Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 19.4.2012
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
VZN č. 1/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a
doplnkov č. 1 ÚPN-O Spišské Podhradie
VZN č.2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta o chove a držaní zvierat a včiel na území
mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň
Rekultivácia pozemkov NDS v majetku mesta
Výsledok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytu
v bytovom dome na Májovej ul. č. 44 v Spišskom Podhradí
Pridelenie bytov: - Starý jarok 45, Sp. Podhradie
- Štefánikova č.1134/160, Sp. Podhradie
Prehľad nakladania s finančnými prostriedkami získanými
z výberu poplatkov za stočné / poplatky za kanalizáciu/ v r.
2011 a 2012
Mariánske námestie
Mestská polícia
Pracovné príležitosti v Spišskom Podhradí
Chodník na Spišský hrad, jeho geometrické zameranie
a pokračovanie chodníka
Pri rokovaní MZ – prepis z nahrávacieho zariadenia do
zápisnice
Štartovací balíček na rekonštrukciu Mariánskeho námestia
Doplnenie bodu do Rokovacieho poriadku časť II. VZN mesta
a uznesenie mestského zastupiteľstva § 12
Prijatie VZN o zákaze pitia alkoholických nápojov na verejnom
priestranstve mesta
Rada školy pri Materskej škole - delegovanie člena za
zriaďovateľa v MŠ v Spišskom Podhradí
Majetok mesta:
1. Presun finančných prostriedkov vo výške 450,00 eur pre
ZUŠ v Spišskom Podhradí zo školskej rezervy – slávnostná
akadémia
2.) Žiadosť o vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom Ing. Zuzana Blahutová, Bratislava
3.) Jozef Blaschke, Robotnícka 1, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie domu na Štefánikovej ul. č. 90 v Spišskom
Podhradí
4.) Mgr. Jana Knižková, Májová 6, Spišské Podhradie – žiadosť

predsedajúci
primátor
primátor
zástupca
primátora
primátor, zástupca primátora
hlavný kontrolór

zástupca primátora
primátor
predseda bytovej komisie
Dr. Miroslav Varšo

Dr. Miroslav Varšo
Dr. Miroslav Varšo
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Miroslav Longauer
Miroslav Longauer
Miroslav Longauer
Miroslav Longauer
zástupca primátora
predsedovia komisií
primátor
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21.
22.
23.
24.
25.

o odkúpenie pozemku parc.č. 1444/3 v Spišskom Podhradí
5.) Gabriela Čujová, Levočská cesta 16, Spišské Podhradie –
žiadosť o pomoc pri oprave múra
6.) Krajský pamiatkový úrad - zabezpečenie originálu Socha
na Stĺpe – Immaculata – Mariánsky stĺp.
7.) Služby mesta s.r.o. Spišské Podhradie – prevádzkovanie
a výška nájomného parkoviska pod Spišským hradom a výška
nájmu za kotolne pre rok 2012
8.) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
- ZO Chovateľov poštových holubov Spišské Podhradie
9.) Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - Gymnázium
Krompachy
Správa z kontroly poskytovania dotácií
Spišský Jeruzalem - PRO COMITATU
Podnety občanov
Informácie zo zasadnutí komisií
Rôzne
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

hlavný kontrolór
primátor
predsedovia komisií
predsedajúci

+
+
+
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem bod 23 „Podnety občanov“ dať na začiatok rokovania aby sa dostali občania k slovu
bez dlhého čakania.
Miroslav Longauer
Navrhujem bod 17 „Doplnenie bodu do Rokovacieho poriadku časť II. VZN mesta a uznesenie
mestského zastupiteľstva § 12“ a bod 18 „Prijatie VZN o zákaze pitia alkoholických nápojov na
verejnom priestranstve mesta“ zaradiť na začiatok rokovania.
Mgr. Peter Vandraško
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To sú tvoje body p. poslanec, ty tu nebudeš do konca rokovania?
Miroslav Longauer
Neviem či vydržím.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-1

MZ schvaľuje zmenu programu rokovania – bod 23 presunúť na začiatok rokovania MZ.
Termín:
19.04.2012

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

Primátor:

+
+
0

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

+
0
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-12-B-2

MZ schvaľuje zmenu programu rokovania – body 17 a 18 presunúť na začiatok rokovania
MZ.
Zodpovedný:
Termín:
Predsedajúci
19.04.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

0
+
+
0

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-12-B-3

MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

0
+
+
0

19.04.2012

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
Miroslav Longauer
Pán primátor poslal som ti mail s odôvodnením prečo som odišiel zo zasadnutia MZ 15.3.2012
a žiadal som ťa o zapísanie môjho dôvodu do zápisnice. Prečítal znenie mailu – „Vážený pán
primátor, prosím ťa o zaradenie dôvodu môjho odchodu z rokovania MZ z 15.3.2012 do zápisnice
MZ z 15.3.2012. Citujem: „pán poslanec Longauer odišiel predčasne z rokovania MZ z dôvodov, že
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neboli zaradené jeho body do rokovania MZ, ktoré zaslal elektronicky 5 dní pred rokovaním pánovi
primátorovi, p. zástupcovi a pánom poslancom. Ďakujem Longauer“. Pýtam sa ťa prečo si nezaradil
môj mail do zápisnice?
Mgr. Jozef Bača
Zápisnica bola napísaná a potom pošleš dôvod prečo chceš ospravedlnenie zo zasadnutia.
Tvoj príspevok môže byť zaradený do dnešného MZ nie do minulého. Ty si na minulom MZ nedal
schváliť body rokovania.
Miroslav Longauer
Boli body zaradené do bodu rôzne kde sa neprijímajú uznesenia, ale ich berú poslanci na vedomie.
Mgr. Jozef Bača
Tak som ti to vysvetlil ako pánovi poslancovi Varšovi, body budú zaradené, vyjadria sa k nim
príslušné komisie a na ďalšom MZ môžu byť prijaté uznesenia. Keby si dal návrh a poslanci by to
schválili ja by som s tým nemal problém. Odišiel si zo zasadnutia MZ.
Miroslav Longauer
Je škoda trávenia času a prelievania z mesiaca na mesiac. Neplnia sa uznesenia.
Mgr. Jozef Bača
Treba konkrétne povedať, ktoré uznesenie sa neplní.
MVDr. Michal Kapusta
K bodu č. 4. Uznesenia boli zaslané poslancom domov, ak niekto má niečo nech sa opýta. Sú
uznesenia, niektoré trvajú, ak chcete opýtajte sa.
Miroslav Longauer
Uznesenia reklama – pán kontrolór by mohol podať vysvetlenie. Bola podávaná žiadosť na
ministerstvo dopravy a je dosť zaujímavá odpoveď od nich. Prečo až teraz mesto žiadalo
o usmernenie a žiadosť poslalo na ministerstvo až teraz po roku?
JUDr. Jozef Tekeli
Čo konkrétne chcete vysvetliť?
Miroslav Longauer
Na ktoré reklamy treba stavebné povolenia a na ktoré nie.
JUDr. Jozef Tekeli
Stavebné povolenia netreba na žiadne reklamy. Na reklamy je potrebné zvláštne povolenie na
reklamné, informačné a propagačné zariadenie. To je niečo iné ako stavebné povolenia, aj keď je
rovnako upravené v stavebnom zákone. Povoľujú sa také reklamné, informačné a propagačné
zariadenia, ktoré vykazujú určité stavebno-technické riešenie. Nestačí, že sa jedná napr. o nálepku,
nápis alebo baner, ale musí to byť určitá stavebná konštrukcia. Samozrejme zákon nedokáže
presne vypočítať najrozmanitejšie formy zariadení, na ktoré je a na ktoré nie je potrebné povolenie.
T.z. správny orgán vždy na základe tzv. správnej úvahy rozhodne, či zariadenie ad hoc podlieha
povoľovaciemu konaniu alebo nie. Správna úvaha sa opiera o odbornú spôsobilosť zamestnanca
mesta.
Peter Hanigovský
Súhlas KPÚ je na námestie, čo sa týka tvaru a formy?
JUDr. Jozef Tekeli
KPÚ sa k týmto okolnostiam vyjadruje z dôvodu, že mesto je súčasťou pamiatkovej zóny. V tom je
naše mesto špecifické.
Miroslav Longauer
Bolo prijaté uznesenie nákup materiálu na chodník na Spišský hrad - v akom je to štádiu? Podnikol
som ja kroky a nedočkal som sa toho dňa kedy sa naplní to, že sa bude pokračovať v chodníku na
Spišský hrad.
Mgr. Jozef Bača
Chodník sa robil v roku 2005-2006, robil sa cez projekt, boli zaplatení chlapi aj materiál cez projekt,
kameň sekali 3 roky. Položili 600 m2, teraz komisia navrhla pokračovať a je potrebných ďalších
900 m2, v takom prípade je potrebné urobiť zmenu projektovej dokumentácie, vyjadrenie
pamiatkarov, ochranárov, vlastníkov pozemkov atď.
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie k tomu – trvá – nie je splnené, nie je termínované. Pán poslanec na MZ keď sme o tom
hlasovali si povedal, že v rozpočte tvojej komisie je ušetrených 5 000,- €. Neviem odkiaľ si to
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zobral, v rozpočte ste mali 71,- € nie 5 000,- €. Teraz je na zváženie či uznesenia, ktoré prijímame
zbrklo a nepripravene či majú váhu alebo nie. Tvoja informácia bola nepravdivá a z môjho pohľadu
bolo toto uznesenie nesplniteľné. Pamiatkari dali stanovisko. Aký materiál budeme kupovať to
chcem vedieť. Rozhodnutie z roku 2004 je na chodník, kde sú dané presné parametre. Prečítal
znenie rozhodnutia. Volal som p. poslancovi Longauerovi z čoho mám zaplatiť geodeta keď
v rozpočte bolo 71,- € a nie 5 000,- € ako si povedal na MZ. Mal som tento bod na prerokovaní
v stavebnej komisii – komisia odporúča pokračovať v chodníku v rámci PD.
Mgr. Jozef Bača
Ak chceme pokračovať v chodníku podľa tvojich predstáv, tak je potrebná zmena PD. Tá tiež bude
niečo stáť. Osobne poviem, že určite by boli občania radšej keby 900 m2 chodníkov sa urobilo
v meste ako na hrad.
MVDr. Michal Kapusta
Depozit – uznesenie trvá, miestnosť je pripravená, je povolenie od elektrikárov. Je na vás ako ju
zariadiť, je možnosť žiadať o dotáciu na zhotovenie takejto miestnosti cez MAS LEV. V júni 2012
by sa podávala žiadosť, je tam suma 5 000,- €. Poprosím komisiu o nakreslenie nejakej skice. Keby
sme mali ísť cez tieto peniaze nemusí to byť toho roku.
Dr. Miroslav Varšo
Určite grant treba podať ale dokiaľ nebude jasné či peniaze z grantu budú alebo nie, poprosím
pomôcť presťahovať veci , ktoré zostali z bývalej vlastivednej izby – sú uložené na poschodí
v Reštaurácii pod hradom. Aby sa zhromaždili a boli na mieste či už grant prejde alebo nie.
MVDr. Michal Kapusta
Bude to niekto koordinovať?
Dr. Miroslav Varšo
Z komisie sú ľudia ochotní to koordinovať.
Peter Hanigovský
Pýtam sa na technické zabezpečenie. Nemáme obavy, že sa nám tam niekto vláme? Nie je lepšie
to najprv zabezpečiť a potom presťahovať?
MVDr. Michal Kapusta
Každý z nás je otvorený debate. Úlohu, ktorú sme dostali sme splnili.
Podal informáciu o projektoch:
- ZŠ Pal. N. 9 – podaná žiadosť o platbu vo výške 298 680,60 €
- Skládka TKO – podaná žiadosť o platbu vo výške 306 114,86 €
- Schválená dotácia na dovybavenie dobrovoľného hasičského zboru chýbajúcou technikou
a materiálom vo výške – 2 200,- €
- Schválená dotácia na vytvorenie širšieho priestoru na poskytovanie voľno časových aktvít
v oblasti športu pre deti a mládež vo výške – 3 000,- €
- Schválená dotácia na rozšírenie kamerového systému IV. etapa vo výške – 3 000,- €
- Schválená dotácia Obnov si svoj dom Starý jarok 44 vo výške – 20 000,- €
- Schválená dotácia na pamätihodnosti cintorína vo výške – 2 500,- €
- Schválená dotácia na zmeny a doplnky územného plánu vo výške – 2 664,- €
- Schválená dotácia na „Svieži vzduch v parku“ – rekonštrukcia parku pri Kláštorku vo výške –
17 313,17 €
- je podaná žiadosť na Krajský stavebný úrad cez komisiu cestovného ruchu – Enviroprojekt
2012
Podal informáciu o pracovných cestách:
- 19.3. Bratislava – platba TKO, platba ZŠ Palešovo nám. 9
- 19.3. Banská Štiavnica – zmluva a dodatok k zmluve o nájme 777/1
- 20.03. Košice – SEIA – rekonštrukcia verejného osvetlenia
- 20.03. Košice – ŽSR – nájomná zmluva TKO
- 29.03. Košice - p. Jiroušek – Kronika Akademia
- 05.04. Bratislava – doplnenie NFP Povodňovka
- 05.04. Bratislava – Úrad vlády – doplnenie LKxP ŽP a ROP
- 05.04. Bratislava – podpis zmluvy na CO ŽSR
- 16.04. Košice – ŽSR – nájomná zmluva TKO
- 18.04. Košic – ARKA ZD ÚP č. 1/2012
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Mgr. Miloslav Repaský
Vybudovanie malého ihriska pre skatérov - v ktorej časti bude?
MVDr. Michal Kapusta
Za asfaltovým ihriskom, pri CVČ. Dotácia je na materiál, na mapy, nie na práce. Zmluva k tomu je,
že to má byť urobené do konca roka 2012. Na povrch sa bude robiť PD. Uvidíme ako sa k tomu
vyjadrí projektant.
Mgr. Miloslav Repaský
Sú všelijaké štruktúry asfaltu. V blízkom okolí sú už vybudované skatery. A lokalita je najvhodnejšia
podľa vás?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam dozor do večera keby sa niečo stalo. A je to náš pozemok.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba diskutovať ohľadne veľkosti lebo to je dosť riskantný šport.
MVDr. Michal Kapusta
Teraz je priestor na diskusiu, to kde to urobiť alebo ako, kým nie je urobená PD. Nebudeme to robiť
ani o týždeň ani o dva. O dotácii viete, skúste dať návrh na lokalitu, že ktorá by bola vhodná.
Mgr. Miloslav Repaský
Začalo sa robiť v parkoch. Osadili sa nové obrubníky, stavia sa v zmysle PD?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Chodník v parku za MsÚ sme konzultovali s komisiami, výškovo sme to nevedeli dosiahnuť.
Chceme aby trhovisko bolo za úradom v parku, tak sa to riešilo.
Mgr. Miloslav Repaský
Trvá to dosť dlho ako sa robí v parku. Bola zasiata zemina. Minule kopali kábel, teraz zase dávajú
obrubníky či to už je finále? Zase to bude potrebné dosypať zeminou. Obrubník je utopený v ceste.
MVDr. Michal Kapusta
Teraz obrubník nie je utopený v ceste ale ceste je vysoko. Komplexná obnova námestia hovorí, že
máme ísť s cestou a mostami dole o 50 – 60 cm. V rámci našich finančných prostriedkov to
nevieme urobiť. Rozpočet na obnovu námestia bol 270 mil. Sk.
Dr. Miroslav Varšo
Aby sa akákoľvek obnova robila podľa plánu, ktorý je pre mesto daný a schválený. Park za MsÚ
tomu nezodpovedá. Komisia zadala určité požiadavky ale neboli zohľadnené. Nech sa robí
pomalšie ale nech to ide podľa plánu, ktorý keď sa dokončí vytvorí pekné zrekonštruované
námestie. Nech sa nerobia čiastkové veci a zmeny, ktoré nie sú zahrnuté v PD. Žiadam aby sa išlo
podľa plánu, ktorý bol pre mesto vyhotovený. Aby sa konečné aj čiastkové úpravy robili podľa
plánu.
MVDr. Michal Kapusta
Spevnená plocha je v medziach PD. Dreviny sú osadené podľa PD.
Dr. Miroslav Varšo
Nie sú dreviny osadené podľa PD. Nie podľa komplexnej obnovy námestia. Ozvali sa aj obyvatelia
tejto časti námestia, že je to niečo, čo nepoznajú. Dôrazne žiadam, aby sa robilo podľa plánu
komplexnej obnovy námestia.
Peter Hanigovský
Ak sa vyskytne nejaká zmena oproti projektu treba to prekonzultovať na MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Je záujem aby trhovisko a tržnica boli v parku a nie pred MsÚ. Bola to dobrá myšlienka a ľudia si to
pochvaľujú. Vyjadrenie pamiatkarov, že je tu osadená tribúna je dočasné riešenie. Komplexná
obnova hovorí o tom, že tribúna má byť pred úradom.
Mgr. Jozef Bača
Dotácia z ROP mohla byť maximálne 30 mil. Sk alebo cez LSKP to mohlo byť 70 mil. Sk. Keby
sme čakali za nimi neboli by sme robili nič.
MVDr. Michal Kapusta
Prečo neobnovujeme námestie tak ako to robila Spišská Nová Ves alebo Spišské Vlachy? 40 rokov
mesto nemalo schválený územný plán, ktorý bol súčasťou grantu. Nemali sme ho. Toto bola
podmienka. ÚP sme prijali v roku 2009 a bola už len jedna rýchla výzva na regeneráciu sídiel a tie
výzvy sa zrušili, bolo to účelové a padla tá výzva. Žije lokálna stratégia – je to strategický dokument,
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v ktorom sme úspešní. Tam máme schválených 70 mil. Sk, máme to na papieri. Tam je ešte nejaká
šanca - obnova chodníkov, verejného osvetlenia, verejná zeleň, autobusové zariadenie atď. toto je
reálny stav. 1 m2 pravouhlej zámkovej dlažby stojí 16,- € a 1m2 čínskej žuly, ktorá je v projekte stojí
80,- €. Sú pamiatkarmi schválené tri povrchy - travertín, čínska žula a pravouhlá zámková dlažba,
ktorá sa teraz dáva na chodníky.
Uznesenie č.: MZ-4-12-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
19.04.2012
Overovatelia:

Primátor:

Miroslav Longauer
Uznesenie – reklamné tabule – komisia prijala rozhodnutie, že budú reklamy osadené na troch
miestach.
MVDr. Michal Kapusta
Termín je do konca mája. Je to podané na KPÚ na schválenie. Keď bude vyjadrenie – skenujem
a posielam vám.
Miroslav Longauer
Nedá sa to promtnejšie vybaviť? Do sezóny?
MVDr. Michal Kapusta
Musíme počkať na vyjadrenie, bol som to odniesť na KPÚ osobne a vysvetlil som im to.
Bod č.: 23

Podnety občanov
Ing. Ladislav Petrek
Znovu by som obnovil tému – detské ihrisko. Som tam 20 rokov. Dosť veľa sa tam vystavalo,
fungujeme na celkom slušnej úrovni ale to čo sa tam deje teraz , ja nemám chuť sa tam vracať. Je
tam neustály hluk, čoraz viac problémov s obyvateľmi. Vážne chcem vedieť odpoveď ako ďalej,
musím sa rozhodnúť ako ďalej. Včerajší prípad p. Zeleného, ktorý odstavil auto a po chvíli odišiel
preč lebo sa bál, že mu hodia kameň do auta, to sa už nedá komentovať. Chlapci začali hádzať
kamene. Toto je denno-denne. Aj cez dni veľkej noci čo tam sa dialo, to sa nedá povedať, môže to
potvrdiť aj p. Vandraško. Buďte takí dobrí a pozrite sa či je niekde detské ihrisko kde je výcvik psov
– sú to bojové psy. Keďže kopali loptu po ihrisku, psy behali. Na hojdačkách na detskom ihrisku,
ktoré je pre deti do 6 rokov, pozrite koľko ročné deti sa tam hojdajú. To, že je ihrisko vystavané
minulého roku, tak je v zlom stave, takéto ihrisko v okolí nie je ani jedno. Dostali ste na to grant a je
to takto zničené. Auto tam nemôžem parkovať. Rozdal poslancom fotografie z uvedeného ihriska.
Prepadla nám lopta – p. Michalko došiel a začal kopať do brány a začal mi surovo nadávať, že keď
mu nepodám loptu rozbije mi okná. Od minulého roka sme sa nepohli ďalej. Bolo mi povedané, že
si to robím sám. Zamyslite sa či si to robím sám alebo prevádzkovateľ ihriska sa o to nestará. Toto
by ste si nepriali nikto z vás. Toto ste mali aj pred MsÚ keď tu kopali lopty a volali ste MP aby ich
odohnala. Nadávky padajú mne, deťom, manželke. Už by ste sa mohli zamyslieť nad tým a dať nám
vyjadrenie ako ďalej. Tieto fotografie vyjadrujú dosť. Buď to ihrisko nespĺňa účel alebo sa vám to
úplne vymklo z rúk. V poslednom čase vyhadzujú kamienky na plochu, prídu staršie skopávajú to.
Chcem vedieť ako ďalej či mi umožníte nejaké iné parkovisko a kanceláriu? Toto ihrisko a hurhaj
nemá pravidlá. Koľkokrát títo chlapci preskočia plot a že na to nebola daná objednávka, určite sa
nedá dať objednávka na znehodnotené veci. My sa taktiež potrebujeme pohnúť ďalej. Tie deti,
z týchto detí 30 % na telesnú výchovu vôbec nechodí, ale vydržia od rána do večera byť na ihrisku.
Neviem či to je hyperaktívnosť alebo útulok pre deti. Kde sú matky? Sú tam psy, dennodenné
štveranie po sieťke, ani toto matka nevidí...V Beharovciach je také isté ihrisko ako bolo pred rokom.
Toto tuná je otázka času kedy sa pletivo roztrhne. Navrhujem, aby to ihrisko sa odtiaľ premiestnilo
preč. Buď to do škôlky alebo inde. Načo sa tam stavali konzoly na sieťku keď tam nikdy sieťka
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nebola? Sú tam 3 ročné deti s 18-ročnými. Vždy len rozprávame o tom, že športová komisia
o niečom rozhodne, ale za ten rok nič nerozhodla.
Mgr. Jozef Bača
Môžeme mať kópie z týchto fotografií?
Ing. Ladislav Petrek
Minule som zavolal políciu, ale tiež povedali, že nech si to rieši mesto. Vieme kto nám nahádzal
vajíčka na omietku, ja som s tým chlapcom rozprával. Tieto deti mňa ani nepoznali, ešte pred rokom
a pol tam chodili hrávať sa aj moje deti. Teraz sa už nikto ani nepozdraví. Určite je to z dôvodu
nezaužívaných pravidiel alebo zo žiadnych pravidiel. O pol jednej v noci začínajú s autom na
diaľkové ovládanie. Tie matky na lavičke, cigareta, fľaša medzi nimi, deti tam a takto to funguje do
polnoci každý deň. Bol by som rád, aby ste týmto ľuďom vysvetlili, ktorý je môj pozemok, p.
Michalko mi vykrikoval ohľadne pozemkov atď. V týchto ľuďoch panuje závisť. Pani Kopnická má
záujem aby to ihrisko bolo v škôlke, tam by sa deti pohrali. Prispel by som aj oplotením. Aj iní ľudia,
ktorí na Májovej žijú 30-40 rokov povedia, že toto tam v minulosti nebolo.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme tu už opakovane podnet občana, ten istý. Fakt by som to nebral na ľahkú váhu. Dochádza
k ničeniu súkromného majetku a majetku mesta. Buď tam zaviesť od jari tvrdý režim a poriadok
alebo ho presunúť inam. Mal by som isté riešenie. Prevádzkoval som ľadovú plochu, sám som
nestačil, viem čo okolo ihriska treba. Som za aby sme sa tým zaoberali a urobili nejaké opatrenia.
Peter Hanigovský
Chodím okolo ihriska každý deň o 16.10 hod. a viem , že tam je futbal a kopanie do zbesnenia.
Ihrisko je zničené, odpadávajú obrubníky, oplotenie , konkrétne opatrenia – športové komisia mala
zabezpečiť to aby sa tam otváralo a zatváralo. Ide o šport a verejný poriadok - navrhujem aby boli
zvolané obidve komisie a nech skúsia niečo nové vymyslieť ako by to tam mohlo fungovať, nech
navrhnú opatrenia prevádzkového poriadku. Hluk a neporiadok je tam tak ako predtým.
Dr. Miroslav Varšo
Tiež chodím okolo toho ihriska a vidím, že sa ničí majetok mesta, je tu opakovaná sťažnosť
a opakované priestupky, je dostatočný dôvod na to, aby sa niečo konkrétne podniklo. Komisie nech
sa vyjadria a premyslieť či detské ihrisko, ktoré sa nevyužíva na účely, pre ktoré stojí - preorientovať
na takú činnosť, ktorá skutočne bude na to, na čo je určená.
Mgr. Miloslav Repaský
Myšlienka zriadenia ihriska bola dobrá, niektoré veci v praxi nefungujú. Treba to zariadiť tak aby to
bolo k spokojnosti.
Miroslav Longauer
Kamera sa tam nedá namontovať?
Ing. Ladislav Petrek
Kameru mám ja, tá nepomôže. Tie deti to všetko ničia vedome. Na šmýkačke sú desiati, fajčia tam,
nepustia tam malé deti, močia atď. Neviem pochopiť na detskom ihrisku je peň s ostrými hranami.
To keď vidíte každý deň keď štvorročné dieťa vidí v štvormetrovej výške a skopáva loptu...
MVDr. Michal Kapusta
Je tu návrh p. Repaského, že má nejaké riešenie. Preberie to komisia športová a ochrany verejného
poriadku, prídeš aj ty p. poslanec, že akú máš myšlienku? Predsedovia komisií nech sa dohodnú
na termíne zasadnutia.
Štefan Faltin
Komisie už riešili túto vec, ale ja by som navrhoval nech rozhodnú poslanci.
Jozef Dunka
Mám návrh – Rybníček tam je neporiadok, chceme aby tam bola rómska hliadka. Tam sa nedá ani
spať ani nič. Je tam bodrel a hádajú sa niektorí. Chcel by som tam urobiť poriadok.
Štefan Faltin
Pán Dunka si dal žiadosť ohľadne rómskej hliadky, budem vás o tom podrobnejšie informovať
v bode správy z komisií.
Bod č.: 17

Doplnenie bodu do Rokovacieho poriadku časť II. VZN mesta a uznesenie
mestského zastupiteľstva § 12
8
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Miroslav Longauer
Neplnia sa tu niektoré uznesenia a preto chcem doplniť taký bod, ktorý by obsahoval aby bol niekto
zodpovedný, napr. nebol nikto z vedenia mesta podpísaný pod nositeľom uznesenia, napr. nákup
materiálu na Spišský hrad, za nesplnenie uznesení prijať postih.
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie keď niekto predkladá musí zdôvodniť– prečo to predkladá, má tam byť dôvodová správa,
krytie financií, termín a zodpovedný. Ak prijmeme uznesenie urýchlene tak to je potom tak. Nech
má uznesenie hlavu a pätu. Môžeš dať návrh. O návrhu poslanca sa hlasuje. Toto je uznesenie.
Máte uznesenie napr. k územnému plánu, je tam všetko čo má uznesenie obsahovať.
Peter Hanigovský
Ak si pozrieme tabuľku s uzneseniami všetko tam je, termín do kedy má to byť splnené aj
zodpovedný.
Miroslav Longauer
Chcem dať hlasovať o tomto uznesení. Predložil návrh na uznesenie.
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol časť rokovacieho poriadku, ktorá upravuje, čo musí každé jedno uznesenie mestského
zastupiteľstva obsahovať a čo je potrebné pri jeho predkladaní doložiť. Hlavný kontrolór
skonštatoval, že už v súčasnosti pravidlá sú, ale sa nedodržiavajú.
Mgr. Ján Furman
Vadia mi tie sankcie, to musíš špecifikovať, ako budeš postihovať napr. poslanca? Vyhodil by som
sankcie.
Miroslav Longauer
Tie uznesenia, ktoré sme dali z komisie pre cestovný ruch neboli prijaté.
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenia, ktoré prijala komisia je potrebné dať schváliť na MZ, ak predseda neprednesie návrh na
MZ tak to uznesenie nie je schválené. Komisia prijme uznesenia v komisii ale nie je vykonateľné
kým neprejde schválením cez MZ. Poslanec môže predniesť návrh aký chce a kedy chce.
Miroslav Longauer
Sťahujem svoj návrh na uznesenie.
Bod č.: 18

Prijatie VZN o zákaze pitia alkoholických nápojov na verejnom priestranstve
mesta
Miroslav Longauer
Je to dosť zaujímavý bod – pitie na verejnom priestranstve. Stretávame sa s tým každý deň, je tu
veľa fliaš porozhadzovaných, v potokoch, ktoré naši neprispôsobiví občania požívajúci alkoholické
nápoje na verejnom priestranstve poodhadzujú. Chodia tu turisti. Prechádzajú cez mesto a keď
vidia taký obraz ako to tu vyzerá... chcel by som tento bod dať na preštudovanie cez komisie aby sa
k tomu vyjadrili, aby sa vymedzilo, v ktorých lokalitách by sme mohli dať návrh o zákaze pitia
alkoholických nápojov na verejnosti.
Mgr. Jozef Bača
V súčasnosti má mesto platné takéto VZN.
Štefan Faltin
Včera zasadala komisia OVP a zaoberali sme sa týmto bodom – prečítal zápisnicu z rokovania
komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal časť VZN. Včera bol na komisii aj náčelník štátnej polície, zobral to VZN a začnú robiť
kontrolu podľa neho.
Miroslav Longauer
Ľudia pod vplyvom alkoholu ohrozujú aj bezpečnosť a plynulosť dopravnej premávky v Podhradí
a s veľkou pravdepodobnosťou ničia a devastujú našu zeleň, napr. na Podzámkovej ulici sa to stalo,
sú poškodené novovysadené stromčeky. Nariadenie je prijaté a vôbec sa nekontroluje, mali sme tu
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mestskú políciu a sa to vôbec nekontrolovalo. Pán zástupca chceme tu budovať cestovný ruch?
Chodia tu ľudia z celého sveta a vidia pohádzané fľaše v parku.
Štefan Faltin
Taký problém je pomaly všade. Mali sme tu MP a vieme ako ľudia na to nadávali aký mali postoj
k MP keď neurobili v meste nič.
Miroslav Longauer
Pýtam sa, pán poslanec, fungovala tu organizačná štruktúra?
Štefan Faltin
Nebudem sa vyjadrovať k organizačnej štruktúre, mestskú políciu kritizovali.
JUDr. Jozef Tekeli
VZN sú zverejnené na internetovej stránke mesta.
Miroslav Longauer
Poprsím ťa pán zástupca prekopíruj mi to VZN.
Mgr. Peter Vandraško
Pokročil čas, navrhujem 5 min. prestávku aby sme sa dohodli akým tempom budeme pokračovať
ďalej.
Miroslav Longauer
Chcel som určiť, ktoré lokality by mali zákaz a kontrolór sa vyjadril, že nemôže byť zákaz na celom
území mesta. Jedná sa mi hlavne o námestie.
Bod č.: 5

VZN č. 2/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 UPN-O
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Každý dostal na CD zmeny a doplnky územného plánu. Dostali ste aj vyjadrenie KSÚ a návrh na
uznesenie.
Mgr. Jozef Bača
Pripomienky z vašej strany sú?
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-4

MZ:
A) s c h v a ľ u j e
podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vo väzbe na § 11 ods. 4
písm. c) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
a) Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O SPIŠSKÉ PODHRADIE
vypracované firmou: ARKA architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23,
040 01 Košice
b) Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012 mesta Spišské Podhradie,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Spišské Podhradie
B) s ú h l a s í
s vyhodnotením pripomienkového konania dotknutých orgánov, ktoré v zákonom
stanovenej lehote uplatnili svoje požiadavky, resp. nemali žiadne požiadavky
k predloženému návrhu
C) k o n š t a t u j e,
- že návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Spišské Podhradie preskúmal a posúdil
Krajský stavebný úrad v Prešove podľa § 25 stavebného zákona, na základe ktorého
vydal listom č. 2012-308-02 zo dňa: 19.03.2012 súhlasné stanovisko
k predloženému návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O na schválenie
- že návrh Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O bol v zmysle § 22 ods. 4 dohodnutý
s dotknutými orgánmi štátnej správy.
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D) u k l a d á
- opatriť dokumentáciu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Spišské Podhradie
schvaľovacou doložkou
- zabezpečiť uloženie dokumentácie podľa § 29 stav. zákona na Mestskom úrade
v Spišskom Podhradí, Stavebnom úrade v Spišskom Podhradí a Krajskom
stavebnom úrade v Prešove. Termín: do 3 mesiacov od schválenia
Zodpovedný: zástupca primátora mesta
Obstarávateľ ÚPD: RNDr. Weissová
- po schválení Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O v Mestskom zastupiteľstve mesta
Spišské Podhradie zaslať výpis uznesenia a všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
došlo k ich schváleniu na Krajský stavebný úrad v Prešove.
Termín: do 3 mesiacov od schválenia
Zodpovedný: zástupca primátora mesta
Obstarávateľ: RNDr. Weissová
- zverejniť záväzné časti územno-plánovacej dokumentácie v zmysle § 27 stav.
zákona, ods. 4:
a) vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 30 dní, ako aj iným v mieste obvyklým
spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom štátnej správy.
Zodpovedný: zástupca primátora mesta
Obstarávateľ: RNDr. Weissová
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
19.04.2012
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

0
+
0
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem, páni poslanci, že sme po 40-tich rokoch prijali územný plán mesta. V minulosti sme
ublížili niektorým občanom mesta, teraz sú tie veci poriešené.
Bod č.: 6

VZN č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej
časti Katúň
Vladimír Petrek
Komisia navrhuje prehodnotiť uznesenie o zákaze chovu včiel. Prečítal podmienky chovu zo
zápisnice komisie.
JUDr. Jozef Tekeli
Bol pripravený návrh VZN. Zverejnenie návrhu VZN okamžite vyvolalo reakcie. Bola doručená jedna
sťažnosť na chov včiel. Návrh VZN pripomienkoval Ing. Lisoň, navrhol menšie úpravy reagujúce
najmä na zrušenie mestskej polície v Spišskom Podhradí, t.z. aby spomedzi kontrolných orgánov
nad dodržiavaním tohto VZN bola mestská polícia vypustená. Túto pripomienku odporúčam
akceptovať.
MVDr. Michal Kapusta
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Pani Hockicková podala sťažnosť a nesúhlasí s prijatím VZN. Aby poslanci vedeli, že tu bol aj
negatívny impulz.
Ing. Ján Burik
Rád by som bol keby to posudzovala len komisia, aby tam neboli žiadne hranice 50 m ale aby sa to
posudzovalo individuálne. Keď tam nie je žiadna tolerancia tak nech to posúdi komisia a nie pocity
subjektívne. Vzdialenosti 50 m od obydlia, to už nespĺňam.
Vladimír Petrek
Ide o to aby tam bol súhlas susedov z jednej strany aj z druhej.
Ing. Ján Burik
Ak sa sused nasťahuje hneď mi môže zaraziť chov a ja som choval včely už 10 rokov. Môžeme mať
zlé vzťahy a nie sú kvôli včelám. Nech to posudzuje komisia objektívne a nie sused subjektívne.
Môže mať sused so mnou zlé vzťahy z iných dôvodov.
Vladimír Petrek
Riešili sme sťažnosti na chov včiel na Kúpeľnej ulici.
Ing. Ján Burik
Ja som napadol toto VZN kvôli princípu, že jednostranne sa zakazuje chov včiel na území mesta,
nech je to posudzované individuálne a nie plošne. Ak bude sused alergik, tak to beriem ale z iných
dôvodov, že sú zlé medziľudské vzťahy a rušiť chov včiel, s tým nesúhlasím. Mne tiež môže vadiť
napr. susedov pes. Nech sa to posudzuje na odbornejšej úrovni a nie na laickej úrovni suseda.
Nech sa posudzuje individuálne množstvo a vzdialenosť.Nech sa vylúči z VZN vzdialenosť a zásah
suseda a nepleťme do toho emócie a susedské spory.
MVDr. Michal Kapusta
Je prijaté VZN, ktoré hovorí o zákaze chovu včiel v intraviláne mesta. Ak si zoberiete ÚP už teraz sú
niektoré časti v extraviláne. Mesto nezakázalo chovať včely v meste Sp. Podhradie ale v intraviláne
mesta Sp. Podhradie. V meste je 10 včelárov čo máme vedomosť. Nikto ich nevyhodil, nikto ich
neriešil kým nebol problém so susedmi. Pán Labuda má včely pod kopcom, nikomu nevadia. VZN
nie je zlé, otázkou je kontrola. Keď niekto bude trucovať tak sa bude riešiť v rámci VZN a včely
pôjdu preč, ale keď bude kolegiálny chovateľ včiel tak sa všetko dá. Staré VZN nie je zlé.
Mgr. Peter Vandraško
Komisia sa tým zaoberala. Zástupca primátora sa tým zaoberal. Je tu vôľa poslancov, že nie je
problém s tým, aby sa včely v Sp. Podhradí udomácnili aj v interaviláne. Zatiaľ je to tak jak je,
podmienky, ktoré navrhla komisia budeme tak riešiť. Berme to na vedomie. Nebudeme nikoho
sankciovať. Niekde pri tých susedských vzťahoch mi to začalo rezonovať. Toto už bude problém
niečoho iného. Vôľa MZ je aby včely v intraviláne boli.
JUDr. Jozef Tekeli
Veľmi citlivo treba pristupovať k veciam v intraviláne. Keď sa nás niečo netýka, je dobre ale keď sa
to nás týka, potom to už je iné. Je lepšie predchádzať problémom, ako ich neskôr následne riešiť.
Vladimír Petrek
Chceme vyjsť včelárom v ústrety, ale aby sme tým neohrozili iných. Je rozdiel mať doma psa alebo
včely. Preto sme aj do nariadenia zakomponovali podmienky chovu.
JUDr. Jozef Tekeli
Jedna vec je právo chovať včely, no na druhej strane je majiteľ povinný zabezpečiť aby
neohrozovali iných. A to je už problém.
Mgr. Miloslav Repaský
Nech je prečítaný návrh na uznesenie. Čo ak chovateľ bude mať súhlasné stanovisko susedov, ale
jeho pozemok bude mať len 30 metrov? Alebo naopak, pozemok bude mať 70 metrov, ale súhlas
susedov mať nebude? Je naozaj potrebné to zvážiť.
Vladimír Petrek
Každá jedna žiadosť bude posudzovaná individuálne.
Mgr. Ján Furman
Navrhujem vypustiť 50 m z VZN nech je to na posúdení komisie a dajme hlasovať. Beriem to
z pohľadu Katúň. My sme roky rokúce chovali včely a nikomu nevadili.
MVDr. Michal Kapusta
6 rokov som poslancom a za 6 rokov nikoho sme neriešili, žeby sme zakázali chov včiel okrem p.
Labudu. Je potrebné to meniť? Nikto to nikdy neriešil, kým nebol problém. Komisia rozhodne –
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ako? Z komisie pôjde záver, že schvaľuje chov včiel? Či rozhodne, že z oddelenia ŽP pôjde
odpoveď či to pôjde na MZ? Komisia je poradným orgánom a nemôže rozhodnúť, či povolí alebo
nepovolí chov včiel. Môže len odporúčať, rozhodne o tom oddelenie ŽP na MsÚ.
Dr. Miroslav Varšo
Máme v meste oddelenie životného prostredie, ktoré o tom môže rozhodovať.
MVDr. Michal Kapusta
Oddelenie áno ale nie komisia.
Dr. Miroslav Varšo
Môže dať odporúčanie oddeleniu ŽP.
Mgr. Ján Furman
Keby to platilo, že v intraviláne sa nesmie chovať tak tí čo chovajú v intraviláne tak bez toho či sa
susedia sťažujú alebo nie, by bol problém.
MVDr. Michal Kapusta
Ešte môže byť to, že prokurátor zamietne toto VZN.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-5

MZ schvaľuje VZN č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta o chove a držaní
zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti Katúň.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
19.04.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

0
0
+
+

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Rekultivácia pozemkov NDS v majetku mesta
MVDr. Michal Kapusta
Je možné zrekultivovať areál bývalého kúpaliska Národnou diaľničnou spoločnosťou z materiálu
dočasných komunikácií potrebných pri výstavbe diaľnice. Dokončili by búracie práce, rozbili by
bazén aby sa zrušil celkom. Dovoz zeminy by bol z čerpacej stanice z vyšnej strany, tam by sa
zmenilo dopravné značenie, majitelia čerpacej stanice súhlasia. Vyrovnáme to, urobia nám zjazd
dole z čerpacej stanice. Materiál bude prijateľný. Aby ten pozemok trošku vyzeral. Bude zjazd od
čerpacej stanice dole.
Peter Hanigovský
Bude sa zavážať aj spodná časť smerom k potoku?
MVDr. Michal Kapusta
Nerokoval som s nimi, čakal som na MZ. Naša parcela by bola jedna rovná plocha smerom
k potoku. Keď sa to bude zhutňovať, tak áno. Išlo by to po vrstvách, aby sa to tlačilo. Ak by sa to
zhutnilo, mali by sme viacej pozemkov. Je to pre nás výhodná ponuka.
Peter Hanigovský
Cesta, ktorá je plánovaná pôjde cez kúpalisko a naviaže sa na cestu, ktorá tam už je? Na ostatnom
území sa bude dať stavať?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam plánovaných 6-8 pozemkov.
Mgr. Miloslav Repaský
Čo so šatňami?
MVDr. Michal Kapusta
Všetko sa zbúra. Veľké stromy teraz necháme, je vegetačný pokoj. Máme povolenia od povodia aj
od životného prostredia – kríky sú nežiadúce, môžu sa zrezať.
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Vladimír Petrek
Nemôže sa ísť s terénom dole? Keď nebude zhutnený pozemok, ťažko ho predáme.
MVDr. Michal Kapusta
Prvá vec je či to chceme. Ak áno tak prídu z doprastavu a dohodneme sa s nimi.
Mgr. Ján Furman
A bude to grátis?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Vladimír Petrek
Jedná sa o to či navozia kameň aj s hlinou?
MVDr. Michal Kapusta
Oni to navozia, likvidujú dočasné komunikácie a tento materiál potrebujú niekde dať.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba to skultúrniť, treba citlivo postupovať pri vysypovaní. Nikto nepostaví dom na nezhutnenom
pozemku.
MVDr. Michal Kapusta
Tí občania čo bývajú na Galovej ulici a majú záhrady smerom ku kúpalisko, môžu tam na svojich
pozemkoch stavať, majú prístup k domom.
Mgr. Miloslav Repaský
Neviem či je vhodné sa púšťať do dvoch stavebných lokalít. Hovorili sme, že urobíme prieskum na
stavebné pozemky, urobili sme?
MVDr. Michal Kapusta
Sú tri žiadosti, len zatiaľ nevieme cenu.
Vladimír Petrek
Nemáme tam inžinierske siete. Nie je tam voda a kanál.
MVDr. Michal Kapusta
Vieme upraviť pozemok kúpaliska, nech nevyzerá tak ako vyzerá teraz.
Peter Hanigovský
Plusy - zbúra nám niekto kúpalisko, zasype bazén, ľudia budú mať prístup k záhradám zozadu,
bude tam cesta okolo čerpacej stanice. Mínusy – kanály a siete, ak budú predávať pozemky oni tak
nebude mesto za p. Faithom. Ako bolo projektované osadenie domov na kúpalisku? Aby sme vedeli
kde by sa dalo sypať a kde nie.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba ten pozemok upraviť.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-6

MZ schvaľuje rekultiváciu pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, parc. KN-C
990/1 lokalita bývalého kúpaliska Národnou diaľničnou spoločnosťou SR.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
19.04.2012
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

+
+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Výsledok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytu v bytovom dome na
Májovej ul. č. 44 v Spišskom Podhradí
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MVDr. Michal Kapusta
Pred zasadnutím MZ prebehla verejná obchodná súťaž na odpredaj bytu v bytovom dome na
Májovej ul. č. 44. Členovia komisie boli poslanci MZ.
Uznesenie č.: MZ-4-12-A-2

MZ berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže na odpredaj bytu v bytovom
dome na Májovej ul. č. 44 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
19.04.2012
Overovatelia:

Primátor:

JUDr. Jozef Tekel
Výsledok verejnej obchodnej súťaže je jednoznačný. Zúčastnil sa len jeden súťažiteľ.
Bod č.: 9

Pridelenie bytov: - Starý jarok 45, Spišské Podhradie
- Štefánikova č. 1134/160, Spišské Podhradie
Peter Hanigovský
Prečítal návrh z komisie na pridelenie bytov. Sťahujem návrh na pridelenie bytu na Štefánikovej č.
160.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-7

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 2 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pani:
Paľonderová Mária, trvalo bytom Štefánikova 44, Spišské Podhradie na dobu určitú od
1.5.2012 do 31.7.2012 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
Služby mesta s.r.o.
19.04.2012
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

Bod č.: 10

Prehľad nakladania s finančnými prostriedkami získanými z výberu poplatkov za
stočné (poplatky za kanalizáciu) v r. 2011 a 2012
Dr. Miroslav Varšo
Ako sa nakladalo s finančnými prostriedkami za stočné za rok 2011 a ako sa plánuje s finančnými
prostriedkami na rok 2012?
Peter Hanigovský
Poplatky za stočné – poplatok po odpočítaní réžie je celý v rozpočte mesta v príjmovej časti, celá
suma je rozpustená vo výdajovej časti. Nie sú, ani doteraz neboli vyčlenené na kapitolu
kanalizácia. Vždy to skončilo vo výdajovej časti mesta. V roku 2009 bola výnimka – táto suma mala
ísť do kanála na Mariánskom námestí. Potom prišla ekonomická kríza, ktorá nútila mesto túto sumu
z tejto položky zobrať a dať do výdajovej časti mesta. Bolo s tým v tomto roku počítané len
teoreticky. Aj tohto roku je príjem stočného príjmom mesta a nie je to zvlášť špecifikované na kanál.
Dr. Miroslav Varšo
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Koľko dostáva mesto od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti?
Peter Hanigovský
Nie je to pevná suma, je to podľa výberu a objemu vody.
MVDr. Michal Kapusta
45 000,- € to bolo v roku 2011. Výdaje na kanál boli 18 000,- €, nie sú tu peniaze, ktoré sme dali na
podanie žiadosti o príspevok, 5 000,- € pre firmu SEG.
Dr. Miroslav Varšo
Nestačí mi odpoveď, že to bola časť výdajovej časti rozpočtu, preto ma zaujíma kde tieto peniaze
končia. Ja keď platím za kanalizáciu chcem aby fungovala a nechcem chodiť okolo potokov, ktoré
sú stokami. Na budúce MZ donesiem to čo som v zime nafotil čo tieklo v potoku.
Peter Hanigovský
Do výdajovej časti, to sa nedá zadefinovať. Peniaze prídu a prerozdelia sa na jednotlivé kapitoly. Sú
v rozpočte vo výdajovej časti.
MVDr. Michal Kapusta
Minulého roku sme dokončili 8 bytov. Spoluúčasť mesta bola okolo 8 mil. Sk. Za tých 6 rokov čo
som poslancom sme nezobrali úver. Vždy sa to nejako doteraz dalo. Keď chceme niečo urobiť tak
bez PD to neurobíme. Ak sme úspešní v grante tak sa to vráti.
Dr. Miroslav Varšo
Vyjadrím svoju nespokojnosť ako občan. Keď platím za kanalizáciu, ktorá neexistuje za čo platím?
A ak platím, očakávam, že tieto peniaze pôjdu do kanalizácie. Prosím kolegov poslancov aby sa na
tieto peniaze pozeralo účelovo. Do budúceho MZ skúsim pripraviť návrh na uznesenie aby na
budúci rok sa tieto peniaze určili na výstavbu kanalizácie a nerozplynuli sa v mestskom rozpočte na
iné veci ale na to za čo občan platí.
Mgr. Jozef Bača
Všetky peniaze z príjmovej časti skončia v jednej „peňaženke“ a odtiaľ idú vo výdajovej časti tam,
kam ich poslanci schvália.
Dr. Miroslav Varšo
Takže netreba uznesenie, ale v budúcom rozpočte to je potrebné zakomponovať do výdajovej časti.
MVDr. Michal Kapusta
Zakomponovať to do rozpočtu, áno.
Dr. Miroslav Varšo
Nesúhlasím s tým, že peniaze za kanalizáciu, ktoré ako občan platím skončia niekde inde.
Mgr. Jozef Bača
V bežných aj kapitálových výdavkoch je položka „nakladanie s odpadovými vodami“.
Mgr. Miloslav Repaský
Každá domácnosť platí vodné a stočné?
MVDr. Michal Kapusta
Stočné neplatí každý. Tam kde nie je kanalizácia, tam stočné odberateľ vody neplatí.
Miroslav Longauer
Podľa čoho je to spoplatňované?
Peter Hanigovský
Je to zákon o vodnom a stočnom.
Miroslav Longauer
To je hospodársky zákon?
Peter Hanigovský
Neplatia stočné tí, čo majú doma žumpu a mali by sa preukázať dokladom o jej vyprázdnení
a o úhrade.
Bod č.: 11

Mariánske námestie
Dr. Miroslav Varšo

Mám otázky ohľadne námestia: Čo sa konkrétne plánuje robiť? Kto to bude robiť?
Zodpovedný? Kanalizácia? Bude sa postupovať podľa projektu obnovy námestia?
Mgr. Jozef Bača
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Rekonštruovali sme minulý rok jeden park, teraz robíme druhý. Predpokladáme, že sa toho roku
dostaneme do parku okolo sochy, neviem či budeme mať na to peniaze aby sme urobili kanál od
predajne Milk-Agro ku ZUŠ-ke.
Dr. Miroslav Varšo
Aby sa nelátalo a nezliepalo, radšej menej, ale nech je to podľa plánu. Park za MsÚ nie je podľa
projektu. Aby sme nemuseli práce o 10-15 rokov znova od základu meniť. Robiť, hľadať prostriedky,
tak aby sa konečne rekonštruovalo námestie a nie len provizórne, lebo provizórium bude ďalších 40
rokov. Granty nejako neprechádzajú, tam by som skôr uvažoval o pôžičke a začal od kanála.
MVDr. Michal Kapusta
Mala by ísť výzva na lokálnu stratégiu v priebehu mesiaca. Záver zo stavebnej komisie bol - počkať
kým dokončíme teraz začatý park pri ústave. Využiť možnosť ornice z diaľnice, ktorú nám ešte
ponúkajú aby sme vyrovnali park.
Dr. Miroslav Varšo
Z rekonštrukcie námestia, o ktorom toľko rozprávame, bude len chodník cez námestie od sochy?
MVDr. Michal Kapusta
V tvojej zápisnici z kultúrnej komisie je záver, že máme začať robiť podľa svojich schopností
a možností.
Dr. Miroslav Varšo
Od začiatku som hovoril o komplexnej rekonštrukcii námestia. Aj keď sa urobí park, pri výstavbe
kanalizácie sa všetko čo sa postaví zničí.
MVDr. Michal Kapusta
Kanalizácia je v ceste, nie v parku.
Dr. Miroslav Varšo
Tá cesta sa neplánuje robiť teraz? Pri XX. výročí zápisu do UNESCA nestačí postaviť chodník
a pár kvietkov ale začať s rekonštrukciou námestia.
Peter Hanigovský
Urobili sme jeden park, robíme na ďalšom, nie sú totožné s PD. Ak sa chceme baviť čo a ako tak
donesme PD a bavme sa čo bude a nebude ďalej a čo sa zmení. Už samotná výstavba kanála
neviem či bude postačovať tá cesta okolo obchodov a parku na výkop a uloženie zeminy. Neviem
si predstaviť, že urobíme chodník cez prostriedok parku. Kanál sa robí zhora – dole. Položiť kanál
v 200 m úseku v strede to si neviem predstaviť. Neviem na aké výšky sa pôjde. To, že máme tak
vysoko cesty je dôsledok toho, že sa postavili v minulosti 2 mosty, ktoré sú nadstavené do maxima,
počítalo sa so storočnou vodou. Som prekvapený, že p. poslanec Varšo povedal, že robiť niečo
pomalšie. V rozpočtovej výdajovej časti máme peniaze na spoluúčasť na projektoch, všetky tieto
peniaze budú málo keď nám prejdú všetky projekty. Neviem si predstaviť, žeby sme z nášho
rozpočtu vedeli ukočírovať všetko z vlastných prostriedkov. Námestie z vlastných zdrojov
neurobíme a keď tak to je otázka niekoľkých rokov.
Dr. Miroslav Varšo
Ja si myslím, že námestie sa dá urobiť. Prostriedky sa dajú nájsť, len je tu problém v myslení.
Mgr. Jozef Bača
Nie je problém v myslení, je problém nájsť 200 mil. v rozpočte. To nie je o myslení je to
o peniazoch.
Dr. Miroslav Varšo
Veci sa hýbu dopredu. Peniaze sa vždycky nájdu na to, čo chceme.
Bod č.: 12

Mestská polícia
Dr. Miroslav Varšo
Mestská polícia:
Myšlienka pána primátora s pôsobnosťou polície v inej obci nie je zlá. Pán Štefan Forgáč z
Kúpeľnej ulice prišiel s nápadom ponúkať služby mestskej polície zo Spišského Podhradia obciam
pod Braniskom. Podnikli sa v tomto nejaké kroky? Bod som písomne navrhoval na
predchádzajúcom MZ. Ak by to nešlo, navrhujem zriadenie mestskej polície v Spišskom Podhradí.
Pritom je treba klásť dôraz na jej funkčnosť. Nefunkčnosť a dlhodobé sťažnosti občanov mesta boli
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totiž dôvodom jej zrušenia. Preto je treba hneď pri návrhu zriadenia mestskej polície zobrať do
úvahy odporúčanie Komisie pre verejný poriadok. Ak by sa mestská polícia ustanovila v počte
členov 2, je treba obsadiť aj miesto ich veliteľa, spočiatku na polovičný úväzok, pri zvýšení členov
mestskej polície na celý.
Mgr. Jozef Bača
Na stretnutí starostov Podbraniska sme sa tým zaoberali a ani jeden starosta nemal vôľu pripojiť sa
k financovaniu spoločnej obecnej polície.
Dr. Miroslav Varšo
V každom prípade vnímam z tvojich prejavov v TV, pán primátor, že aj ty vidíš potrebu mestskej
polície. Mestskú políciu sme zrušili lebo bola nefunkčná. Navrhujem znovu zriadiť mestskú políciu.
Na budúcom MZ chcem navrhnúť a poprosím poslancov o popremýšľanie – zriadenie MP, aby
hneď pri uznesení sa poistilo, že mestská polícia aby bola funkčná, aby sa zohľadnili pripomienky
z komisie OVP. A poprosím dovtedy porozmýšľať a rozprávať o týchto veciach.
MVDr. Michal Kapusta
Všetci sme za to aby sme zriadili chránenú dielnu, dostali sme stanovisko úradu práce. Ideme dať
žiadosť na chránenú dielnu na 3 ľudí, je tam potrebné splniť určité podmienky, ktoré budú súčasťou
výberového konania. Bude tu človek, ktorý nebude dávať pokutu ale môže pracovať preventívne.
Toto by bol prvý krok aby sme nanovo obnovili kontrolu na parkovanie a poriadku v meste. Funguje
už kamera na Rybníčku, obyvatelia nie sú natešení. Prvá kamera ja zameraná na elektromery.
Druhá kamera bude tiež na Rybníčku, bude sa sledovať odber vody a energie. O chránenej dielni
rozprávame 4 mesiace a teraz sa to pohlo.
Mgr. Jozef Bača
Ak bude chránená dielňa zriadená, potom môžeme uvažovať o zriadení mestskej polície.
MVDr. Michal Kapusta
Na chránenú dielňu dáva financie štát. My by sme mali náklady na réžiu bývalej kancelárie mestskej
polície, ktorú vykurujeme tak či tak.
Dr. Miroslav Varšo
Náčelník štátnej polície je tiež naklonený zriadeniu mestskej polície. S terajším počtom policajtov
nemôže kontrolovať všetko.
Mgr. Jozef Bača
Dostali ste v materiáloch ponuku mesta Levoča. Jeden policajt/1 odpracovaná hodina – 14,66 +
náklady na dopravu vo výške 1 km – 0,32 €.
Miroslav Longauer
Keď nebudeme mať mestskú políciu, tak sa nebudú plniť VZN.
Mgr. Jozef Bača
Ja si myslím, že mestskú políciu v meste potrebujeme.
Mgr. Miloslav Repaský
V rozpočte nie sú peniaze na MP?
Peter Hanigovský
Nie.
MVDr. Michal Kapusta
Prijal sa na minulom MZ rozpočet taký ako visel na úradnej tabuli, a v ňom sú zakomponované
peniaze na mestskú políciu.
Mgr. Miloslav Repaský
Tam je určitá čiastka na políciu.
MVDr. Michal Kapusta
V rozpočte sú peniaze na MP mínus peniaze za ich odstupné.
Mgr. Peter Vandraško
Teraz už predbiehame niektoré veci. Niečo v rozpočte mesta je, nateraz by som sa tomu
nevenoval.
Bod č.: 13

Pracovné príležitosti v Spišskom Podhradí
Dr. Miroslav Varšo
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Pracovné príležitosti - v r. 1991 bolo v Sp. Podhradi 1 562 pracovných miest: Kronika Spišského
Podhradia, strana 92. Navrhujem MsÚ zorganizovať stretnutie s miestnymi podnikateľmi, ako aj
obyvateľov s dobrou myšlienkou na tvorbu pracovných miest za účelom hľadania možností
pracovných príležitostí. Pozornosť treba zamerať okrem fungujúcich prevádzok a podnikateľských
subjektov aj na priestory bývalých závodov a výrobných družstiev. V prvom rade tu ide o oživenie a
vytvorenie nových pracovných príležitostí, zdôrazňujem, nie sezónnych, ale dlhodobých. Ponúknuť
investorom vhodné podmienky a prilákať ich do priestoru mesta Spišské Podhradie, hlavne do už
exisutujúcich výrobných hál. Sledovať výzvy a zo štátnych a európskych fondov sa uchádzať o
dotácie na tvorbu pracovných miest v regióne ako je náš, aby sa tak možným investorom mohlo
vyjsť v ústrety zriadením infraštruktúry potrebnej na spustenie prevádzok. Obnoviť Mariánske
námestie - vznik minimálne 20-tich pracovných miest v priestoroch obnovených meštianskych
domov na námestí a zároveň zvýšené využívanie všetkých už existujúcich služieb. Podporovať
sezónne podujatia, aj keď mesto z nich nemá okamžitý príjem, ich účinok na zviditeľnenie mesta
ako aj odraz v oblasti služieb je okamžitý. Príklady: Spišské folklórne slávnosti začínať o deň skôr v
Spišskom Podhradí, potom pojkračovať počas víkendu na Spišskom salaši. Unesco cup - podporiť
a rovnako využiť potenciál množstva účasťníkov a ich rodinných príslušníkov - ubytovanie, strava,
zviditeľnenie mesta v celoslovenskom merítku, Kráľovský maratón - 500 účastníkov a rovnaký počet
sprievodu, podporiť Podracký Jarmark..., spolupracovať so Spišským hradom a aktivity prepájať so
Spišským Podhradím - koncerty, podujatia rôzneho charakturu - informačné, zábavné, turistické...
všetky vymenované aktivity sú príkladom viac ako jednodňových podujatí, priťahujú účastníkov
nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, vytvárajú nový obraz o meste, šíria jeho meno a
prinášajú do mesta aj finančné prostriedky - služby, pozývajú účastníkov jednotlivých podujatí, aby
v Spišskom Podhradí strávili viac ako jeden deň a ubytovali sa tu.

- Aktivačné práce samozrejme podporovať, no zamestnanie na aktivačných prácach
nemožno pokladať za pracovné miesto. Aktivačné práce treba vnímať ako priestor na
hľadanie dobrých a spoľahlivých pracovníkov schopných postupom času prísť k trvalému
zamestnaniu.
Ing. Ján Jurečko
Toto je to lákavé len opäť skončíme tam, že mám pocit akoby sme preháňali peniaze z jednej
kapitoly do druhej. Pri každej takejto akcii je požiadavka na financie.
Dr. Miroslav Varšo
Je potrebné zorganizovať stretnutie s podnikateľmi mesta. Momentálne pracujem na tom aby
Kráľovský maratón mal cez naše mesto aspoň jednu trasu. Prinesie sem ľudí. Podracký jarmark je
v kultúrnom lete, je v rozpočte, Unescocup, 20 km okolo Spišského hradu – nie sú to náklady, ktoré
by boli tisíce € a pritiahnu ľudí.
Ing. Ján Jurečko
Nebudú tieto peniaze chýbať na námestí alebo v kanalizácii?
Mgr. Jozef Bača
210 uchádzačov o zamestnanie je v Sp. Podhradí.
Dr. Miroslav Varšo
Toto stretnutie vnímam tak aby podnikatelia, ktorí zamestnávajú ľudí si vymenili informácie,
rešpektovali požiadavky mesta, stretnutie aby aktivovali alebo využili potenciál. Ide o hľadanie, ide
o začiatok čohosi čo mi tu chýba. Možno sa mýlim.
Dr. Miroslav Varšo
Čítal som, že iniciuješ pán primátor stretnutie s firmou ohľadne skladov.
MVDr. Michal Kapusta
Zhrnul si to , je tam veľa myšlienok, len nie je to jednoduché. Rokovali sme s jedným investorom,
problém sú pamiatkari, p. Bobek tiež má problém s pamiatkarmi, sme v Unescu , je to značka ale
sme limitovaní, obmedzovaní. Rokujeme aby tu prišiel nákupný reťazec, ale pamiatkarii nesúhlasia
s farbou a typom strechy atď......aj o Vzorodeve sme rokovali. Zamestnali sme ľudí na 9 mesiacov
a tiež zisťujeme, že niektorí ľudia nedokážu pracovať, nehovorím, že všetci, ale veľa z tých
mladých, ktorí sú v meste ráno pol šiestej robiť nebude. Keď nad ním nestojíš, tak nerobí.
Dr. Miroslav Varšo
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Verím, že to tak vnímaš, aj ja to tak vnímam, ale stále verím, že to mesto má šancu. Keď o hovorím
o zamestnaní hovorím o stálych pracovných miestach. Vracajú sa ľudia zo zahraničia späť, len je
potrebné dostať toto mesto do inej fázy.
Bod č.: 14

Chodník na Spišský hrad, jeho geometrické zameranie a pokračovanie chodníka
Miroslav Longauer
Ako to pokračuje ďalej, to vytýčenie chodníka hlavne hore? Chodník bol budovaný minulý rok.
Z geometrického zamerania zašiel do súkromných pozemkov a keby sme riešili tú druhú časť tak
tam je správa Slovenského pozemkového fondu, takže z toho chodníka sa bude musieť rozobrať
a presunúť do ľavej časti. Vytýčenie chodníka kedy asi bude? Bude zakúpený materiál na chodník
či bude pokračovanie chodníka? Zamestnaných ľudí môžeme mať aj cez úrad práce na chodníku.
MVDr. Michal Kapusta
Je prijaté uznesenie na to žeby sme robili na chodníku na hrad. Materiál čo bol na cintoríne sme
použili, geometrické zameranie – ušli sme pol m2 alebo m2. Na rekultivácii skládky ušli 1 200 m2,
merali to geodeti. Toľko by som povedal ku chodníku na hrad. Prečítal stanovisko KPÚ. Ideme kúpiť
materiál na chodník na Spišský hrad podľa stavebného povolenia alebo ideme robiť zmenu PD?
Mgr. Jozef Bača
Koľko to bude stáť?
Miroslav Longauer
Komisia pre CR zo zasadnutia 19.5.2011 odporúča vykonať zmenu chodníka na Spišský hrad.
Aby sa urobila zámena.
MVDr. Michal Kapusta
Teraz si prečítal návrh na uznesenie, ktoré si nedal na MZ schváliť. Keby si také uznesenie
predniesol v roku 2011 tak by to bolo iné.
Miroslav Longauer
Mesto toto odporúčanie zobralo na vedomie.
Dr. Miroslav Varšo
Nepokladám za celkom férové, že sa, pán zástupca, skrývaš za uznesenie, mnohé veci nevieme,
musel som sa dlho učiť, až na nachytaných bodoch som sa dozvedel ako sa majú predkladať
návrhy. Bolo to na MZ povedané.
MVDr. Michal Kapusta
Rozpočet je alfa a omega celého mesta.
Mgr. Ján Furman
Je možná zmena projektu keď už raz pamiatkari dali takéto stanovisko? Tak buď je stanovisko
jasné alebo je to neprechodné.
MVDr. Michal Kapusta
Vieme tú zmenu finančne ustáť?
Miroslav Longauer
Chceš povedať, že 3 roky budú robiť chodník?
MVDr. Michal Kapusta
Kresať musia kameň.
Peter Hanigovský
Dať na najvyššiu časť kopca makadam, to všetko sa zošmykne. Neviem kto to jednal alebo
objednával, rokoval. Určite sa to nedá robiť za jeden rok. 2 zimy chlapi sekali kameň na chodník.
To, že nám časť ušla je na zamyslenie. Pri tomto rozpočte si mesto nemôže dovoliť nákup a prácu.
Možno treba zvážiť či ľudia na niektorých uliciach nepovedia, tak radšej dajte kameň nám, kde
nemajú chodník. Ty musíš dať návrh.
Miroslav Longauer
Predniesol návrh na uznesenie.
Mgr. Miloslav Repaský
Udusaný makadam keď tam bude tak vedľa neho vyrastie ďalší chodník.
MVDr. Michal Kapusta

20
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Stavebná komisia odporúča pokračovať podľa právoplatného stavebného povolenia aj z dôvodu
toho, že je to pozemok Slovenského pozemkového fondu, nie je náš.
JUDr. Jozef Tekeli
Bude potrebné zmeniť stavebné povolenie, keďže treba preukázať vzťah k pozemku.
MVDr. Michal Kapusta
Jedna vec je vypracovať PD, ktorá zostane v šuflíku lebo to nebudeme vedieť použiť.
Peter Hanigovský
Najprv zistiť či sa dá zameniť štet za makadam a potom to riešiť. Aby sme nezačali riešiť na
niečom, urobili projekty a potom nám SPF povie, že nám to nedovolí.
Vladimír Petrek
Máš odborníkov v komisii - stavbárov? Príde jedna búrka a makadam je preč.
MVDr. Michal Kapusta
V komisii mám odborníkov-stavbárov, ktorých prácu si vážim.
Ing. Marián Tirpák
Spodná brána hradu je zatvorená, urobíme chodník a brána bude stále zatvorená.
Miroslav Longauer
Udusané kamenivo – príde dážď tak sa to vymyje a jednak si myslím, že dostane nohy aj to
kamenivo, myslím si, že pána zástupcu oprávňuje toto uznesenie keď sa príjme, k vykonaniu zmeny
na SPF.
Mgr. Peter Vandraško
Neviem koľko je tomu dozadu už asi dosť, bola tu pani Kešeľáková z Prešovskej ulice ohľadne
výstavby chodníka. Prešli dva volebné obdobia, nevieme s tým pohnúť, denno denne deti chodia po
ceste, nie po chodníku, nie som proti chodníku na hrad, či tu príde Japonec alebo aký turista, máme
našich ľudí v Spišskom Podhradí, tak riešme problém, ktorý je problémom mesta. Toto – chodník
na hrad mi pripadá ako nadstavba. Nebudem hlasovať za tento návrh, že to je niečí návrh, ale
poďme robiť pre mesto, pre občanov, dá sa na hrad vyjsť z dvoch strán a ten chodník nezachráni
turizmus v meste. Keď budeme mať poriešené chodníky v meste, tak nebudem proti, ale v prvom
rade nech sú chodníky v meste. Priorita sú chodníky v meste.
Miroslav Longauer
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-4-12-C-1

MZ ukladá prekonzultovať možnosť zmeny povrchovej úpravy v poslednej časti chodníka
na Spišský hrad so Slovenským pozemkovým fondom.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
10.05.2012
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
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Bod č.: 15

Pri rokovaní MZ – prepis z nahrávacieho zariadenia do zápisnice
Miroslav Longauer
Do budúceho MZ treba dať návrh na zakúpenie audio nahrávacieho zariadenia, stalo sa mi, že
nebolo všetko zapísané v zápisnici čo som povedal, po konzultácii s hlavným kontrolórom sme
dospeli k tomu mať nahrávacie zariadenie.
JUDr. Jozef Tekeli
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Od začiatku funkčného obdobia som hovoril, že MZ by malo mať určitú úroveň. MZ sa niekedy
stáva debatným klubom, nerešpektujeme rokovací poriadok. Body programu sa dopĺňajú bez
akéhokoľvek podkladu, prerokovávajú sa veci, ktoré nie sú vopred predložené materiálmi.
Nemôžeme očakávať, aby zapisovateľka stačila zapísať diskusie, v ktorých debatuje jeden cez
druhého a často krát i viacerí naraz. Potom ani vy nemôžete chcieť aby to p. Blahovská zapísala
keď to ani nepočuje.
Mgr. Jozef Bača
Bol takýto návrh na prvom MZ a ste to zamietli.
Dr. Miroslav Varšo
Bola to dobrá myšlienka a zmenilo by to celý priebeh MZ.
Mgr. Jozef Bača
Prídete na MZ nepripravení.
Peter Hanigovský
Keď chceme také niečo robiť, tak zobrať príspevok na vedomie, úrad nech preverí možnosti financií
koľko také zariadenie stojí.
Miroslav Longauer
Keby tam bol rečnícky pult tak by to bolo poriešené.
Mgr. Peter Vandraško
Ideme od štetu cez makadam, ku hlasovaciemu zariadeniu.
Miroslav Longauer
Mám taký pocit, že toto MZ je len o peniazoch.
Štefan Faltin
Teraz nechápem, pán kolega.
Bod č.: 16

Štartovací balíček na rekonštrukciu Mariánskeho námestia
Miroslav Longauer
Tento bod presúvam do ďalšieho MZ – nechcem vás poskladať.
Mgr. Peter Vandraško
Si si presunul dva body, pán poslanec, som sa ťa na to na začiatku rokovania pýtal, odpovedal si,
že nevieš či tu vydržíš a teraz povieš, že presúvaš tento bod lebo si povedal, že nás poskladáš.
Keď tento bod bude zaradený do budúceho MZ, ja tu neprídem. Takýto precedens keď prejde tak
to môže urobiť každý poslanec. Toto nechápem.
Miroslav Longauer
Dávam návrh tento bod dať do budúceho MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávali sme o Mariánskom námestí v bode č. 11, čítal som zápisnice z komisií – obnova
námestia je prvá úloha. Povedzme si , že čo chceme a ako to chceme, že urobíme tie dva parky
a nepôjdeme do Mariánskeho námestie okolo sochy ale pôjdeme robiť iný chodník. Aby sme vedeli
ako ďalej. Neviem či dnes nejaký záver bude, potrebujeme vedieť cestu či ísť okolo sochy robiť
alebo nie.
Dr. Miroslav Varšo
Minulý rok sme to predniesli, hľadali sme finančné prostriedky, ja to nepokladám za nutné, že teraz
vstanem a zavelím toto treba robiť, nemám na to kompetencie ani odbornosti. Ja sa pýtam čo sa
plánuje robiť? Čo som chcel povedať, som povedal.
MVDr. Michal Kapusta
Ani ja nie som ten kto to má povedať. Sme tu jedenásti na to aby sme si povedali, či áno alebo nie.
Bol by som veľmi rád keby ste prišli na zasadnutie stavebnej komisie – rozbalíme PD námestia
a prijmeme záver. Mám z toho všetkého tu zmiešané pocity, všetko nespravíme aj keby dnes v noci
vyšla výzva, trvá 6 mesiacov kým ju schvália a bude rok 2013. Keď budú oslavy nech to vyzerá, že
sa tu niečo deje. Pozývam vás na zasadnutie stavebnej komisie.
Bod č.: 19

Rada školy pri Materskej škole – delegovanie člena za zriaďovateľa v MŠ
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v Spišskom Podhradí
Mgr. Miloslav Repaský
Vrátilo sa to do rokovania z určitého dôvodu. Robím na určitom projekte, rád by som to robil aj
s deťmi v MŠ. Z toho dôvodu chcem byť členom rady školy.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-8

MZ deleguje za zriaďovateľa Mgr. Miloslava Repaského za člena Rady školy pri
Materskej škole v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
19.04.2012
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

+
+
+
+
+
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Bod č.: 20

Majetok mesta
Peter Hanigovský
Akadémia sa konala, peniaze ZUŠ-ke boli poslancami schválené, nebolo to upravené v rozpočte.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-9

MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov vo výške 450,- € pre ZUŠ zo školskej
rezervy. Finančné prostriedky budú účelovo viazané na výdavky spojené s prípravami
a organizáciou programu slávnostnej akadémie.
Zodpovedný:
Termín:
Vedúca ekonomického oddelenia
19.04.2012
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
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+
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Peter Hanigovský
Majetková komisia odporúča kúpu pozemkov od p. Blahutovej za cenu – 4,50 €/m2.
Vladimír Petrek
Do zámeny nechce ísť?
MVDr. Michal Kapusta
Nie.
Miroslav Longauer
Športová komisia dala odporúčanie?
JUDr. Jozef Tekeli
A keď spoluvlastníci budú chcieť svoj podiel, to bude stáť spolu 9,- €?
MVDr. Michal Kapusta
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Pani Blahutová je polovičným vlastníkom. Jedná sa o 1 200 m2. Musí nám dať stanovisko ďalších
spoluvlastníkov.
Peter Hanigovský
Oni tiež dajú žiadosť o odpredaj. Rátalo sa s tým. Zameniť sa môžu pozemky, ktoré sú v rovnakej
bonite. Muselo by mať mesto pozemky v Zlatej Brázde.
Vladimír Petrek
Aká je prístupová cesta k parcele? Ona sa k svojej parcele ani nemusí dostať? Je zapísaná na LV?
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-10

MZ schvaľuje kúpu pozemkov od Ing. Zuzany Blahutovej rod. Blahutovej trvale bytom
Svetlá 7, Bratislava a to parcela KN-E 2563/1 – orná pôda vo výmere 852 m2 a parcela
KN-E 2566/1 – orná pôda vo výmere 1 613 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Spišské
Podhradie, zapísané na LV č. 2502 v podiele ½ za cenu 4,50 €/m2, spolu za sumu
5 546,25 €.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
19.04.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
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Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ
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Peter Hanigovský
Pán Jozef Blaschke si podal žiadosť na odkúpenie domu na Štefánikovej ul. č. 90. Majetková
komisia zamieta túto žiadosť. Na tento dom je vydané búracie povolenie a máme statický posudok.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia taktiež zamieta žiadosť.
Uznesenie č.: MZ-4-12-F-1

MZ zamieta žiadosť p. Jozefa Blaschke, Robotnícka 1, Spišské Podhradie na odkúpenie
rodinného domu na Štefánikovej ul. č. 90 v Spišskom Podhradí z dôvodu statického
narušenia tejto nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
19.04.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
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+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ
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Peter Hanigovský
Pani Jana Knižková si dala žiadosť na odkúpenie pozemku. Majetková komisia zamieta žiadosť.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia tiež zamieta túto žiadosť.
Uznesenie č.: MZ-4-12-F-2
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MZ zamieta žiadosť Mgr. Jany Knižkovej, Májová 6, Spišské Podhradie na odkúpenie
pozemku parc. KN-C 1444/3 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
19.04.2012
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
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Peter Hanigovský
Pani Čujová si dala žiadosť na opravu múra – majetková komisia zistila, že múr nie je majetkom
mesta, komisia zamieta žiadosť.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia tiež zamieta žiadosť. Je to súkromný pozemok.
Uznesenie č.: MZ-4-12-F-3

MZ zamieta žiadosť p. Gabriely Čujovej, Levočská cesta 16, Spišské Podhradie o pomoc
pri oprave kamenného oplotenia, ktoré je majetkom žiadateľa a mesto nesmie investovať
do cudzieho majetku.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
19.04.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Socha Immaculaty je na nevhodnom mieste a po konzultácii so stavebnou komisiou sa našlo pre ňu
miesto – umiestniť ju v areáli cintorína na pevnom betónovom základe a zabezpečiť strieškou proti
dažďu.
Dr. Miroslav Varšo
Kultúrna komisia súhlasí s týmto návrhom a odporúča aby socha zostala v Spišskom Podhradí na
miestnom cintoríne.
MVDr. Michal Kapusta
Pamiatkarom vadí, že na sochu prší a nie len na sochu ale aj na kamene. Oslovili OZ Krásny Spiš
a oni do toho nechcú investovať, boli tri variatny, jedna – cintorín, druhá - hotel Kapitula, tretia záhrada v kláštorku. Stavebná komisia navrhuje osadiť ju na cintorín, je to verejne prístupné
miesto. Stačí nám skica, nemusí byť projekt, dá sa tam zámková dlažba. Socha bude v strede
v trojuholníku, možno do budúcna by bolo vhodné aj osvetlenie.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-11
MZ schvaľuje zabezpečenie a umiestnenie originálu Sochy na Stĺpe – Immaculata – Mariánsky
stĺp v areáli cintorína v Spišskom Podhradí na pevnom betónovom podklade a pod ľahkou
drevenou konštrukciou prekrytou lexanom. Miesto umiestnenia sochy na ľavej strane vedľa
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schodov do Domu smútku, ostatné časti originálu umiestnené nad oporným múrom pri vchode do
garáží pod Domom smútku bude prekryté ľahkou drevenou konštrukciou a lexanom.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
19.04.2012
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

Peter Hanigovský
Výška nájomného za kotolne - návrh komisie bol aby to zostalo na úrovni minulého roku.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-12
MZ schvaľuje výšku nájmu na rok 2012 pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. vo výške 7 429,16 €.
Jedná sa o nehnuteľnosti, príslušenstvo a technológie:
1. Plynová kotolňa Štúrova 1, š.s.10, p.č. 1285 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá pozostáva
z budovy kotolne, technologickej časti a sekundárneho teplovodu
2. Plynová kotolňa Mariánske nám. 18, č.s.381, p.č.127 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá
pozostáva z budovy kotolne a technológie.
Plynová kotolňa Starý jarok 31, č.s.637, p.č. 1304 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá pozostáva
z budovy a technológie
Zodpovedný:
Termín:
Služby mesta s.r.o.
19.04.2012
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

Peter Hanigovský
Predniesol stanovisko finančnej komisie ohľadne prenajatia parkoviska pod hradom.
Ing. Marián Tirpák
Ja som to vysvetľoval aj na Dozornej rade, že s tým nesúhlasím. Neviem prečo by to malo byť iba
za symbolickú sumu, my sme dávali svoj návrh.
Mgr. Miloslav Repaský
Išlo minulého roku o 40% zo zisku. Keď tam bola vybraná suma cca 11 tis., boli náklady nejaké
napr. 6 tis. , 40% bolo myslené z 11 alebo z tých zvyšných, aby nevznikla situácia, že tých jedenásť
sa nevyberie. Dala sa tam minimálna čiastka. Toto nás núti aby sa vyberalo parkovné, aby z toho
mesto niečo malo. Je to len motivácia na výber.
Mgr. Ján Furman
Keď sa s.r.o. dostane do červených čísiel tak to mesto vykryje.
Uznesenie č.: MZ-4-12-

MZ v Spišskom Podhradí schvaľuje prenájom majetku mesta:
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1. Sociálne zariadenie na Štefánikovej ul. na parcele KN-C 1843/2
2. Parkovisko na parcelách KN-E 2623 o výmere 620 m2, KN-E 2624/1 o výmere 356
m2, KN-E 2625 o výmere 900 m2, KN-E 2626 o výmere 1697 m2
3. Parkovisko na parcele KN-C č. 1760 o výmere 1149 m2
pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. na dobu určitú od 1.5.2012 do 31.10.2012.
Nájomné je vo výške 20% z vybraného nájomného minimálne ale 2500,- € ročne.
Tieto finančné prostriedky zúčtovať do 31.12.2012.
Zodpovedný:
Termín:
19.04.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
0
0
0

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

0
0
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Peter Hanigovský
Navrhujem nechať to tak ako minulý rok.
Štefan Horbaľ
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-4-12-

MZ schvaľuje prenájom parkoviska pod hradom pre Služby mesta s.r.o. za 1,- € od
1.5.2012 do 31.12.2012.
Zodpovedný:
Termín:
19.04.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

0
+
+
0

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

+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Peter Hanigovský
OZ Chovateľov poštových holubov požiadalo mesto o finančný príspevok na pretek o pohár
primátora mesta a na činnosť. Finančná komisia dala návrh 500,- €.
Jozef Komara
Športová komisia zaujala súhlasné stanovisko ale na budúci rok.
Mgr. Miloslav Repaský
Chcem poukázať na ten kolotoč, adesovali to mestu, mesto žiadosť posunulo na športovú komisiu
a zo športovej komisie na primátora. Treba zaujať jednoznačné stanovisko. Potom dajme do
rozpočtu 15% rezervu pre takéto požiadavky.
Mgr. Peter Vandraško
Súhlasím s pánom Varšom, nech peniaze za kanál skončia v položke kanalizácia.
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Dr. Miroslav Varšo
Všetky peniaze čo idú do školstva skončia v školstve.
Mgr. Peter Vandraško
Koľko peňazí z originálov končí v rozpočte mesta?
Ing. Ján Jurečko
Zo ZŠ Školská 3 za 3 roky skončilo v rozpočte 15 000,- € v rezervnom fonde mesta.
Peter Hanigovský
Všetky peniaze na školstvo prídu do mesta, okrem platov, kto rozhoduje o peniazoch? 11 poslanci.
Všetky školy vytvárajú takú rezervu ako Školská 3?
Chovateľom sme navrhli 500,- €, športovci to neschválili.
Miroslav Longauer
Kameňom úrazu je kanál, keby bol priechodný neboli by sme robili takéto opatrenia.
Štefan Faltin
Pokiaľ dávali do žiadosti, že uskutočnia pretek o pohár primátora mesta a bude to pod záštitou
primátora mesta – nech sa to dá z repre fondu primátora. Ide o to, že či my ako poslanci máme
právo rozhodovať o primátorovom fonde.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to druhý najsilnejší klub, má výsledky, reprezentujú, na výstavách, olympiáde, mená sú zvučné.
Trápi ich aj poplatok za nájom čo platia. Myšlienka vzišla aj z toho, že okolité obce, ktoré majú
takýto klub tiež z časti im prispieva obec.
Mgr. Peter Vandraško
Prečo teraz žiadajú, keď je rozpočet schválený?
Mgr. Miloslav Repaský
Ten rozpočet sa bude tento rok určite meniť. Nebuďme takýto konzervatívni. A rozpočet bude úplne
iný. Je to daň za to, že sa učíme, pri rozpočte sa urobila chyba ohľadne chodníka.
Keby pán Longauer bol dal návrh skôr tak by to bolo v rozpočte, nevedel o tom.
Ing. Ján Jurečko
ZUŠ-ka dostala na 20 výročie školy príspevok od mesta, tu nie je tendencia a snaha budovať
systém, tu je tendencia prelievať peniaze z jedného chlievika do druhého.
Peter Hanigovský
Ani raz finančná komisia nerozhodla od stola, vždy sa čakalo na školskú komisiu. Nikdy sa nesiahlo
na školské peniaze aby školská komisia sa k tomu nevyjadrila.
Ing. Ján Jurečko
Tak sa nedá fungovať. Vždy meníme zložky rozpočtu. Nemôžeme naraz robiť všetko. Naraz sa to
robiť nedá lebo niet z čoho. Keď toto mesto potrebovalo postaviť šport a investovalo do športu do 1
mil. Sk, dnes mesto šport nestojí ani jeden cent. Postavil sa šport cez školstvo.
Mgr. Jozef Bača
Gymnázium Krompachy dali žiadosť na podporu, z komisie bolo odporúčanie - zamietnuť žiadosť.
Uznesenie č.: MZ-4-12-F-4

MZ zamieta žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov žiadateľovi – Gymnázium,
Lorencova 46, Krompachy z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v rozpočte.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
19.04.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
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Pozrite si materiály na neziskovú organizáciu Spišský Jeruzalem – PRO COMITATU.
Bod č.: 21

Správa z kontroly poskytovania dotácií
Miroslav Longauer
Dávam návrh na prerušenie MZ.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-13

MZ schvaľuje prerušenie rokovania MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

0
+
+
+
+

19.04.2012

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

+
+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MZ bolo prerušené, pokračovanie bude 10.5.2012 o 17.00 hod.

Pokračovanie MZ 10.5.2012.
Prítomní:
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
MVDr. Michal Kapusta
+
Štefan Faltin
0
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

JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu z kontroly poskytovania dotácií. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Odporúčania budú ako uznesenia?
JUDr. Jozef Tekeli
Odporúčam aby to MZ vzalo na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-4-12-A-3

MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o poskytovaní dotácií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2012

Bod č.: 22

Spišský Jeruzalem – PRO COMITATU
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Mgr. Jozef Bača
Podal informáciu ohľadne neziskovej organizácie - Spišský Jeruzalem – PRO COMITATU. Všetci
členovia budú hľadať možnosti financovania Spišského Jeruzalema z fondov. Materiály ste mali
doma. Mali by sa zabezpečovať veci, ktoré súvisia s vypracovanou štúdiou. Do združenia sa
vstupuje bez financií a každý podľa svojich možností a schopností bude pomáhať.
MVDr. Michal Kapusta
Niektoré granty sú pre obce, niektoré pre VÚC atď. Každý kto bude v združení si môže žiadať
dotáciu z grantu.
Dr. Miroslav Varšo
Je to dôležitá vec pre mesto a turistický ruch, aby mesto ako člen sa angažovalo a snažilo
ponúknuť kapacity, ktoré v meste máme, napríklad p. Krupa, máme dvoch zástupcov v združení
za mesto, aby títo ľudia boli zapojení do celého projektu. Využije sa potenciál ľudí, ktorí sa tomu
venujú a žijú v meste.
Uznesenie č.: MZ-4-12-B-14

MZ schvaľuje vstup a členstvo do neziskovej organizácie PRO COMITATU, n.o. so
sídlom Mariánske nám. 37, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
10.05.2012
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

Bod 24
Presunul sa na rokovanie MZ č. 5 - 10.5.2012.

V Spišskom Podhradí dňa 10.05.2012

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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