Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 19. 05. 2010
Program:
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podnety občanov
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok
z fondov EU /kompostovisko/
6) Mária Sýkorová, Komenského 11, Spišské Podhradie –
žiadosť o zámenu pozemku
7) Peter Klešč, Olšavka 17 – žiadosť o odkúpenie pozemkov
vo vlastníctve mesta
8) Mária Kočišová, Robotnícka 1, Spišské Podhradie –
ponuka pozemku na odpredaj
9) Ing. Ján Štelbacký, Galova 25, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
10) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – bytový dom na
Palešovom námestí č. 24
11) Správa hlavného kontrolóra z kontroly prijatých opatrení
z kontrol vykonaných v roku 2009
12) Úprava rozpočtu
Čerpanie rozpočtu k 30. 03. 2010

1)
2)
3)
4)
5)

13) Menovanie zapisovateľa do Školskej komisie
14) Rôzne:
- odkúpenie nehnuteľností od Železníc SR
- zmeny a doplnky územného plánu rok 2010
- úprava terénu nad Podzámkovou ulicou – informácia
- podanie správ zo zasadnutí komisií pri MZ
15) Kontrola plnenia uznesení
16) Záver

Prítomní:
P
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mária Kaľavská
P
Štefan Faltin
P
Vladimír Tomko
P
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Marián Boržík
Štefan Siváň

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Marián Boržík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Ing. Štefan Mačuga
Ing. Marek Mikula
Dana Blahovská
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Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Diskusia
Boržik

Navrhujem stiahnuť z rokovania bod č. 9 – neprešiel cez majetkovú
a kontrolnú komisiu. Bolo nám prisľúbené, že dostaneme žiadosť aj
podklady. Nedostali sme ich. Komisia sa nemohla k uvedenému problému
vyjadriť.

Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga
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+
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Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
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návrh prešiel, z rokovania MZ sa vylúčil bod č. 9 – Ing. Ján Štelbacký, Galova 25,
Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie pozemku

Bod č.: 4
Podnety občanov
Diskusia
Mgr. Bača
Dr. Lisnik

Mgr. Bača

Dr. Lisnik

K podnetom pridružíme časť bodu rôzne – úprava terénu nad
Podzámkovou ulicou.
Dňa 12.3.2010 som doručil na MsÚ a Stavebný úrad žiadosť ohľadom
činnosti na územiach za Podzámkovou ulicou. Musím konštatovať, že
12.5.2010 uplynulo 30 dní a nedostal som stanovisko MsÚ ani
stavebného úradu. Chcem sa opýtať, kde sa stala chyba. Funguje na
Stavebnom úrade poriadok, ktorý určuje do akej doby sa má dať odpoveď
na podnet občanov? Prečo, ako obyvatelia Podzámkovej ulice, sme
neboli prizvaní do konania – úprava terénu nad Podzámkovou ulicou.
Iniciovali sme toto stretnutie a ďakujeme, že ste zaradili tento bod do
jednania rokovania mestského zastupiteľstva. Zdá sa nám, že táto
činnosť nám nejakým spôsobom obmedzila na práve. Sme majiteľmi
priľahlých pozemkov a neboli sme o tom informovaní. Aktivitou
a činnosťou, ktorá sa tam deje vznikol problém, ktorý bráni prístupu
poľnohospodárskej techniky a požiarnej techniky. Zo zadných častí mali
prístup požiarne autá v prípade požiaru. V sobotu po dažďoch som sa
tam bol pozrieť. V ryhe, ktorá je vyrytá je mláka. Časť tej pôdy sa bude
zosúvať na naše pozemky. Malo to skvalitniť životy, ale teraz sa ohrozí
náš majetok a domy. Kradne sa ornica. Pozemky, z ktorých sa berie
ornica sa znehodnocujú. Kto dal príkaz na vykonanie týchto vecí? Akým
právom sa tieto veci robia? Ako sa to mieni riešiť? Už teraz nás táto
situácia znevýhodňuje a ohrozuje. Ako občania mesta máme právo sa
pýtať a dostať odpoveď.
Problém zatekania vody z kopca trvá už niekoľko rokov. Niektorým
majiteľom tiekla vody nie do záhrad ale do domov. Chceli sme urobiť
niečo, aby sa tomu predišlo, aby sa to nestávalo alebo stávalo čím menej.
Začali sme robiť niečo dobré pre celú ulicu.
Po legálnej stránke nemienime robiť prieky. Nás začala voda takto
ohrozovať, jednému – dvom ste pomohli a viacerým ste poškodili. Máte
na to povolenie a súhlas? Kedy bolo vydané stavebné povolenie? Prečo
prešlo 30 dní a my nemáme odpoveď?
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Neviem prečo neodpovedal stavebný úrad. Zaradili sme tento bod do
rokovania mestského zastupiteľstva.
Ako občan som písal a stavebný úrad nereaguje.
Mesto začalo robiť v prospech občanov. Zaoberali sme sa týmto
problémom niekoľkokrát na pracovných stretnutiach. Riešila to aj
stavebná komisia. S firmou Hortip Studenec sme riešili preoranie
pozemku.
Pred dlhším časom som dala p. Kapustovi fotky môjho domu ako vyzerá
po poškodení z dôvodu prechodu nákladných áut cez ulicu. Chcem sa
opýtať, či sa bude niečo riešiť. Máme poškodenú statiku domu.
Platím dane v Levoči aj v Sp. Podhradí. Som majiteľom domu. Mám dva
domy na Podzámkovej ulici. Môj dedo mi povedal, že nedajte si zobrať zo
zeme. Nikdy tu neboli také úpravy ako teraz. Pán Sýkora si zahradil
pozemok betónom a všetko stekalo do domu p. Ďuricu. Pán Sýkora si
bránil svoj majetok. Teraz ste vyorali obrovskú cestu – poriešili ste
jedného človeka. Pred našimi pozemkami je rigol do vysokej výšky. Treba
to poriešiť kanálom. Tam stačí 50 na 50 urobiť kanál a odviezť vodu
k cintorínu. Nám vždy do záhrady tiekla voda, lenže bolo poorané. Teraz,
keď voda zíde dole, neprajem vám tam bývať. U pána Ďuricu bola voda
až v kuchyni. Myslíte si, že ste poriešili p. Ďuricu? Ešte nebola zima ani
jar. Stiahli ste vodu od p. Ďuricu dole smerom k nám. Vy nepozeráte na
druhých len pravdepodobne na seba. Chcete to vyriešiť dobre ale my to
chceme mať dobre. Bolo by vhodné urobiť tam kanál. Stala sa mi teraz
krivda. Poriešte tú krivdu. Robte to tak, aby to vyhovelo všetkým ľuďom.
Mňa zaujíma to, že sa nedostanem k svojmu pozemku. Je tam závratná
zmena. Riešme to nejako. Došlo k úniku pôdy. Ukradla sa zem, nie je to
vaša zem. Ani ornica. Prečo ste sa nás nespýtali? Bolo mi povedané, že
to nie sú zemné práce, že netreba stavebné povolenie. Toto je vážna
situácia, p. Geci mi to vysvetlil, je lesný inžinier. Za dva roky sa to
podmyje. Všetko vzniklo kvôli p. Sýkorovi. Pán Sýkora mi urobil za tie
roky škodu. Púšťa kone na naše pozemky, ničia nám úrodu. Chcem
spravodlivosť. Urobiť tam kanál, vyviesť vodu k cintorínu. Ak nepôjde
voda ku mne tak pôjde k ďalším susedom.
Dosť vody teraz za posledné obdobie tieklo. Komu urobila škodu?
To je len začiatok.
Bavme sa o tom, čo bude s tou medzou. Ona zanedlho povolí, teraz tam
voda stojí, podmýva ju. Bavme sa o tom, čo budete potom s našimi
domami robiť. Nepočul som odpoveď na otázku či je stavebné povolenie?
Komu patrí pôda pod hradom?
Pozemkovému fondu.
Máme odborníkov na pôdu, keď nie je voda do jedného boku, ide o to, či
sa zem pretrhne alebo nie. Ak sa bude medza podrývať, tak urobíte viac
škody ako úžitku.
Toto riešenie nie je konečné. Nemohlo sa to dokončiť z dôvodu
neustálych dažďov.
Bude aj odpoveď ale treba trošku počkať, za jednou otázkou je ďalšia. Nie
je tu priestor na odpoveď.
Bol som aktérom tejto akcie. Už tri roky chodíme a fotíme ako vytápa p.
Ďuricu – hľadáme riešenie. Aj stavebná komisia dala návrh preorať.
Hortip Studenec nechcel dovoliť preorať. Myšlienka bola naviesť zeminu
navrch, aby sa medza zvýšila. Obrátili by sme vodu naspäť. Boli tam
pozrieť z Inžinierskych stavieb – zmerali výšky – dostaneme spád 50 cm
od p. Sýkoru k cintorínu. Na mape je cesta. Vlastníkom je Slovenský
pozemkový fond. Zákon hovorí, že aj topenie snehu zo svahov je
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povodeň – stavebný zákon hovorí, že sa môže stavebné povolenie urobiť
dodatočne. Pozastavili sme práce – prišli žiadosti od vás – čakáme kedy
príde Krajský stavebný úrad. Tieto veci sme dali do jednania. Neviem, či
ste tam vtedy boli, keď topilo p. Ďuricu. Boli sme tam, keď topilo p.
Urbanovského. V noci sme kopali vodu a pustili cez areál bývalej Prízy.
Komu prekopeme dvor, aby sme pustili kanál? Museli sme to riešiť hneď.
Predtým voda stekala cez požiarne uličky – teraz už neexistujú.
Bolo mi povedané, že majiteľ Prízy si zahradil majetok neprávom – nie je
to pravda. Tá ulička je už súkromná. Ja neviem kedy boli predané tieto
uličky. Ako poriešiť vodu na tej časti Podzámkovej ulice, aby nikoho
nevytápalo?
Odvolávate sa na paragraf v stavebnom zákone. Dali ste nám podklady
k nahliadnutiu a hovoríte, že ste to chceli riešiť v tom čase keď tiekla
voda. Prečo nie je stavebné povolenie? Vo vašej správe je uvedené –
majiteľom pozemkov je mesto Sp. Podhradie. Slovenský pozemkový fond
vám nedal do dnešného dňa povolenie, aby ste na jeho pozemkoch niečo
vykonávali. Nemali ste dosť času na to, aby ste nás informovali? Máme
podklady z roku 2009.
Išlo o prehĺbenie cesty. To je preklep, správne má byť rok 2010.
Tu je už priestupok proti majetko-právnemu zákonu, proti vlastníckym
právam a proti akýmkoľvek vlastníckym právam.
Projektovú dokumentáciu sme zadávali tohto roku. Keď máte pocit, že ak
nevojdete s koňom dole medzou do domu, ani s traktorom – že toto je
väčší problém ako to, že niekoho vytápa a berie mu voda dom, tak potom
neviem, čo je väčšie zlo. Prestali sme s touto činnosťou pokračovať, lebo
prišli dažde. Bude sa to riešiť. Nie je to konečné riešenie.
Keď príde silnejší nával vody, máme všetci vodu vo dvoroch.
Nepristúpil by som na vašu reč – uráža ma to, že riešime koňa a naše
pozemky a sme natoľko ignoranti, že nerešpektujeme to, že niekomu
treba pomôcť. Je to o tom, že nás vystavujete riziku. Ako chcete ďalej
postupovať? Chcete nás prizvať do stavebného konania? Žiadame si to,
aby ste nás prizvali , máme na to nárok. Komu patrí stavebný úrad? Kto
je zamestnávateľ? Ako je to možné, že do 30 dní nemám odpoveď? Môj
list smeroval do tohto mesta a do 30 dní, čo mám zo zákona právo – som
nedostal odpoveď. Môžem to vnímať tak, že hasíte to, čo je v neprospech
zákona. A čakáte dobu, aby sa zlegalizovali protizákonné veci.
Nemám dar reči. Prečo sa to šesť rokov neriešilo a naraz za jednu jar sa
to rieši. Bolo vám treba zem do parku? 6 rokov ste nekonali. Pán Kapusta
tu nebol vtedy, nie je to len na jeho hlave. Nekonali ste, páni poslanci.
Prečo sa nevykopal rigol, ale teraz sa tam naraz urobila cesta? Ja som
osobne zo spodnej časti prerobil tri bránky, dostanem sa do domu
s malotraktorom. Boli ste netolerantní, že ste sa nepýtali. Neriešili ste to 6
rokov. Povedzte mi riešenie ako sa to bude končiť. Vôbec ste to neriešili
cez nejaké pripomienky. Ste nás obišli. Lebo na každú stavbu je potrebné
pripomienkovanie. Pán Hanigovský je jediný poslanec, ktorý tam prišiel
a s nami to konzultoval. A videl to a tiež sa mu to nepáčilo. Povedzte nám
aké máte konečné riešenie.
Bol som pozrieť na tvari miesta. Ide o problém p. Sýkora – p. Ďurica.
Tento problém nie je len 6 rokov dozadu, tento problém riešila stavebná
komisia aj v minulosti. Zo zákona je – človek si má chrániť svoj majetok.
Pán Sýkora si pozemok ohradil a kanál urobil cez svoj pozemok. Svoj
problém si poriešil. Vyzval na takéto riešenie aj p. Ďuricu ale ten povedal,
že mu to netreba. Voda potom tiekla cez p. Ďuricu. Toho roku to bolo o to
horšie, že tej vody bolo dosť. Podľa množstva snehu sa v minulosti
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otvárali brány na Podzámkovej ulici a voda tiekla na ulicu. Medze mali
zjazdy. Konzultoval som tieto veci s primátorom. Bol som prekvapený, že
s každou drobnosťou chodíme na komisie a teraz sa to urobilo bez
komisie. Príklad je aj p. Štelbacký – odročený bod. Jednalo sa o 2 m2.
Mohlo sa to vyriešiť. Myslel som, že má mesto urobené aj stavebné
povolenie. Možno keby neboli vaše podnety, tak by sme nemali ani túto
štúdiu. Mesto sa malo spojiť s p. Sýkorom a Ďuricom a dohodnúť sa na
kanáli. Som za to, aby sa tento problém riešil kanálom. Variantu aká je
teraz ukáže jar, keď sa bude topiť sneh. Celá roľa má 30 ha, spolu
s hradným kopcom 60 ha.
Už teraz tam stojí voda.
Keď toto robil geodet tak neviem. Jedna časť vody sa pozberá a voda
buchne, zase to zatopí jedného – dvoch. Nie je to až taká investícia. Kto
sa chce dostať s koňom alebo autom do záhrady – porieši si to sám.
Keby ste to urobili formou rigolu, nikto by nebol proti tomu. Každý by si to
vyčistil sám. Ja nemôžem ísť proti p. Ďuricovi, keď ho berie voda. Ja som
sa mu snažil pomôcť. Je potrebné vykopať rigol a zviesť vodu k cintorínu.
Mesto musí raz za čas do niečoho investovať. Je mi ľúto, čo sa stáva p.
Ďuricovi každý rok. Všetko robíte poza naše chrbty a mimo zákona. Mne
sa to zdá, že nás obchádzate.
Ak toto má byť konečné riešenie tak to nie je riešenie. Za mojim domom
je lievik, keď príde nárazová voda tak nás zaleje.
Ja sa ospravedlňujem, ale nikoho som nechcel ohroziť. Toto nie je
konečné riešenie. Urobí sa klasický šikmý val, ale tie práce sa zastavili
kvôli počasiu. My to dokončíme. Ak nie, tak to dáme do pôvodného stavu.
Nikdy to nikto neriešil. Teraz je možnosť to poriešiť za relatívne malé
peniaze, aby to bolo v prospech všetkých ľudí. Beriem na svoje plecia, že
sme vás s tým neoboznámili. Robil som to v dobrom úmysle, aby som
ochránil časť Podzámkovej ulice.
To sa nedá prepáčiť.
Budeme postupovať podľa projektovej dokumentácie, keď to bude
zrealizované potom to môžeme hodnotiť.
Som proti tomu, aby sa postupovalo podľa PD keď sme do nej
nenahliadli. Mňa to nezaujíma, že ste niečo začali a nedokončili. Vaše
ospravedlnenie – toto je porušenie zákona – môžeme ho prijať. Chcem
sa opýtať kompetentných – aké vyvodíte dôsledky? Povedali ste, že ak
nebudeme súhlasiť, tak to dáte do pôvodného stavu. Odkiaľ vrátite tú
ukradnutú zem? Aké dôsledky budú z toho vyvodené?
Máte dôkaz na to, že je tá zem ukradnutá ? Alebo to myslíte tým, že je
dovezená do parku. Minulý rok tiekla voda, podmývala cestu na Dr.
Špirku. Na tejto ulici sa vyreguloval 100 m úsek potoka zdarma. Potok
je urobený, všetko je v poriadku. Nikomu to na tej ulici nevadilo lebo sme
zachránili cestu. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Ja som to dohodol, chodil
som na jednania s diaľnicou. Myslel som, že to bude cesta a zároveň
bude sťahovať vodu k cintorínu. Pôjde to cez stavebné povolenie
a územné konanie. Otázka je či nám to Slovenský pozemkový fond pustí.
Ak vám to Slovenský pozemkový fond nepustí, môžeme sa so všetkým
rozlúčiť. Nepoznáme problémy na ulici Dr. Špirku, nevkladajte to do tohto
jednania. My tu riešime iný problém. Hrozia tu straty na majetku, úrode
a ľuďoch a toto nič nevyváži.
Táto diskusia beží v takom rozsahu ako sa to týka uvedeného problému.
Treba riešiť túto situáciu, ale len za vašej účasti. Je tu štúdia, občania si
to musia prejsť. Prednosta chcel riešiť situáciu a chybu, ktorú urobil je asi
tá, že to robil sám. Vy máte právo a chcete to využiť aby ste boli
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účastníkmi konania. Nič iné a lepšie dnes nepovieme.
Ak by sme sa neobrátili na mesto, tak sa tu o tejto činnosti nikdy nerokuje.
Ak bola začatá stavebná činnosť bolo porušené naše právo.
Značky v meste nie sú označené od spodnej časti. Máme toľko značiek,
že niet kde zaparkovať.
Nie je to celkom tak ako sa to laikom môže zdať, aj keď sme vodiči. Túto
dopravnú situáciu riešili dopravní odborníci. Spĺňajú predpisy, vyriešil to
človek, ktorý má na to oprávnenie. Môže sa toto parkovisko zdať smiešne
ale je to tak, že musí byť takto označené. Značenie vypracoval odborník –
projektant – asi sa tomu rozumie.
Naši páni poslanci a mesto veľmi málo komunikujú s občanmi. Chcem
vedieť ako ste mohli dopustiť takú projektovú dokumentáciu na
parkovisko? Predtým ste prizývali ľudí na rokovania a vyjadrovanie sa
k územnému plánu. Máme na to ľudí, aby po večeroch alebo po nociach
vyberali parkovné? Koľko blokových pokút sa na základe kamerového
systému uložilo? Odcudzili ste sa, páni poslanci, ľuďom. Kto z pánov
poslancov sa príde popozerať, keď sa v meste konajú kultúrne akcie? Vy
ste tu gro mesta. Kvitujem, pán Kapusta, že ste chceli urobiť dobre.
Všade sa šetrí – bolo vy vhodné zaoberať sa znížením miezd pracovníkov
MsÚ, znížením pracovného čas zamestnancov, atď. aj tak tu nie sú ak
ich človek potrebuje. Ani voličský preukaz si ľudia nemôžu vyzdvihnúť.
Hanbíme sa, že v tomto meste žijeme. Robte svoju činnosť bezplatne,
páni poslanci, niektorí ste tu už 16 a viac rokov. Beriete prémie – tie by
mali byť za naviac vykonanú prácu. Sme tu preto, že máme problémy.
Začnite sa zaujímať o problémy ľudí. Daňoví poplatníci žijú len v centre
mesta? Sídlisko hrad sa nekosí, neupratuje, od soboty sú tam 4 fľaše od
vína. Kde sú naši pracovníci? Minule som ich sledovala určitý časový
úsek. 7.40 sa posadili pred Jednotou, zobrali metly a pozametali
chodník, zmietli smetí a prach do časti, kde majú byť vysadené kvety.
Potom si sadli, pofajčievali a pili pivo. Neskôr si sadli pred banku. Boli to
štyria ľudia, ktorí mali fúrik, metly a nič neurobili. Nič sa nerobí. Keď sa
niečo zveľaďuje – tak pred krčmou Pacák a pred Sýkorom. Keby ste si
vypočuli ľudí a nezosmiešňovali ich, tak by ste tu na zastupiteľstvách mali
vždy viac ľudí. Som prekvapená ako dlho ste ich nechali rozprávať.
Nákladné autá – na Podzámkovej ulici – dovoliť im len chodiť s prázdnymi
autami a s plnými cez poľnú cestu.
Odbočili sme od témy. Kedy nás informujete o ďalšom postupe prác na
Podzámkovej ulici alebo či nás vôbec budete informovať? Kvitujem pána
poslanca, nepoznám ho, ktorý sa okrem poslanca p. Hanigovského ozval
k téme. Navrhujem urobiť tam kanál aby voda stiekla k cintorínu.
Pozemok, na ktorom boli urobené úpravy sú v extraviláne. To čo sa udialo
sa udialo nezákonne a to nie pre ochranu proti povodňami. Neskrývajme
sa za p. Ďuricu. Toto vždy bol problém, mám 60 rokov a táto voda vždy
tiekla. Hrozí erózia pôdy a zrútenie medze a ohrozenie obyvateľov a to je
cca 30 domov. Tento stav je potrebné dať do pôvodného stavu. Najprv
vyňať cestu z pôdneho fondu, potom robiť stavebné povolenie a osloviť
majiteľov domov. Riešme to zákonným spôsobom a vypočujme občanov
ako to nariaďuje zákon.
Občasník Podhradčan – to je samá pletka, samé uznesenia, citovanie
zákonov. Nič sa občan v Podhradčanovi nedozvie, treba ho pretvoriť
a pripomienky nech sú aj od občanov. Ľudia nerozumejú tomu čo je
napísané alebo to písať tak, aby rozumeli mladí aj starí.
Máme tu stavebnú komisiu, stavebný úrad, v koho kompetencii je to riešiť,
či je na to len prednostovi, ktorý si to zobral. Či v kompetencii prednostu
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JUDr. Boronová

JUDr. Tekeli
JUDr. Boronová
Mgr. Bača
Dr. Lisnik

Mgr. Bača
Hric

MVDr. Kapusta
Hric
MVDr. Kapusta
Hric

Dr. Lisnik
Mgr. Bača

Dr. Lisnik
Hric

Ing. Tirpák

Lisníková
Dr. Lisnik
Hanigovský
Ing. Mikula
Dr. Lisnik
MVDr. Kapusta

nie je riadiť úrad, ale riešiť pozemky? Možno má na to patent, človek so
zdravým sedliackym rozumom toto neurobí.
Prečítala som si zápisnicu zo zasadnutia MZ z 26.11 2009 – mala som
námietky voči uzneseniu, ktoré je nejasné a nezrozumiteľné. Nemala som
pripomienky k zneniu zákona. Bolo mi doporučené, aby som študovala
zákony. Zákony nech si študuje každý kto tu sedí.
Tie uznesenia sú štandarne formulované. Od 1.6.2009, kedy bol zmenený
zákon, takto formuluje uznesenia každé mesto a každá obec.
Neprajem si, aby ste mi doporučovali študovať zákony, ja ich študujem.
V prípade úpravy pozemku nad Podzámkovou ulicou budeme pokračovať
podľa projektov, budete k tomu prizvaní.
Poprosím vás, páni poslanci, aby ste povedali svoj návrh, aby sa zastavila
akákoľvek činnosť za Podzámkovou ulicou. Činnosť, ktorú vyvíja mesto je
protizákonná.
My sa netvárime, že chceme niečo pre občanov urobiť, ale my robíme
niečo pre občanov .
Pán Koman je právnik a býva na tej ulici – nejde o to či niekto je právnik
alebo občan, už tretíkrát hovorím, že chcem aby ste mi odpovedali ako to
budete riešiť. MZ by sa malo k tomu vyjadriť. Nie len tak, že sa tu niečo
porozprávalo.
Povedal som, že nie je stavebné povolenie, nie, že nebude stavebné
povolenie.
Keby tam bolo stavebné povolenie, tak by sa to malo pripomienkovať.
Áno, veď to je jasné.
Ako sa táto ulica dá opraviť a dať do pôvodného stavu? Ja osobne
zoberiem brigádu a zoberiem fúrik a budem to zasypovať. Vy ste odviezli
20 alebo 30 áut zeme.
Navrhujem dať to do pôvodného stavu, pripomienkovať štúdiu a stavebné
povolenie.
Keby sme to vrátili do pôvodného stavu boli by sme tam ako pred 1 200
rokmi. Začali sme to riešiť, so všetkými pripomienkami vašimi, ale
nemienim voziť naspäť zem z parku a zahrabávať ju a potom voziť späť.
Zem je odtiaľ ukradnutá. Vy ste nás trvalo poškodili. Nerobte si z nás
žarty. Židia odišli z Podhradia, Nemci, kto tu zostane?
Vy ste ma sklamali – celý systém tohto obalu. To sa nedalo tak robiť. Bolo
treba pomôcť Ďuricovi, ale nie tak, ako ste to urobili vy. Z vykopaného
rigola voda nevytečie. Nie som sebec, ale keby som videl, že voda odo
mňa vyteká, nech to tak ostane, ale tam voda stojí. Tam je hlboká voda,
môže sa tam nejaké dieťa utopiť. Denne je to 50 m3 vody.
Nejaký rozumný kompromis treba prijať. Mesto malo dobrý úmysel, nie
celkom sa to podarilo. Teraz po dažďoch sa na toto pracovisko sa nedá
vstúpiť.
O čom to hovoríte, veď vstup na pozemok je nutný.
Riešime nelegálnu činnosť a posúvajú sa tu názory. Porušili sa tu práva
a vy im chcete dať na to súhlas.
Predniesol návrh na uznesenie k danému problému.
Mne sa pozdáva názor p. Lisníka – zastaviť práce.
Nemôžeme súhlasiť s protizákonnými vecami. Zastaviť práce
a pokračovať v tom, že sa to zlegalizuje.
Keď to chceme zlegalizovať a všetko pripraviť – povolenie od SPF
a stavebné povolenie, mám veľké obavy, či to stihneme urobiť do konca
roka. Vybaviť stavebné povolenie je dosť dlhá doba. Stavebné povolenie
na námestie sa vybavovalo 3 roky a ešte nie je dokončené. Ak máte pocit,
že je to zlé, dáme to do pôvodného stavu.
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Dr. Lisnik

Mgr.art. Siváň

Vaľová

Tomko

Dr. Lisnik
Tomko
Vaľová
Boržík
Hanigovský

Chcete to zakryť, že to dáte do pôvodného stavu? Nikdy to nedáte do
pôvodného stavu. Poznáte zákonný postup – viete o tom, že p. Ďurica sa
sťažuje 6 rokov, voda tečie 20 rokov a teraz zrazu časová tieseň. Vyvodiť
dôsledky, ukončiť práce, dať všetko do pôvodného stavu.
Nemôžeme sa vyhovárať na nestihnutie. V prvom rade musíme my
dodržiavať zákonné postupy. Keď sa rieši kritický stav, treba ho vyriešiť,
neviem či takým spôsobom ako sa vyriešil teraz. Zákon si my nemôžeme
dovoliť porušiť.
Pán Kapusta, keď ste dokázali vybaviť povolenie za mesiac myslím si, že
vybavíte aj stavebné povolenie. Čím skôr to urobte tak, aby nás to
neohrozilo. Legálne.
Terajší stav nie je konečný stav. Nájdime riešenie ako to urobiť,
samozrejme, že zákonným postupom. Dávam návrh, pôjdeme spolu
s komisiou výstavby tam pozrieť, poslanci, občania a vykonzultujeme si
to ako to urobiť. Prednosta to chcel v dobrej vôli urobiť a ste ho odstavili.
Keby sa nebolo nič urobilo kritizovali by ste, že sa nič nerobí.
Takýto ton je konfrontačný a ja si neprajem aby takýto bol. Boli porušené
naše práva.
Obviňujete a chcel urobiť dobre. Ja som osobne nevedel, čo sa tam robí.
Všetci poslanci ste mali byť o tom upovedomení.
Prednosta mal dobrú myšlienku.
Už dva týždne p. Tomko vieš, čo sa tam deje. Na pracovnom stretnutí nás
prednosta informoval. Každý mal možnosť tam ísť pozrieť. To, či
prednosta urobil niečo zbrklo alebo rýchlo budeme riešiť. Teraz sú tu
občania, chcú aby sme prijali nejaké uznesenie. Predniesol druhý návrh
na uznesenie.

Uznesenie č.: MZ-5-10-C-1
MZ navrhuje:
- zastaviť práce za Podzámkovou ulicou pod hradom
- pokračovať v riešení jarných vôd po prerokovaní v stavebnej komisii s návrhmi na riešenie
a konzultovaní s občanmi a zabezpečení zákonného postupu realizácie
- ukladá stavebnej komisii zasadnúť k uvedenému problému do 15.6.2010
Zodpovedný:
primátor, zástupca primátora
Termín:
15.06.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
0
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

To, že sa nedohodol postup ohľadom cestného obchvatu Spišského
Podhradie, za to trpí mesto teraz. Zberajú sa dokumenty, zberajú sa fotky.
25.5.2010 bude jednanie s diaľničnou spoločnosťou, rieši sa stavebné
povolenie Studenec – Jablonov. Uskutočnia sa opravy ciest vo výmere
30 000 m2. Dali sme do stavebného povolenia všetky popukané múry,
domy, atď. všetko. Kolaudácia stavby bude až o rok. Tieto dokumenty sú
založené. Pri kolaudácii bude riešiť NDS narušené veci. Bola urobená
pasportizácia mesta a pri ukončení bude robená nová pasportizácia
a bude sa stav porovnávať a riešiť.
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Mgr.art. Siváň
Dr. Lisnik

MVDr. Kapusta
Dr. Lisnik

Prejazd nákladných áut mesto nepovolilo, je to cesta VÚC. Mesto je
v takej pozícii.
Kedy dostanem, pán prednosta, odpoveď na svoju žiadosť a aké vyvodíte
dôsledky voči pracovníkovi stavebného úradu? A bolo by vhodné dať
trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
Porozprávam s vedúcim stavebného úradu prečo vám nedal odpoveď.
Budeme riešiť personu. Dostanete písomné vyjadrenie.
Tú druhú vec dávam na zváženie poslancom – podanie trestného
oznámenia.

Bod č.: 5
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok z fondov EU
(kompostovisko)
Diskusia
Mgr. Bača

MVDr. Kapusta

Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta

Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta

24.6. je možnosť podať žiadosť na Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja na kompostovisko a do 28.6. na verejné osvetlenie. Jednou
z povinných príloh je uznesenie MZ o podaní žiadosti o spolufinancovaní
a realizácii stavby.
Kompostovisko – vybrali sme lokalitu, jedná sa o ornú pôdu, prebieha
vyňatie ornej pôdy. Zajtra zasielame stanovisko na Obvodný pozemkový
úrad s tým, že by to malo byť do 14 dní. Čakáme na vyjadrenie
Ministerstva ŽP. Dostali ste návrhy uznesení na kompostovisko. Suma je
len na stavebnú časť, spevnené plochy, prístrešok, žumpu atď. Druhá
časť je technika, kde sme dali v prípade úspešnosti grantu – kúpu auta
atď. Preto je tam iné financovanie ako máte vy.
Lokalizácia kompostoviska?
Bývalé družstvo na Rybníčku na ľavej strane – 2 000 m2. Pozemok je vo
vlastníctve mesta. Financovanie je 778 000,23 € a spolufinancovanie je
38 900,01 €.
Aké ďalšie výdavky sa očakávajú?
Podal informáciu ohľadne výdavkov.

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-1
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1za účelom realizácie projektu
„Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadov v meste Spišské Podhradie“
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 778 000,23 €, pričom
- výška celkových výdavkov na projekt činí 778 000,23 €
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt činí 778 000,23 €
- výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov činí
38 900,01 €
- spôsob financovania projektu - vlastné zdroje
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

MVDr. Kapusta

Je pripravovaná žiadosť na výmenu elektrického osvetlenia – svietidlá
+kabeláž. Nie sú v tom stĺpy verejného osvetlenia. Pôjde o úsporu
energií.
Tento projekt sa bude podávať koncom mesiaca júna. K tomu nepôjde
stavebné povolenie len ohlásenie. Bude to výmena káblov.

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-2
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom KaHR – 22VS – 1001 operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritnej osi 2 – Energetika,
opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, za účelom realizácie projektu
„REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MESTA SPIŠSKÉ
PODHRADIE“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; 263 000,– €
c) financovanie projektu vo výške 5,00 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
vo výške 13 150,00 €
Zodpovedný:
primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6
Mária Sýkorová, Komenského 11, Spišské Podhradie – žiadosť
o zámenu pozemku
Diskusia
Mgr. Bača
Boržik
Ing. Mačuga
JUDr. Tekeli
Hanigovský
MVDr. Kapusta

Stiahli sme tento bod z minulého rokovania MZ, z dôvodu, že sa to
neriešilo v komisii.
Komisia majetková, kontrolná a škodová dala kladné stanovisko.
Komisia stavebná dala tiež kladné stanovisko – podľa návrhu p.
Sýkorovej.
Od 1.6. 2009 všetky hnuteľné veci sa musia odpredávať cez obchodnú
súťaž. Vysvetlil dôvody.
Poplatky by sa mali platiť na polovicu.
Pani Sýkorová dala vyhotoviť GP, čo je drahšia záležitosť, tak by mesto
malo zaplatiť ostatné poplatky.

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-3
MZ schvaľuje zámenu nehnuteľností a to - parcely KN-C 1544/3 zastavané plochy a nádvoria
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o výmere 70 m² a parcely KN-C 1543/2 záhrada o výmere 14 m² zapísaných na LV č. 1 vo
vlastníctve mesta za parcelu KN-C 1804/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m²
zapísaných na LV č. 388 vo vlastníctve Márie Sýkorovej, Komenského 11, Spišské Podhradie,
Jána Sýkoru, Kúpeľná 61 Spišské Podhradie a Márie Sakmárovej rod. Sýkorovej Komenského
52, Spišské Podhradie, podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí), podľa ktorého v prípadoch hodných osobitného
zreteľa, o ktorých MZ rozhodne 3/5 väčšinou prítomných poslancov sa pri prevode majetku mesta
nepoužijú ustanovenia odseku 1-7 § 9a zákona o majetku obcí. MZ sa uznáša v súlade so
zákonom o majetku obcí, že prípadom hodným osobitného zreteľa je vzájomné vyriešenie
majetkových pomerov na chodníku na Komenského ulici.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-4
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámenu nehnuteľností parcely KN-C 1544/3 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 70 m² a parcely KN-C 1543/2 záhrada o výmere 14 m² zapísaných
na LV č. 1 vo vlastníctve mesta za parcelu KN-C 1804/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
87 m² zapísaných na LV č. 388 vo vlastníctve Márie Sýkorovej, Komenského 11, Spišské
Podhradie, Jána Sýkoru, Kúpeľná 61 Spišské Podhradie a Márie Sakmárovej rod. Sýkorovej
Komenského 52, Spišské Podhradie bez vzájomného finančného vyrovnania.
Správne poplatky hradí mesto Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7
Peter Klešč, Olšavka 17 – žiadosť o odkúpenie pozemkov vo
vlastníctve mesta
Diskusia
Mgr. Bača
Ing. Mačuga

Boržík

Bude sa to riešiť vzájomnou zámenou.
Stavebná komisia o tom rokovala, jedná sa o 1 500m2 majetku mesta, p.
Klešč na zámenu ponúka menej, zvyšok by odkúpil. Pripraví sa GP, čo sa
bude odpredávať a čo meniť.
Komisia majetková, kontrolná a škodová súhlasila so zámenou
pozemkov.

Uznesenie č.: MZ-5-10-A-1
MZ berie na vedomie žiadosť p. Petra Klešča bytom Olšavka 17 - vypracovať GP na parcely č.
227/13, 223/2, 221/1,221/2, 222/2 za účelom zámeny pozemkov. Pri zadávaní vypracovania GP
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je potrebná prítomnosť zamestnanca z majetkového oddelenia mesta.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 8
Mária Kočišová, Robotnícka 1, Spišské Podhradie – ponuka
pozemku na odpredaj
Diskusia
Mgr. Bača
Boržík
Ing. Mačuga

Pani Kočišová ponúka na odpredaj pozemok, ktorý je v časti, ktorý je
plánovaný na IBV.
Komisia majetková, kontrolná a škodová odporúča aby mesto odkúpilo
uvedený pozemok. Parcely sa nachádzajú na plánovanej IBV.
Stavebná komisia taktiež odporúča odkúpiť tento pozemok.

Uznesenie č.: MZ-05-10-B-5
MZ schvaľuje kúpu pozemku parcela registra E č. 2786 vo výmere 1187 m² orná pôda na LV
3685, od p. Márie Kočišovej, rod. Horbaľovej, trvalo bytom Robotnícka 1, 053 04 Spišské
Podhradie za sumu 3 920,-€. Náklady s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – bytový dom na Palešovom
námestí č. 24
Diskusia
MVDr. Kapusta

Hanigovský

Kúpili sme dom na Palešovom nám. č. 24, vklad sa nepozastavil, malo by
prísť rozhodnutie, že sme vlastníkmi domu. Je potrebné vyhlásiť verejnú
obchodnú súťaž. Otváranie obálok bude robiť komisia, ktorú vytvorí
primátor alebo bude obálky otvárať majetková komisia alebo poslanci
na neverejnom zasadnutí.
Navrhujem, aby obálky otvárala majetková komisia a prizvať na jej
zasadnutie poslancov.

Uznesenie č.: MZ-5-10-C-2
Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi mestského úradu aby v termíne do 31.05.2010 s
termínom uzávierky do 30.06.2010 vyhlásil obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288
Obchodného zákonníka na predaj domu s príslušným pozemkom na Palešovom námestí č. 24
s nasledovnými podmienkami:
1. do minimálnej sumy 21 700,– €
2. prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky
upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže alebo ochraňujúce záujmy mesta v pozícii
vyhlasovateľa
Ukladá komisii pre posúdenie súťažných návrhov predložiť odporúčanie s návrhom na záverečné
rozhodnutie mestského zastupiteľstva vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže.
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Zodpovedný:
prednosta MsÚ
Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+
+

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

31.05.2010

+
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11
Správa hlavného kontrolóra z kontroly prijatých opatrení z kontrol
vykonaných v roku 2009
Diskusia
JUDr. Tekeli
Mgr.art. Siváň
JUDr. Tekeli
MVDr. Kapusta
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

Predniesol správu z kontroly prijatých opatrení z kontrol vykonaných
v roku 2009. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ako to bude s vyvesovaním viacstranového dokumentu? Tabuľa musí
mať väčšiu plochu.
Samozrejme.
Parkovací poriadok mesta má 15 strán a na úradnú tabuľu vyvesím 15
strán. Uvádzam to ako príklad.
Úradná tabuľa musí byť väčšia ako je teraz. Toto musíme dodržať. Boli aj
návrhy, kde asi by úradná tabuľa mohla byť osadená.
Je v súčasnosti na úrade vedená dokumentácia kedy boli vyvesené
a kedy zvesené úradné veci?
Každý dokument má vyznačené kedy bol vyvesený a zvesený.
Ak sa píše o návrhu rozpočtu, tak je možné ho napísať aj v sumári.
Priestorové možnosti tabule budú obmedzené. Elektronická verzia
úradnej tabule dokáže dokumenty absorbovať a zverejniť. Nie je
povinnosť mať vyvesený rozpočet mesta alebo plán kontrolnej činnosti?
Návrh plánu je vyvesený, aj keď to nie je povinnosť.
Z hľadiska práva na prístup k informáciám každý občan má právo
k nahliadnutiu do rozpočtu.

Uznesenie č.: MZ-5-10-A-2
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k výsledkom kontroly vo veci publikácie povinne
zverejňovaných údajov na úradnej tabuli mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-5-10-A-3
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch následnej kontroly vo veci prijatia
a plnenia opatrení z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom mesta Spišské Podhradie
v priebehu kalendárneho roka 2009.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Diskusia
Mgr. Bača
Hanigovský
MVDr. Kapusta
Hanigovský

Plánovali sme úradné tabule dať k parku, aby boli blízko k úradu a aby
boli pod dohľadom kamery.
Nebolo by dobré dať to na bočnú stenu ako je matrika?
Dajú sa premiestniť terajšie tabule pred MsÚ.
Tým, že tam dáme tabule, tak rozdelíme námestie.
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Bod č.: 12
Úprava rozpočtu
Čerpanie rozpočtu k 30.3.2010
Diskusia
Ing. Čarná
Hanigovský
MVDr. Kapusta

Ing. Mačuga
Ing. Lisoň
Ing. Čarná
Ing. Lisoň
Ing. Čarná
Ing. Lisoň
Mgr. Karpatyová
Mgr. Kicková
Ing. Lisoň
Mgr. Karpatyová
Ing. Lisoň

Čerpanie a úprava rozpočtu boli poslancom zaslané. Predniesla úpravu
rozpočtu a čerpanie k 30.3.2010.
Kupoval sa nový plynový kotol na požiarnu zbrojnicu?
Áno. Bol v havarijnom stave. Pred schválením rozpočtu sme mali
naplánované na tejto položke 1 000,- €. Museli sme nový kotol kúpiť,
zhrdzavel. Na starej ZUŠ na Galovej ulici vypadlo čerpadlo na kotli
v decembri. Táto prevádzka nás bude stále niečo stáť. Bez kúrenia v zime
nemôže budova byť.
Projektová dokumentácia na parkovisko pred evanjelickým kostolom bola
preto, že ideme do grantu cez MAS LEV. Je to oprávnený náklad cez
grant a PD bola potrebná.
Bola zle urobená elektro časť tak sa prerába PD alebo doplňuje.
Objavili sa 838 € na cestovné ZŠ. Ako sa objavili? Boli na mestskom
účte? Mesto predsa robí inventúru. Nechápem ako sa neobjavili pri
účtovnej závierke ale neskôr.
Vysvetlila situáciu ohľadne peňazí.
To boli pohyby roku 2010?
Áno.
Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Predniesla žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2010 – od augusta 2010
chceme zriadiť funkciu ďalšieho zástupcu riaditeľa školy.
Predniesla stanovisko školskej komisie, ktorá odporúča MZ prijať
uznesenie na úpravu rozpočtu v zmysle žiadosti riaditeľky školy.
Na finanačnej komisii ste povedali, že sa pripravuje náročná investičná
akcia. Vytvorenie funkcie je na časové obmedzenie alebo nie?
Na časovo obmedzené obdobie. Minimálne 1-2 roky a potom
prehodnotíme finančné prostriedky.
Predniesol návrh na uznesenie.

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-6
MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov Základnej školy, Palešovo nám. č. 9, Spišské
Podhradie v sume 4 600,–€ účelovo v súlade so žiadosťou z kapitoly 630 na kapitolu 610,620
v prenesených kompetenciách.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Lisoň

Predniesol návrh na uznesenie.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-7
MZ schvaľuje predložený návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie podľa jednotlivých položiek na
rok 2010 zo sumy 4 421 722,- € na 4 760 262,– €.
Zodpovedný:
primátor, vedúca ekonomického
Termín:
19.05.2010
oddelenia
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-8
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu CVČ Spišský hrad v Spišskom Podhradí na rok 2010 zo sumy
161 090,-€ na 160 969,– €.
Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-9
MZ schvaľuje dotáciu na činnosť pre miestny spolok Slovenského červeného kríža na rok 2010
v sume 35,– €.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-10-A-4
MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie k 30.3.2010.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 13
Menovanie zapisovateľa do Školskej komisie pri MZ
Diskusia
MVDr. Kapusta

V zozname členov školskej komisie sú neaktuálne mená členov.
Navrhujem zrušiť toto uznesenie a prijať nové so schválením aktuálnych
členov.
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Ing. Lisoň

Myslím si, že by mali byť odvolaní z funkcie.

Uznesenie č.: MZ-5-10-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-1-7-B-16 (schválenie členov Školskej komisie).
Zodpovedný:
prednosta MsÚ
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

19.05.2010

+
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-10
MZ schvaľuje členov Školskej komisie v tomto zložení: Ing. Ján Jurečko, Mgr. Imrich Biric, Bc.
Iveta Mlynarčíková, Mgr. Ľubica Karpatyová, Ing. Ľuboslav Longauer, Mgr. Mária Kicková,
zapisovateľka – Elena Brindzová.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Vysvetlil dôvod doplnenia do majetkovej komisie p. Jozefa Srnku nakoľko
bude zastupovať Mgr. Kynčákovú.

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-11
MZ schvaľuje Mgr. Jozefa Srnku za člena Komisie kontrolnej, majetkovej a škodovej.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14
Rôzne
Diskusia
Ing. Mačuga
Hanigovský
Ing. Mačuga
Hanigovský

Vysvetlil dôvody odkúpenia nehnuteľností od železníc SR.
Železnice očakávajú ponuku mesta.
Vysvetlil ponukovú cenu.
Naraz sú ochotní sa zbaviť majetku, doteraz neboli ochotní.
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+
+
+
+
+

Ing. Mačuga

Najprv sa snažili dať budovu do nájmu a teraz dali ponuku na odpredaj.

Uznesenie č.: MZ-5-10-C-3
MZ ukladá zástupcovi primátora rokovať so Železnicami SR o odkúpenie pozemkov.
Zodpovedný:
zástupca primátora
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Mačuga

Kicko

Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta
Mgr.art.Siváň
Hanigovský

MVDr. Kapusta

Boržík
Ing. Mačuga
Kicko

MVDr. Kapusta
Boržík

Mesto má schválený územný plán. Počas nasledujúcich rokov sa budeme
k nemu vracať. Nazbieral som 5 zmien, ktoré je potrebné zapracovať do
územného plánu. Predniesol zmeny.
Keď ste odsúhlasovali územný plán je záhadné, že ste kruhový objazd
posunuli do mojej záhrady. Ja, ako majiteľ, som nebol o tom informovaný.
Keď robia územné rozhodnutie v každej dedine, tak zavolajú dotknutého
občana a s ním rokujú. Schvaľujete potom niečo, čomu nerozumiete.
Šmahom ruky ste mi zobrali 2 000m2. Teraz mám zaplatiť daň alebo
nemám? Neviem ako dlho to budete riešiť.
Ceny na zmeny územného plánu sú: - 1 obstarávateľ – 660,- €, 2. riešiteľ
– 2300,- € + DPH.
Kompostovisko – je potrebné urobiť túto úpravu ale do grantu ísť
môžeme, momentálne sa pracuje na vyňatí ornej pôdy.
Keď sa projektovalo, tak projektant nemal návrhy a neoslovil dotyčných
majiteľov?
ÚPM je plán, nie skutočnosť. Keby mesto začalo realizáciu územného
plánu, tak by sme boli prišli na to, na čo prišiel p. Kicko tým, že si dal
žiadosť o výstavbu garáže na svojom pozemku.
Potrebovali sme schváliť územný plán, aby sme mohli ísť do grantov.
Jednou z podmienok žiadostí o grant je mať schválený územný plán
mesta. Plán sa dá meniť. Je to plán, ale je pre stavebný úrad už
záväzný. So žiadnym zlým úmyslom sme nechceli aby na pozemku p.
Kicka bol kruhový objazd.
Toto sa musí vyriešiť.
Dáme návrh na zmenu územného plánu a do troch mesiacov to môže byť
hotové.
Bol som tu začiatkom februára, bolo mi povedané, že mám vydržať 4
mesiace. Teraz poviete, že to môže byť hotové do troch mesiacov. Už od
roku 1993 bývam vo svojom dome. Ja som ešte ani jednu informáciu
podanú rozhlasom nepočul. Lebo nemáme na ulici rozhlas. Keď som
chcel verejné osvetlenie, tak som si ho musel urobiť sám na vlastné
náklady. Chodím tu už 18 rokov, aby bol vystavaný chodník na Prešovskú
ulicu. Bola napísaná petícia celej ulice, dobre že sa tam doteraz nič
nestalo. Deti chodia do školy a zo školy po kraji cesty, ak ide oproti auto
nemajú sa kam uhnúť a skáču do kanála. Rieši sa to 18 rokov.
Mesto vybavuje stavebné povolenie na kanál a na chodník na Prešovskej
ulici. V riešení je stavebné povolenie. Riešime to.
Sú tu aj pamätníci , ktorí by na to mohli odpovedať.
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Hanigovský
Mgr. Bača

Vysvetlil situáciu, že týmto problémom sa zaoberalo MZ aj v minulosti ale
stále to stroskotalo na financiách.
Ani nechcite vedieť koľko je požiadaviek od občanov. Ľudia chcú všetci
a všetko naraz. Naraz sa nedá urobiť všetko.

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-12
MZ schvaľuje začatie prác na zmenách a doplnkoch ÚPN mesta Spišské Podhradie na rok 2010.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Predniesol správu zo zasadnutia bytovej a sociálnej komisie. Správa tvorí
prílohu zápisnice.

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-13
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 9 na ulici Mariánske námestie 18 v Spišskom Podhradí pre pani:
Babičová Lucia a manžel Babič Lukáš, trvalo bytom Májová 44, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 13.4.2010 do 31.7.2010 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-14
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na ulici Mariánske námestie 18 v Spišskom Podhradí pre pána:
Ing. Bučák Jaroslav a manželka Bučáková Žaneta, trvalo bytom Bijacovce 196 na dobu určitú od
6.5.2010 do 31.7.2010 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Diskusia
Faltin

Mgr. Bača
Faltin

Mgr.art.Siváň
Faltin
MVDr. Kapusta

Mgr. Kicková
Ing. Mačuga
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta

Podal správu zo zasadnutia komisie OVP. Predniesol podanú sťažnosť.
Požiadal náčelníka MP pozisťovať podľa zoznamu z učtárne kto platí daň
za psa a má ho nahláseného alebo nie.
Celá Kúpeľná ulica je v zlom stave. Prešiel som aj Trhovisko aj iné cesty.
V meste je neskutočné množstvo dier na cestách. Vodné a stočné – bolo
by dobré zistiť, niektorí ľudia neplatia za stočné. Neviem prečo neplatia,
aký je postup. Treba to skontrolovať.
Za vodu vyberajú vodárne a vyberajú aj stočné. Posielajú peniaze mestu
Pani Kolačkovská podala žiadosť – trvalo to tri týždne kým sa
kompetentný zamestnanec zo stavebného úradu tam bol pozrieť. Bolo to
potrebné skôr riešiť. Spadol im do dvora múr od suseda. Keď je súrny
prípad je potrebné riešiť veci okamžite. Je to sklamanie z mojej strany.
Sivá Brada – parkovisko – ľudia sa zastavujú, na to parkovisko sa nedá
prísť. Kto má ten pozemok a prečo je zatvorený? Každý nadáva. Nie je to
sprístupnené verejnosti.
Celý pozemok je súkromný.
Na Kúpeľnej ulici nepočuť rozhlas.
Minulý rok sme schválili nájomnú zmluvu s pánom Kubíkom o prenájom
WC. Pod budovou WC sa stretávajú tri pozemky. Vysvetlil situáciu
ohľadne parkoviska. Dalo by sa tam niečo urobiť, ale všetko stojí peniaze.
Musíme zvážiť či budeme vykupovať pozemky na Sivej brade alebo
v meste na IBV.
Predniesla správu zo zasadnutia školskej komisie.
Predniesol správu zo zasadnutia stavebnej komisie.
Na Galovej ulici je urobený chodník po p. Tomiča, za tou druhou zatáčkou
už chodník nie je. Je tam trávnatá plocha a obrubník. Môj návrh je, aby
ste sa výstavbou tohto chodníka príležitostne zaoberali.
Teraz budeme najbližšie robiť chodník na starú cestu smerom na Sp.
Kapitulu. Potom sa plánuje urobiť chodník v parku smerom ku kostolu
a smerom k bývalému zväzarmu. Uvažuje sa o spevnenej ploche pred
ústavom.

Uznesenie č.: MZ-5-10-A-5
MZ berie na vedomie správy predsedov komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Diskusia
Mgr. Bača

MVDr. Kapusta

Termín:
Primátor:

19.05.2010

Po rokovaniach s Levočou sa mi javí lepšie prejsť do spoločného
školského úradu do Levoče. Ak chceme aby to začalo fungovať od
budúceho školského roka, musíme sa tým zaoberať. Levoča má
zasadnutie MZ v júni. Poslanci sa k našej požiadavke vyjadria. Dovtedy
musia vedieť ako sme sa rozhodli my.
Rozdiel je v prístupe Krajského školského úradu v Prešove a Školského
úradu v Levoči. V Levoči nie je problém.

Uznesenie č.: MZ-5-10-B-15
MZ schvaľuje zaradenie mesta Spišské Podhradie do Spoločného obecného úradu –
školského úradu so sídlom v Levoči s platnosťou od 01.09.2010.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
19.05.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
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+
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Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

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

+
+
+
+
0
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Diskusia
Ing. Lisoň

Ing. Tirpák
Ing. Lisoň

Ing. Tirpák

Ing. Lisoň

Hanigovský
Ing. Tirpák

Boli sme úspešní v grante – rekonštrukcia bytového domu na ul. Starý
jarok 44. V uvedenom dome ľudia už bývajú nejaký čas. 30.10.2008 som
položil Ing. Tirpákovi otázku, čo s rímsou, ktorá je tam poškodená. Pýtam
sa do kedy bude rímsa opravená? Prečo nie sú škody odstránené?
Urobili ste zápis s tým, kto poškodil majetok? Nemá potom význam sa
venovať takýmto akciám ako opravovať staré domy, keď nastane situácia,
že ho niekto poškodí a nedá do pôvodného stavu.
S pánom Furmanom som rozprával, keď zatepľoval poškodil rímsu, mal ju
opraviť. Neurobil to. Budem naňho naliehať aby to opravil.
Neurobili ste zápis s tým, kto to poškodil? Ako to chcete vymáhať? Čo
s vyvalenou omietkou, ktorú vyvalili pri vŕtaní káblu? Správa domu nie sú
len nedoplatky, ale aj takéto, tiež, nepríjemné veci, na ktoré nesmiete
zabudnúť.
TV rozvod, čo bol v dome postavený je nefunkčný. Informoval som
všetkých pokiaľ si chcú dať satelit, že si ho nemôžu dať na čelnú stranu.
Zajtra sa na to pozriem.
Mám taký názor, že MZ nemôže primátorovi ukladať úlohy, ale chcem
požiadať primátora, aby uložil konateľovi spoločnosti úlohu, aby
v stanovenom termíne vykonal odstránenie závad.
10.5. prišla žiadosť od p. Bučáka – menovaný žiada o výmenu okien. Ak
táto vec je taká, ako píše, že okná sú v dezolátnom stave, treba to zistiť
a potom sa posúdia financie. Bude potrebné sa zaoberať touto
žiadosťou.
Dole zostali pôvodné okná, nedovolil ich pamiatkari pri rekonštrukcii
meniť. Na poschodí sú už vymenené. Teraz nad tým treba uvažovať.
Vysvetlil situáciu ohľadne výmeny okien na Mariánskom nám. č. 18.

Bod č.: 15
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
MVDr. Kapusta

Predniesol kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie č.: MZ-5-10-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-2-10-B-16.
Zodpovedný:
prednosta MsÚ
Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--
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Uznesenie č.: MZ-5-10-E-3
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MZ ruší uznesenie č. MZ-2-10-B-12.
Zodpovedný:
prednosta MsÚ
Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+
+

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

19.05.2010

+
+
+
+
+
0
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Uznesenie č.: MZ-5-10-A-6
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Diskusia
Mgr. Bača

Termín:
Primátor:

19.05.2010

Ukončil rokovanie MZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

V Spišskom Podhradí dňa 19.5.2010

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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