p. primátor rozposielal maily k dnešnému MZ.
Predtým som o tom nikdy nepočul. Je veľká škoda, že dokumenty od p. Labanca sme dostali
zhruba 1 hod. pred zasadnutím MZ. Ťažko sa mi je k tomu vyjadriť. Potrebujem čas, aby som si
prešiel aký rozsah majú tieto dokumenty, neviem zaujať stanovisko. Nechcem vystupovať proti
jednej strane alebo proti druhej strane.
MVDr. Michal Kapusta
Nikto nechce vystupovať proti jednej alebo druhej strane. Nikto nechce nadržiavať ale fakt je ten,
že musíte si uznať, že robíte na tých pozemkoch a nie je to vaše, to nie je Janova roľa, to nie je
Sakmarova roľa, to sú pozemky Slovenského pozemkového fondu. Toto si treba uvedomiť.
Niekto predtým ich vlastnil a mali ste min. 30 rokov aby ste ich dostali do nájmu, to si musíte
uvedomiť. Pán Labanc si musí uvedomiť, že nebude mať prístup poza váš pozemok, my mu
nemôžeme dať dovolenie to nie sú naše pozemky ani vy mu nemôžeme dať ani zabrániť. Vy
môžete ísť na okresný úrad a dať námietky voči vrtom, jediná žiadosť, ktorú dám prerokovať na
septembrovom MZ je žiadosť p. Sakmara o súhlasné stanovisko mesta k odkúpeniu pozemkov
vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu ale zároveň prišla žiadosť aj od záhradkárov,
potom treba povedať, že čo s touto časťou, ktorá je v územnom pláne oddychovou zónou. My
sme boli na rokovaní a táto lokalita nie je vhodná na takýto zámer, povedal som p. Labancovi, že
mu ponúkam lokalitu na Komenského ulici – rozostavaná škola. Na to aby sa urobili vrty je
potrebné 7 mil. €. Mesto nemá peniaze na to aby išlo do takého zámeru. Odkiaľ má p. Labanc
zdroje to nie je naša ani vaša starosť.
Štefan Faltin
Medzi vami susedmi by mal nastať nejaký kompromis, nájsť spoločné riešenie. Každý máme
nejaký vek skôr by nám bolo treba iné veci riešiť a nie hádky atď.
Jozef Komara
Pán Labanc vo svojom liste píše, že komisie zaspali, nezaspali, boli sme tam pozrieť, stretli sme
sa s p. Feckom, je pekné, že má vízie p. Labanc len nikto nedomyslel, že to dôjde do takého
stavu, že susedia nebudú súhlasiť, už to naberá také obrátky, že sa budeme osočovať a napádať.
Je potrebné hľadať iné východisko, možno inú lokalitu, možno to bude najschodnejšia cesta.
Beriem aj p. Labanca čo všetko pre to urobil, momentálne to nevedie k tomu aby sme to poriešili
v kľudnej atmosfére, nikto nezaspal.
Alexander Cisko
Tam bolo niekedy detské ihrisko, sme ho svojpomocne sami urobili, potom to naraz zobrali
záhradkári alebo neviem kto, ten bodrel sa vypratal. Pri upratovaní pozemku pomáhal aj p.
Labanc, môj sused.
MVDr. Michal Kapusta
Zámer v územnom pláne nie je zlý žeby tam bol priestor pre oddych, žeby tam neboli 3 domy ale
napr. hojdačka, besiedka, preliezka atď. my sme toto schválili – verejno-prospešný priestor, o tom
rozprávame. Na začiatku prišiel p. Labanc s myšlienkou, že kúpele ale projektantom to
nevychádzalo priestorovo, to by musela byť celá lokalita a napojená na E-18, to by bolo o iných
peniazoch. Ja neviem čo teraz bude z toho, či sa bude meniť územný plán – treba ho prerokovať,
zaplatiť a schváliť 3/5 väčšinou poslancov – k územnému plánu sa žiada o vyjadrenia štátnych
orgánov, vyjadrujú sa občania a posudzujú sa námietky ak niekto bude mať. Aj na pozemku čo
kúpil p. Labanc ak by chcel niečo postaviť bude to v územnom konaní a stavebnom konaní. Nikto
keď to ide verejnou vyhláškou nie je povinný susedov upozorňovať. Obyčajne keď je stavebné
konanie sa volajú susedia, ak je to do 25 m2 – nemusia byť súhlasy susedov ale robíme nad
rámec, že súhlas vyžadujeme, aby susedia na seba krivo nepozerali. Okresný úrad pri vrte povolil
v rámci svojich kompetencií, vy nemáte, ani my, také právo mu zabrániť aby robil vrty na vlastnom
pozemku. Ak sú nejaké argumenty, ak máte strach, že to naruší statiku domu tak treba ísť na
Okresný úrad a dať námietku ale si nemyslite, že my máme právomoc prijať uznesenie, ktoré je
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nad náš rámce, toto je p. Labanca a jak to kúpil a kedy vyplatil peniaze to je ich vec, či predtým
alebo potom, ak máte vedomosť, že niečo porušil dajte to na súd. Kataster skúmal zmluvu,
zavkladoval ju, nechcite od nás aby my sme rozhodli proti nemu čo kúpil, ja neriešim
vyvlastňovanie ani nič, vždy sa snažíme aby bol každý spokojný a keď aspoň väčšina. A ak povie
niekto, že pol Podhradia tak treba zvažovať čo poviete. Pravda je niekde uprostred. Nikto nechce
nikomu zle. Ale ak zabránite vstupu vlastníkovi na pozemok je to napadnuteľné. Ani jeden z vás
nemá nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom, nikto nemá právo niekomu zabrániť
vstúpiť na svoj pozemok. Jedno je, že platíte nájom záhradkárom ale nie je to váš pozemok.
Mária Biroščáková
On chcel ísť cez jeho pozemok. Keby to bolo naopak či by to p. Labanc urobil naopak.
MVDr. Michal Kapusta
Ešte raz hovorím, nebol to jeho pozemok, tvoj pozemok, náš pozemok ale je to pozemok
Slovenského pozemkového fondu. Snažím sa vám vysvetliť veci a fakty, poslali ste žiadosti .
poslali ste žiadosti na mesto, ktoré tam nemá pozemky. A odmietam také reči, že nikto nič
nevedel. Zmeny a doplnky územného plánu viseli na úradnej tabuli, boli zverejnené na stránke
mesta atď. My nič nerobíme tajne. Nikto sa nezaujíma o veci verejné až vtedy keď sa začne
kopať, až vtedy. Tento stav je taký aký je. Dnes hlasovať o ničom nedám, aby ste vedeli, aj jedna
strana aj druhá. V septembri dám hlasovať o žiadosti p. Sakmara a o žiadosti záhradkárov, toto
bude v septembri, ak nepríde niečo iné. Prepáčte, že som dvihol hlas ale nebudeme z toho robiť
kabaret.
-

19.00 hod. prišiel p. poslanec Mgr. Milan Blahovský

Uznesenie č.: MZ-06-19-A-8
MZ berie na vedomie Petíciu proti výstavbe SPA CASTLE – hradné kúpele v lokalite Trhovisko –
Ulica sv. Jána Pavla II. a za zachovanie verejne prístupného vodného zdroja.
Zodpovedný:
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 16

Zmena rozpočtu č. 6 mesta Spišské Podhradie
Ing. Slávka Čarná
Podala vysvetlenie k zmene rozpočtu.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-11
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Spišské Podhradie č. 6 na rok 2019 takto:
Príjem: EK 231 – príjem z predaja kapitálových aktív – predaj domu Štefánikova 10 + 8 232,- €
EK 233001 – príjem z predaja pozemkov IBV - + 11 031,- €
Príjem spolu ................................................................+ 19 263,- € po zmene 7 495 534,- €

Výdaj: FK 01.1.1 – EK 717002 – rezerva + 7 408,- €
FK 04.4.3 – EK 711001 – nákup pozemkov areál MŠK + 11 855,- €
Výdaj spolu ................................................................+ 19 263,- € po zmene bez RO 5 621 631,- €
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

18.07.2019

+

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za I. polrok 2019
Ing. Stanislav Ledecký
Poslal som vám správu aj komentár, ak by mal nejaký dotaz tak budem k dispozícii.
Dá sa veľmi zjednodušene a všeobecne povedať, že výsledky kontrol za I. polrok 2019 napriek
určitým kontrolným zisteniam nie sú až také zlé, na druhej strane nie všetko je v poriadku.
Potrebné je dať si pozor na nové postupy zákona o verejnom obstarávaní. V tomto roku je
potrebné zosúladiť rokovací poriadok MZ aj VZN o pohrebisku s aktuálnou legislatívou a následne
postupovať podľa nich. Zásadnou vecou, ktorú s istotou a veľmi dôrazne odporúčam je vyhlásenie
výberového konania na pozíciu riaditeľa Mestského kultúrneho strediska. Je to jednak z dôvodu
opakovaných negatívnych kontrolných zistení a jednak z dôvodu, že súčasné vedenie MsKS
nemá v skutočnosti ambíciu túto riadiacu funkciu reálne vykonávať. So súčasnou situáciou sú
spojené aj iné kontrolné zistenia, ktoré však neboli predmetom kontroly v I. polroku 2019, preto
ich na tomto mieste nerozoberám.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Pán kontrolór má nejaké kompetencie, myslím si, že personálne otázky nie. Riaditeľa zvolilo MZ,
máme to v štatúte mesta.
Ing. Stanislav Ledecký
Každá kontrolná činnosť môže byť činnosť v nasledujúcom polroku. Je to na vás, páni poslanci.
Primátor má pravdu, personálna otázka nie je v mojej komptencii. Ja som povinný poukázať na
nejaké zistenia, ak ste si pozreli návrh plánu kontrolnej činnosti nie je tam kultúrne stredisko.
Ing. Ján Lisoň
Máš nejaké zistenie, že to miesto nebolo obsadené v súlade so zákonom?
Ing. Stanislav Ledecký
Na základe rozhovoru s riaditeľkou mne to príde také, že pre ňu by to bolo vykúpenie, úľava, bola
by rada keby bol nový riaditeľ MsKS. Jej rozhovor s p. primátorom bol asi taký, že po určitom čase
sa bude realizovať nové výberové konanie na riaditeľa a podľa jej vyjadrenia ten čas už trvá
trošku dlhšie.
MVDr. Michal Kapusta
Asi máš veľmi veľa času ak riešiš s niekým personálne veci. Tieto veci nechaj láskavo na mňa
a keď chceš niečo prebrať tak sa vieme dohodnúť ak chce niečo p. riaditeľka každý pondelok
máme porady aby mi niečo povedala.
Ing. Ján Lisoň
Ak niekto nechce robiť túto funkciu tak to je ľahké riešenie. Ak si niečo zistil treba to povedať.
Hlavný kontrolór nemusí vykonávať činnosť len podľa plánu kontrol. Ak vidíš riziká tak prečo ich
odkladáš?
Ing. Stanislav Ledecký
Ak sa príde na niečo iné počas kontroly tak to je návrh na ďalšiu kontrolu.
Ing. Ján Lisoň
Návrh kontroly je tvoje dielo a vždy ti ho schválime.
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MVDr. Michal Kapusta
Ja som rozprával s p. kontrolórom ako fungujú kontroly. Prokurátor si osobne dohodne stretnutie
so mnou a príde to osobne prejednať a potom príde správa. Nechajú nám mesiac, dva až tri na
námietky. Hlavný kontrolór dá tri dni na to aby sme dali námietky a vedel, že do 10.7. som bol
v kúpeľoch. Niekto nemá ani snahu si prísť prejednať a vysvetliť veci, boli tu iní kontrolóri, ktorí
prišli prejednať, kontrola je na to aby poučila a nie to, že si napíšeš čo si myslíš a dáš nám 3 dni.
Ing. Stanislav Ledecký
Po komunikácii s tebou tá lehota bola preložená.
MVDr. Michal Kapusta
3 dni na vyjadrenie nedá ani prokurátor.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem aby rokovanie o bode 17 bolo prerušené.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-12
MZ schvaľuje prerušenie rokovania o bode 17.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Štefan Faltin
+
Mária Kaľavská
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+

Termín:
Primátor:

18.07.2019

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-19-A-9
MZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontrol za I. polrok 2019
Zodpovedný:
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 18

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
Ing. Stanislav Ledecký
Návrh bol zverejnený, poslal som vám ho mailom.
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými
pravidlami kontrolnej činnosti čiže podľa § 20 až § 27 z.č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti je vyslovene
v kompetencii hlavného kontrolóra. Každá navrhnutá kontrola má určitý dôvod. Očakávam, že
problému, presnejšie povedané rozporu so zákonom, na ktorý sa poukáže z mojej strany alebo zo
strany niekoho iného sa bude venovať patričná pozornosť a nedostatky sa budú postupne
odstraňovať, aby kontrola mala zmysel. Toto sa týka zvlášť upozornení, ktoré spadajú pod
schválený plán kontrolnej činnosti, ale aj upozornení, ktoré zatiaľ nie sú v pláne kontrolnej činnosti
ale v nasledujúcom období už tam môžu byť. Tipov na kontrolnú činnosť už mám neúrekom.
Hlavný kontrolór je povinný okrem iného podľa zákona o finančnej kontrole oznámiť podozrenie
zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu orgánom
príslušným podľa trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov, pričom tieto podozrenia
sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa v návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, čiastkovej
správe alebo v správe neuvádzajú.
Hlavný kontrolór môže okrem iného podľa zákona o finančnej kontrole:
- vyžadovať od povinnej osoby predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote určenej oprávnenou
osobou, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhadom na závažnosť
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nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného
zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých
opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou
- vyžadovať od povinnej osoby splnenie prijatých opatrení v lehote určenej oprávnenou
osobou
- vyžadovať od povinnej osoby predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých
opatrení po uplynutí lehoty
- overiť splnenie prijatých opatrení
Snažme sa teda o zvýšenie kvality procesov našej samosprávy všeobecne, teda aj z pohľadu
zákonnosti, aby nám nehrozili sankcie zo strany príslušných orgánov či už peňažného alebo
trestnoprávneho charakteru napr. pokutu za stratu pri podnikateľskej činnosti mesta.
Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-06-19-B-13
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

18.07.2019

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 19

Správy z komisií pri MZ
Jozef Komara
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, územný plán a regionálny rozvoj. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Prerokované body:
- žiadosti na odkúpenie pozemkov a domov vo vlastníctve mesta
- parkovanie na Hviezdoslavovej ulici
- ihrisko pod Spišským hradom
- obnova mestských komunikácií
- zber zeleného odpadu
- zosuv pôdy Galova ulica
- zámer firmy Pyrodyn-Spiš, s.r.o.
MVDr. Michal Kapusta
Ak má niekto postavený dom a vedľa má mestský pozemok, to nie je jeho pozemok, ak mu bráni
vjazdu do dvora to je OK. Ale ak niekto zastane na verejnom priestranstve to môže. Radšej nech
stojí na širokej ceste a nie na úzkej. Ale keď niekto nechce ani hluk z naštartovania auta a ak
niekto niektomu z okna pozerá na auto tak to tiež hádam nie.
Jozef Komara
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Prerokované body:
- informácie geodeta o zameraní šírky cesty
- oprava budovy na multifunkčnom ihrisku
- informácie o DHZ
- žiadosť o odkúpenie pozemku
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Mgr. Milan Blahovský
Prečítal správu zo zasadnutia Majetkovej, kontrolnej a škodovej komisie. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Prerokované body:
- žiadosti na odkúpenie pozemkov a domov vo vlastníctve mesta
- zámer firmy Pyrodyn-Spiš, s.r.o.
- žiadosť o opravu plota
- zámer predaja nehnuteľnosti mestu
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Prerokované body:
- návrh VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení
- zámer firmy Pyrodyn-Spiš, s.r.o.
- požiadavky školských zariadení na dofinancovanie navýšenia miezd pedagogických
zamestnancov od 1.9.2019
- povodeň 2019
- oprava miestnych komunikácií
- podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK – schválenie žiadosti
- zber zeleného odpadu
MVDr. Michal Kapusta
Potrebujeme zmeniť členov školskej komisie.
Uznesenie č.: MZ-06-19-E-1
MZ ruší členstvo Mgr. Ľubici Karpatyovej v Komisii pre školstvo a šport k 31.07.2019.
Zodpovedný:
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-19-B-14
MZ schvaľuje Ing. Evu Grigerovú za členku Komisie pre školstvo a šport od 01.08.2019.
Zodpovedný:
Termín:
18.07.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Schvaľovali sme osobnosti, ktoré treba oceniť, bolo by dobre aby ste nám pomohli
charakteristikou jednotlivých ľudí, ktorých ste navrhli. Sú prázdniny a Anglicko sa presúva na
Slovensko, začínajú preteky. Včera sme mali rokovanie s Okresným dopravným inšpektorátom,
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Krajským dopravným inšpektorátom, Okresným úradom Prešov. Tento problém je pomenovaný, je
problém v tom, že tie preteky sa usporiadajú veľmi rýchlo, kým príde polícia už nie sú. Navrhli
sme spoločne určité riešenia – podal informáciu. Chcem poďakovať za prácu pri Spišských
folklórnych slávnostiach aj kolegom na úrade aj poslancom, bolo to náročné aj p. Pravlíkovi aj p.
Lisoňovi, že sa venovali hosťom. Všetkým. Uvidíme čo bude ako ďalej, teraz v sobotu je Unesco
cup a v auguste 770. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste.
Štefan Faltin
Bolo by dobre vyhlásiť v mestskom rozhlase alebo dať do Podhradčana o psích výkaloch, pomaly
budeme mať samé výkaly v meste. Poprosil by som aby občania, keď už chodia psov venčiť, tak
nech za nim aj pozberajú výkaly.
Peter Hanigovský
Sú ľudia, ktorí nosia sáčky a ktorí nenosia. Treba zabezpečiť aj zberné nádoby.
MVDr. Michal Kapusta
Tých nádob bolo viac ale niekomu vadili. Beriem to na vedomie.
Ing. Ján Lisoň
Chcem požiadať aby nás p. Jurečko informoval o škodách po povodni na škole.
Ing. Ján Jurečko
Tá posledná búrka bola veľmi intenzívna aj keď škola je na kopci tak došlo k zatopeniu
suterénnych priestorov školy. Kanalizácia nestačila odvádzať vodu ani zberné žľaby na streche,
voda cez žľaby pretekala. Škola je viac menej celá podpivničená a stredný trakt stojí na stĺpoch,
tie bočné krídla majú základ sú obkopané, stredný trakt nie je. Spadlo nám do priestoru obrovské
množstvo vody, zatopilo nám šatne aj školské dielne. My sme sa už pustili do odstraňovania
týchto škôd, osekali sa v šatniach omietky, dávali sa nové omietky, poškodená podlaha sa
odstránila, dáva sa spodný poter a izolácia. Dielne nateraz zostávajú bez opravy. Tie ostatné
práce budú stáť cez 12 tis. €. Došlo k narušeniu hydroizolácie. Z toho titulu bola aj moja žiadosť
na 7 000,- € aby sa aj zachovalo toto čo do toho investujeme. To je na dovysvetlenie prečo bola
tá žiadosť. Momentálne finančne nevieme viac zafinancovať. Možno, že budeme v tejto veci
úspešní a dostaneme nejaké peniaze na odstránenie škôd po povodni.
Uznesenie č.: MZ-06-19-A-10
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Bod č.: 20

Rôzne
-

neboli podané žiadne námietky ani dotazy

Bod č.: 21

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 20.00 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 18.07.2019
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Termín:
Primátor:

18.07.2019

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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