Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 29.9.2011
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Člověk v tísni, pobočka Slovensko – žiadosť o vystúpenie
na zasadnutí MZ

6.

Majetok mesta:
1. Štefan Ondík, Komenského 1, Spišská Nová Ves –
žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti (bývalá budova
ZUŠ)
2. - Albína Kandráčová, Žehra 169 – žiadosť o povolenie
zriadenia prevádzky potravín v časti Rybníček
- Rastislav Škop, Štefánikova 159, Spišské Podhradie –
protest + petičná listina proti zriadeniu prevádzky
potravín v časti Rybníček p. Albínou Kandráčovou
3. Štefan Ondík, Komenského 1, Spišská Nová Ves –
žiadosť o odkúpenie pozemku na Galovej ulici
4. Štefan Ondík, Komenského 1, Spišská Nová Ves,
Dušan Mecko, Štúrova 7, Spišské Podhradie, Terézia
Jarkovská, Štefánikova 67, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemkov pred rodinnými domami
na Štefánikovej ulici
5. Rudolf Holub, Galova 20, Spišské Podhradie – žiadosť
o zámenu nehnuteľnosti
6. Viktor Klima, Štefánikova 52, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku (jareček)
7. Eduard Gajdoš, Štefánikova 156, Spišské Podhradie –
žiadosť o prehodnotenie uznesenia (MZ-7-11-B-32)
8. Ivan Sokolský, Hviezdoslavova 30, Spišské Podhradie,
Štefan Kukoľ, Hviezdoslavova 29, Spišské Podhradie –
žiadosť o povolenie postavenia prístrešku na
parkovanie (Hviezdoslavova ulica)
9. Iveta Gajová, Bielidla 7, Spišské Podhradie, Milan
Hrabkovský, Bielidla 6, Spišské Podhradie, Jozef
Hockicko, Bielidla 8, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemkov

7.

Rozpočet mesta:
1. Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2011
2. Úprava rozpočtu
Petícia občanov Májovej ulice proti zatvoreniu športového
ihriska na Májovej ulici

8.
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predsedajúci
primátor
primátor
zástupca
primátora
primátor,
zástupca
primátora
zástupca
primátora,
predsedovia
jednotlivých
komisií

primátor

hlavný kontrolór,
zástupca
primátora

9.

Parkovací poriadok - úprava

10.
11.

12.

Správa hlavného kontrolóra
Podanie informácie ohľadne:
- NFP kanalizácia
- múzeum
- depozit
Správy z komisií

13.
14.

Rôzne a podnety občanov
Záver

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

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

hlavný kontrolór,
zástupca
primátora
hlavný kontrolór
Dr. Varšo,
primátor,
zástupca
primátora
predsedovia
komisií
Predsedajúci

+
+
+
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Miloslav Repaský
Vladimír Petrek
Miroslav Longauer
Jozef Komara
Dr. Miroslav Varšo
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem doplniť bod rokovania – rekonštrukcia školy na Palešovom nám. 9.
MVDr. Michal Kapusta
V bode rokovania č. 4 je všetko okolo rekonštrukcie školy na Plešovom nám. 9.
Dr. Miroslav Varšo
Bod „Podnety občanov“ nedávať na koniec ale na začiatok rokovania MZ, nech je to takto aj do
budúcna.
Uznesenie č.: MZ-10-11-B-1
MZ schvaľuje program rokovania s navrhnutými zmenami.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
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29.09.2011

+
+

Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení. Poslancom bol zaslaný súhrn uznesení, ktoré sú v plnení
za obdobie posledných 3 mesiacov. Prečítal všetky nesplnené uznesenia , resp. uznesenia, ktoré
trvajú.
Dr. Miroslav Varšo
Prečo trvá uznesenie – zriadenie depozitu, bol tam stanovený termín, že sa má do júna pripraviť
priestor. Prečo to ostalo tak?
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie je bez termínu a bez krytia v rozpočte. Finančné prostriedky na zriadenie depozitu nie
sú kryté, v rokovacom poriadku je uvedené, že ak dáme návrh treba povedať odkiaľ , z akej
kapitoly vziať financie.
Dr. Miroslav Varšo
Vrátim sa k tejto problematike na konci rokovania MZ.
Miloslav Repaský
Uznesenie – vízia mesta - bol stanovený termín a nie je splnené.
MVDr. Michal Kapusta
Toto uznesenie dostali predsedovia jednotlivých komisií. A ty, pán poslanec, si povedal, že budeš
iniciovať stretnutie s poslancami.
Peter Hanigovský
Sociálna a bytová komisia zatiaľ nedala žiadne podklady.
Mgr. Peter Vandraško
Komisia školská tiež nie, riešime iné veci.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba si uvedomiť, že za toto sú zodpovední predsedovia komisií.
Miroslav Longauer
Uznesenie – reklama - na koľko ešte bude platné, na budúci rok sa stretneme tiež? Tam sú veľmi
jasné pravidlá ako postupovať.
Dr. Miroslav Varšo
Komisii pre OVP sa dal vypracovať postoj a návrhy na riešenie neúčinnosti MP, bol tam termín do
ďalšieho MZ. Aký to malo ďalší vývoj a dopad, chcem sa opýtať či sa niečo zmenilo.
Mgr. Jozef Bača
Komisia sa podľa zápisnice z posledného zasadnutia nezaoberala mestskou políciou.
Dr. Miroslav Varšo
Ďalší krok by mal urobiť primátor mesta. Škoda, že tu nie je pán poslanec Faltin, predseda
komisie.
Mgr. Jozef Bača
Preštudoval som si všetky zápisnice zo zasadnutí komisie OVP. K problému mestskej polície sa
komisia nevyjadrila.
Dr. Miroslav Varšo
Komisia dala konkrétne návrhy čo ďalej s tým. Je tu snaha o zlepšenie chodu mesta. Komisia sa
problémom zaoberala, je potrebné rešpektovať prácu členov komisie a brať jej námahu vážne.
Miroslav Longauer
Žiadam odpoveď na uznesenie ohľadne reklamy.
Mgr. Jozef Bača
Hlavný kontrolór s pracovníčkou na oddelení výstavby predvoláva postupne jednotlivých
majiteľov reklám. Pán Sýkora bol 2x na stretnutí s hlavným kontrolórom.
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Miroslav Longauer
Na túto tému sme sa už bavili, a aj o tom ako to robia v iných mestách. Nič sa neurobilo.
Mgr. Jozef Bača
Nemôžeme povedať, že sa nič nerobí. Treba sa prejsť po regióne a potom uvidíte či sa nič nerobí.
Miroslav Longauer
Reklamy sú osadené na mestských pozemkoch. Nepohneme sa do konca roka.
Mgr. Jozef Bača
No už sme sa pohli.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informácie ohľadne projektov:
ZŠ Palešovo nám. 9 – v utorok máme finančné jednanie s riaditeľom Uranpresu ohľadom prác na
škole. Prebehla prvá platba vo výške 141 116,35 €, druhá platba vo výške 264 922,78 €. Sú tam
urobené práce naviac, ktoré zaplatilo mesto a to suma 10 484,76 €, 11 810,03 €, ostali
nezaplatené faktúry vo výške 12 523,14 €, 6 599,33 €, 1 437,91 €. Ako je na tom školská rezerva
to povie predseda finančnej komisie.
Mgr. Miloslav Repaský
Bolo povedané množstvo čísel, ktoré nemôžeme pochopiť, nie sme do toho zainteresovaní. Koľko
investovalo mesto do rekonštrukcie doteraz, nemyslím peniaze školské z rezervy.
MVDr. Michal Kapusta
Všetky platby idú cez mesto. Mesto zaplatilo 6 176 € čo je naviac, čo nebolo kryté ZŠ.
Mgr. Miloslav Repaský
Koľko z tretieho balíka doplatilo mesto?
Peter Hanigovský
Škola nemala požiadavku aby mesto vytváralo ďalšie zdroje na krytie úhrad prác na škole. Toto
nie je v rozpočte. Rozpočet je schválený aj po úprave, nikde nebola požiadavka aby mesto
financovalo krytie rekonštrukcie.
MVDr. Michal Kapusta
Vyplatených je cca 6 100 €. Ostalo nezaplatených cca 20 000,-€.
Mgr. Miloslav Repaský
Môže mesto ešte finančne prispieť k rekonštrukcii školy?
Mgr. Jozef Bača
Požiadavku môže prehodnotiť finančná komisia, tá musí posúdiť či nájde nejaké rezervy.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Repaský si členom finančnej komisie, vy by ste mali na to zodpovedať.
Mgr. Miloslav Repaský
Na finančnej komisii som sa dozvedel nepravdy.
Mgr. Jozef Bača
Tu nikto nechodí s číslami v hlave, rozpočet má niekoľko miliónov. Treba prísť za mnou alebo na
ekonomické oddelenie a opýtať sa.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Škola sa má obrátiť na mesto s požiadavkou aby boli financované ďalšie náklady, ktoré boli mimo
projektu? Ja som zavolala aj finančnú komisiu aby prišli do objektu pozrieť, aby videli čo sa robí.
Pri rekonštrukcii starého objektu vyskočia aj veci naviac, s ktorými sa v rozpočte nerátalo.
V súčasnosti je navýšenie cca 10%. Niečo použijeme z nášho rozpočtu. Je potrebné aby dala
škola požiadavku na navýšenie rozpočtu?
Peter Hanigovský
Finančná komisia bola zvolaná, boli sme v škole, dali ste nám tabuľku, to je druhá – boli v nej
rozdiely čo sa týka dlhu po SO1. Prehodnotilo sa, vyšla iná suma – uhrádza sa vaša rekonštrukcia
z peňazí, ktoré ste mali z kapitálov za niekoľko rokov, t.r. ste dali 24 tis. €, Spolu je to cca 40 tis.€.
MVDr. Michal Kapusta
ZŠ spolu dala 78 tis. €. Potom je druhý balík – 40 tisíc € - práce na viac. 38 tisíc € je spoluúčasť.
Mgr. Peter Vandraško
Bola požiadavka hradiť to zo školskej rezervy – požičať- ale fyzicky peniaze nie sú. Riaditeľ našej
školy navrhol, že požičia a budete potom vracať, ale peniaze nie sú. O koľko sa navýšila stavba?
Mgr. Ľubica Karpatyová
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Asi o 2 mil. Sk.
Mgr. Peter Vandraško
Je to koniec, je to konečné číslo?
Mgr. Ľubica Karpatyová
V tejto chvíli je to ťažko povedať, ešte práce nie sú ukončené. Rapídne navyšovanie nebude,
možno ešte niečo vyskočí. Na to máme stavebný dozor a firmu.
Mgr. Jozef Bača
Keď má škola v meste problémy na koho sa má obrátiť keď nie na mesto? Budeme sa týmto
problémom zaoberať veľmi seriózne. Peniaze nie sú a treba ich zaplatiť, tak sa bude hľadať
priestor niekde inde, napr. v bankách alebo inde. Riešenie musíme nájsť.
Mgr. Peter Vandraško
Peniaze fyzicky nie sú – treba ich hľadať vo finančných inštitúciách. Kto zoberie úver? Mesto
alebo škola?
Mgr. Jozef Bača
Stavbu musíme dokončiť. Iné riešenie nie je.
Mgr. Miloslav Repaský
Je tu problém, zriaďovateľ robí rekonštrukciu a chýbajú finančné prostriedky. Bol som smutný
z toho, že komisia rozhodne, že nezateplíme niekoľko m2 lebo nie sú peniaze. Ako sa k tomu
mesto postaví? Nechcem sa dotknúť finančného balíka žiadnej školy, ale je nutné doplatiť, nájsť
riešenie alebo si požičať.
MVDr. Michal Kapusta
Posledná žiadosť o platbu je formou refundácie. Cca 1,2 mil. Sk bude musieť zaplatiť mesto
a budeme čakať nejakých 5-6 mesiacov kým dostaneme peniaze späť. Tam sa budeme baviť
o preklenovanom úvere na pol roka. Som za to, aby sa v škole urobilo všetko ale keď nie sú
peniaze tak nie sú. Vydržme, ukončime grant kým prejdú kontroly a potom dotiahnime ostatné
veci dokonca. Je potrebné prísne dodržiavať rozpočet.
Neoprávnené náklady - všetko bude uhrádzať mesto.
Mgr. Peter Vandraško
Chceme ohraničiť to aby skončil projekt a financovanie z projektu. Ak ukončíme projekt, je
schopná škola učiť?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Áno. Pri odkrývaní starých objektov vyskočia problémy mimo projektu a musia sa vyriešiť aby sa
mohlo v stavbe pokračovať.
MVDr. Michal Kapusta
Možno máme morálny problém zatepliť telocvičňu alebo vydláždiť dvor alebo opraviť strechu,
ktorá nezateká – toto môže byť urobené aj o rok. S tým je tu asi problém. Sú veci, ktoré môžeme
urobiť na budúci rok.
Peter Hanigovský
Mali sme zasadnutie finančnej komisie - prečítal správu zo zasadnutia komisie – ohľadne
nedostatku financií. Na komisii minulý rok ste mali požiadavku na financie na funkciu zástupcu
školy, zástupcu ste neprijali a peniaze ste nevrátili do rozpočtu.
Na to aby mesto malo v rozpočte ďalšie peniaze na financovanie – takáto požiadavka do júna
nebola.
Mgr. Jozef Bača
Keď príde statik a dá vyjadrenie, že to urobiť musíme aj zaplatíme ale keď sa bavíme o zateplení,
o vydláždení, čo nie je v projekte – toto nie sú práce súvisiace so samotným projektom, to treba
oddeliť.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Na konci minulého roka keď sa s rekonštrukciou začínalo ešte niekto nemohol žiadať o navýšenie
v rozpočte. Tieto veci sa odkrývajú postupne. Ja v tejto škole učím 33 rokov – toľko rokov sa
rozpráva, že sa tu postaví škola, nepostavila sa, my musíme fungovať v takých podmienkach aké
máme, sme radi, že prešiel projekt a budeme žiť a učiť v dôstojných podmienkach. Boli sme za
tieto roky určitým spôsobom diskriminovaní. Utekali nám žiaci prvého ročníka. Teraz sa
podmienky obidvoch škôl nejakým spôsobom vyrovnajú. Žiadam lepšie podmienky pre žiakov. Na
finančnej komisii v roku 2010 keď sa končilo volebné obdobie, padla tam táto otázka ohľadne
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zástupcu školy, vysvetlili sme to. Funkciu zástupcu riaditeľa školy sme nezriadili, tieto finančné
prostriedky sme nepoužili, presun finančných prostriedkov nenastal.
Peter Hanigovský
Vrátiť peniaze z kapitol nie je možné lebo skončil finančne rok a to nejde. K tomu konkrétnemu
bodu je návrh z komisie a o tom rozhoduje MZ. Budem čítať aj zmenu rozpočtu a preklasifikovanie
jednotlivých položiek.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Nedostali sme pozvánku na zasadnutie finančnej komisie.
Peter Hanigovský
Ale predkladali ste rozpočet.
Mgr. Miloslav Repaský
ZŠ vyčerpá svoju rezervu pre tento rok, mala by tam byť rezerva pre Školskú 3 a hovoríme, že
fyzicky tieto peniaze nie sú. Nerozumiem tomu.
Peter Hanigovský
Je september. Ministerstvo financií oznámi sumu o koľko percent sa znižuje prídel daní niekedy
v októbri. Ak ZMOS povedal, že sa znížia príjmy o 3%, tak to v skutočnosti bude 5 %. V komisii
sa hovorilo, že min. 5% musíme stiahnuť rozpočty. Aj iné mestá prehodnocujú rozpočty tak radšej
byť na to pripravení. 3,1 % mesto z podielových daní dostáva menej, 12% bude nižší príjem
a 3% sú podielové dane.
Mgr. Miloslav Repaský
ZŠ Školská 3 vytvára rezervu tiež a bolo povedané, že fyzicky ju nemá.
Mgr. Peter Vadnraško
Nikto nečerpal naše peniaze, jednoducho ešte neprišli, nie sú. Bavíme sa o tomto roku. Fyzicky
keby boli tak by Školská požičala druhej škole, že keď im prídu peniaze v ďalšom roku tak budú
vracať.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Investorom projektu je mesto, prečo by mala škola dávať žiadosť o navýšenie rozpočtu?
Peter Hanigovský
Prečo ste toto všetko okolo grantu nerobili vy, ale vzdali ste sa toho a nechali ste to na mesto?
Mgr. Ľubica Karpatyová
To nie je možné. Oficiálne škola nemôže dávať žiadosť na projekt, toto musí robiť mesto ako
zriaďovateľ.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť môže predložiť jedine mesto. Práce naviac, ktoré sú robíme spoločne. Zatepľovanie
telocvične je parketa p. riaditeľky, ja ako zástupca primátora môžem povedať, že s týmto ako
napr. zateplenie telocvične, vydláždenie dvora - môžeme počkať.
Peter Hanigovský
Preto čakáme aký bude výsledok v októbri lebo keď ministerstvo financií povie 5% tak rezerva
škôl nebude. Už teraz vieme, že 12% je menej a keď štát zníži 2 % tak to bude ešte horšie. Bude
potrebné zaviesť opatrenia v rámci finančných tokov , ktoré idú do škôl – školy si majú robiť
priestor, príde 1/12 rozpočtu, miniem 1/12, nie viac. Potom príde situácia, že niet len mesto daj
lebo mám nezaplatené faktúry. Projekt sa musí ukončiť to je jasné ale to, žeby sa v meste kvôli
škole zastavili nejaké iné veci, napr. vývoz odpadu, verejné osvetlenie to tiež nie je košér.
Mgr. Ján Furman
To sú všetko financie, ktoré školy dostanú od štátu, to len cez mesto pretečú. Každá škola
rekonštrukcie robí v čase prázdnin a vtedy vyskočia faktúry . Obdivujem zanietenosť p. riaditeľky
a to že mesto je investorom. Pani riaditeľka supluje mnohé iné činnosti, ktoré by malo robiť
mesto. Keď je rozrobená stavba a v škole sú mechanizmy som za to aby sa to urobilo aby deti
v zime nechodili po snehu a po blate. Škola teraz nemá financie ale ak dôjdu tak to vykryje.
Možno bude potrebný aj ten preklenovací úver a potom nevidím problém, aby to bolo navýšené.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem vedieť v čom supluje p. riaditeľka mesto?
Mgr. Ján Furman
Komunikácia so stavebným dozorom atď.
MVDr. Michal Kapusta
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Stavebný dozor chodí na úrad a komunikujeme spolu my. Riaditeľka je v škole. Vystaví Uranpres
faktúru a treba ju zaniesť do Bratislavy, ide mesto, je chyba v zúčtovaní treba opraviť a ísť odniesť
do Bratislavy, ide mesto. Myslím si, že pani riaditeľka nesupluje prácu mesta. Riaditeľka si robí
svoju prácu štatutára školy.
Mgr. Ján Furman
Tu nejde len o 16 000,-€ , ďalších 6 000,-€ mesto uhradilo a ďalších 20 000,-€ je neuhradených.
Ešte nevieme koľko prác naviac bude. Teraz je to naviac 70 000,- €.
Mgr. Miloslav Repaský
Považujete to za nejaké kritické alebo ohrozujúce? Mali sme 100% navýšenie pri niektorých
prácach. Ešte raz sa obraciam na 11 chlapov aby sme podporili tie ženy v škole. Môžeme byť hrdí
na ich prácu.
Peter Hanigovský
Zatiaľ nikto nepovedal, že nebude financovať práce naviac v škole. Sú veci, ktoré nemusia byť
realizovateľné hneď teraz, toto bolo jedine záporné čo sa týka rekonštrukcie školy. Aj škola nech
hľadá svoje rezervy. ŠKD má 6 000,- € k dobru. Treba hľadať rezervy ale nie len v meste ale aj vo
vlastných radoch. Ísť do úveru s čo najmenšou sumou.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Určite hľadáme finančné prostriedky v našom rozpočte.
Peter Hanigovský
Navrhujem ukončiť k tomuto bodu diskusiu.
MVDr. Michal Kapusta
Skládka TKO – išla žiadosť o platbu vo výške 135 125,78 €.
Rybníček - v novembri by malo byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Išla žiadosť
o platbu na Krajský stavebný úrad do Prešova vo výške 80 644,80 €.
Kamerový systém – tretia etapa – boli sme úspešní – cena za dielo je bez DPH stanovená na
čiastku 16 664,50 €. O 3 týždne by to mohlo byť v realizácii.
Projekt „Súbor kaplniek a Krížová cesta pri Spišskej Kapitule v lokalite svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO“ – projekt spracováva p. Olejník – Spišská Kapitula.
Reedícia Kroniky mesta – suma 5 000,- €, plánujeme 2 000 výtlačkov.
Dr. Miroslav Varšo
Prekvapuje ma počet výtlačkov 2 000 ks kníh. Nehovorili sme v komisii o vyššom počte?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne výtlačkov.
Starý jarok 47 – robí sa pamiatkový a archeologický výskum.
Projekty cez MAS LEV – schválená úprava chodníkov a spevnených plôch v parku pri Kláštorku –
cena 20 602,67 € s DPH.
Detské ihrisko – Sídlisko hrad – cena 5 498,99 € s DPH.
Detské ihrisko Májová ulica - cena 8 495,90 € s DPH.
Amfitáter v parku za MsÚ – cena 18 252,- € s DPH.
Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia, objekt SO 01 Spevnené plochy
a miestne komunikácie, diel SO 01.02 Lávky pre peších – cena 11 952,- € s DPH.
Máme ohlásenú kontrolu na schválené projekty – ihrisko Štúrova a parkovisko pred Evanjelickým
kostolom. Po kontrole by mali prísť peniaze z projektov. Ostatné veci boli odnesené na posúdenie.
Prihlásili sme sa do druhého realizačného projektu – revitalizácia krajiny a integrovaného
manažmentu povodí SR pre rok 2011.
Žiadosť o kompostovisko - je to na ministerstve životného prostredia.
Kanalizácia a ČOV – žiadosť nebola schválená, odvolali sme sa, zatiaľ neprišla odpoveď. Máme
stretnutie na Ministerstve ŽP v pondelok. Vypovedali sme zmluvu s agentúrou SEG. Budú
podané nové žiadosti o granty: - spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, chránená dielňa
pre dvoch zamestnancov na kamerový systém, je to zaplatené z úradu práce na 6 hodín/1 osoba.
Kamerový systém nám prešiel. Otázka je potom o nákladoch na mestskú políciu, ktoré sú ročne
cca 23 000,- €. To nechám na zváženie.
Mali sme kontrolu na terénnych pracovníkov z FSR konanú dňa 12.9.2011.
Kontrolu z Ministerstva kultúry konanú v dňoch 27.-29.9.2011.
Kontrola na projekt MAS LEV na detské ihriská na Štúrovej ulici bude 5.10.2011.
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Pracovné cesty:
- 19.7.2011 Bratislava - výpoveď zmluvy s firmou SEG, Ministerstvo dopravy a výstavby – záložné
zmluvy na 16 b.j.
- 21.7.2011 Michalovce – vyplácanie exekúcie na dom Štefánikova 9, Rudolf Škop
- 3.8.2011 Bratislava – podklady na podanie žiadosti na kompostovisko, Ministerstvo dopravy –
uvoľnenie kolaudačnej raty na výstavbu 16 b.j. 41 000,- €, jednanie s firmou Allexis na báze NFP
múzeum
- 23.8.2011 Bratislava – porada k LSKP na ďalšie možnosti využitia lokálky, Esira – vyúčtovanie
1. platby ZŠ Palešovo nám. 9.
- 5.9.2011 Bratislava – porada na ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja ROP
- 9.9.2011 Bratislava – žiadosť o platbu č. 2 ZĎ Palešovo nám. 9 – Esira
- 23.9.2011 Bratislava – žiadosť o platbu č. 1 TKO – oprava zúčtovania k prvej platbe ZŠ
Palešovo nám. 9
LSKP – zaplatili sme za PD – 38 tis. €, je schválený grant.
Komunitné centrum – plánujeme dať do bývalého bytu rodiny Paľonderových na Štefánikovu
ulicu. V roku 2010 boli povodne 3. stupňa, máme vyplatených 30% škôd. Je možnosť ísť cez ROP
a žiadať o doplatenie, je potrebné ísť do výzvy.
Uznesenie č.: MZ-10-11-B-2
MZ schvaľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
„Vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu č. 1 mesta Spišské Podhradie“ potrvá najviac
tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-A-1
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch a pracovných
cestách.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Člověk v tísni, pobočka Slovensko – žiadosť o vystúpenie na zasadnutí MZ
Michal Sládek
Som architekt slameného domu v Spišskom Podhradí, moja stará mama pochádza zo Sp.
Podhradia. Žil som určitý čas v meste. Pracoval som na projekte slameného domu. Projekt bol
v rámci projektu EQUAL. Projekt mal hypotézu overiť, či je to reálne bývanie. Je to prvý projekt
na Slovensku aj vo svete. Prináša výhody a nevýhody. Úspešná časť je, že dom stojí, druhý, že
vzbudil veľký záujem médií. Pre mesto Sp. Podhradie, je to, že mesto malo odvahu pustiť sa do
projektu. Od ukončenia projektu ubehli 3 roky. Momentálne sme v takej situácii, že ja už tam nie
som zamestnaný, tento projekt sa ma ale dotýka. Stavba stojí na pozemku mesta, je to
nevyhovujúce pre všetky zúčastnené strany. Máme projekt, posudky, znalosti. Radi by sme
posunuli projekt do fázy kedy bude tento dom legálny. Preto sme požiadali mesto aby prenajalo
tento pozemok organizácii Kolping Slovensko. Ak by mesto súhlasilo, s prenájmom pozemku by
sa mohol začať proces legalizácie stavby a ten by sme si zobrali na starosť my – organizácia
Člověk v tísni. Je to administratívny proces. Aj keď malý ale bol by z toho pozemku zisk. Čím
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dlhšie ten dom tam bude stáť tak bude zaujímavejší pre medializáciu, že to ešte nespadlo.
Ďakujem za pozornosť a za to, že ste mi dovolili vystúpiť na zasadnutí. Veríme, že kladne
posúdite našu žiadosť.
Ing. Marián Tirpák
Kto je majiteľom toho domu?
Michal Sládek
Kolping Slovensko.
Mgr. Ján Furman
Kolping nesídli v Sp. Podhradí.
Michal Sládek
Aj vtedy mali sídlo v Svätom Antone.
Mgr. Jozef Bača
Kolping ako organizácia má oficiálne sídlo na Sp. Kapitule, v marci majú valné zhromaždenie, kde
sa bude meniť sídlo organizácie.
Miroslav Longauer
Tento dom bol postavený bez stavebného povolenia?
Michal Sládek
Ano.
Miroslav Longauer
Ako to mohlo byť?
Michal Sládek
Bol postavený ako tréningový dom a ako experiment. Počas trvania projektu sa vymenili ľudia
skoro vo všetkých organizáciách, ktoré boli do toho zainteresované.
Miroslav Longauer
Bolo to postavené na cudzom pozemku.
Ing. Marián Tirpák
Ako sa vám podarilo zaviesť tam elektrinu, lebo to nie je skolaudované. Čudujem sa ako sa vám
to podarilo.
Dr. Miroslav Varšo
Myšlienka je fantastická. Gratulujem. Celou silou podporím takýto projekt. Myšlienka je dobrá ale
prvá zásada je postaviť ho na vysporiadanom pozemku.
Michal Sládek
Mesto bolo súčasťou tohto projektu.
Dr. Miroslav Varšo
Ide o nelegálnu stavbu aj keď výnimočnú, len sa bojím, že takýto spôsob postupu, ak by sa toto
teraz odsúhlasilo tak by to bol precedens a príklad pre niektorých obyvateľov ako v tom
pokračovať. Prekvapuje ma, že takéto organizácie takto konajú, týmto spôsobom.
Michal Sládek
Pamätám si, že som v roku 2008 rozprával s pánom Mačugom na túto tému. Možno sa presadilo
nejaké nadšenie, ja som bol naivný, priznávam si to ako chybu, mali sme to papierové pozadie
vyriešiť primárne. Horel termín, že skončí financovanie, takže toto otvorene priznávam, že sme
dali prednosť - dokončiť keď bol začatý - a neriešiť papierové veci. Je to neštandardné. Toto je
neúspech tohto projektu. Keď človek spoznal tú chybu a vie o nej, musí urobiť maximum aby sa tá
chyba napravila.
Miroslav Longauer
Zmluva s EQUAL bola podpísaná ešte skôr?
Mgr. Jozef Bača
Hlinený dom v Spišskom Podhradí – celú genézu ohľadne tohto domu som vám poslal mailom.
Partnerom pri výstavbe bolo aj mesto Spišské Podhradie, ktoré na tento účel vyčlenilo pozemok
a prisľúbilo pomoc pri prevoze materiálu. Toto bola účasť mesta.
MVDr. Michal Kapusta
Informácia je podaná, je to na zváženie a premyslenie. Zoberme to na vedomie, musí sa k tomu
vyjadriť komisia ako zlegalizovať tento dom.
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Uznesenie č.: MZ-10-11-A-2
MZ berie na vedomie informáciu podanú Občianskym združením „Člověk v tísni Slovensko“.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 13

Rôzne a podnety občanov
Anna Grivalská
Ľudí v tiesni v Podhradí je viac ako tisíc. Jeden domček postaviť pre jednu rodinu, poviem, že je
to podvod. Jeden dom postaviť a chváliť sa tým. Viete, že to bolo tunelovanie a zneužitie
funkcionárov mesta. Jednej rodine postaviť domček a chváliť sa v médiách, je to veľmi úbohé. Vy
ich máte učiť ako majú hospodáriť, ako sa majú chovať a nie im postaviť domček.
Michal Sládek
Toto nebola pomoc tejto rodine, napriek tomu, že tam býva, ale ak chceme pomôcť 400 tis.
ľuďom, toto sú kroky ako im pomôcť. Išlo o overenie hypotéz. Táto rodina má šťastie, že sú
„pokusnými králikmi“. Išlo o to zistiť, či je možné, že si samy postavia dom s tým, že ich niekto
vedie. My tento dom musíme sledovať či to bolo dobré alebo nie. Chceme niečo zistiť aby sme
vedeli pomôcť viacerým rodinám. Niekde to hľadanie riešenia musí začať.
Gejza Pokuta
Býval som na štadióne, robil som tam. Bol som v Prešove žiadať ubytovanie, tam mi povedali, že
mám trvalý pobyt v Spišskom Podhradí, že tam ma majú riešiť. Nemám kde bývať. Robil som na
ihrisku a teraz nemám kde bývať. Pán Komara mi odrezal kladku, v bunke mám veci a nemám
kde bývať. Postavím si bunku na cudzom pozemku, kde budem bývať. Mesto nemá útulok.
Chcem dať návrh aby bol útulok pre bezdomovcov ako je v Prešove.
Mgr. Jozef Bača
Nikdy som pána Pokutu nevyhodil, býval na kúpalisku, zmluva skončila. Mal možnosť ubytovania
na štadióne, pre darebáctvo bol prepustený z aktivačných prác a tým pádom musel odísť aj
z ihriska.
MVDr. Michal Kapusta
Komunitné centrum oslovilo Občianske združenie „Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc“
v Prešove o pomoc s ubytovaním pre p. Pokutu. Mal by tam ubytovanie za 1,-€/deň, stravu za 1,€/deň a 10,- € záloha za kľúče. Nastúpiť mal 14.9.2011, pán Pokuta to odmietol a nenastúpil tam.
Gejza Pokuta
Bol som tam ale polícia ma poslala do miesta trvalého bydliska, nemám tam trvalý pobyt a tým ani
právo bývať v útulku v Prešove.
Magdaléna Kurillová
Chcem sa opýtať vedenia mesta – projekt na kanalizáciu bol neúspešný. Komu mesto zadáva
spracovanie projektu? Okolitým dedinám, ktoré dávajú projekty všetko prechádza a mestu nie?
Koľko tento projekt stál?
MVDr. Michal Kapusta
Projekt stál 5 700,- € bez DPH.
Magdaléna Kurillová
Je to dosť veľká suma aby tie peniaze vyleteli do vzduchu len tak. Kedy budú opravené diery na
chodníkoch v meste? Takéto námestie ďaleko v okolí nenájdeme. K toľkým úrazom dochádza
a my sme benevolentní . Je česť, že sa opravujú chodníky inde ale bolo by dobré keby sa to robilo
aj v meste. Kedy sa tie diery zaplátajú? Dúfam, že nechceme dopadnúť ako v Rožňave, že učiteľ
plátal chodníky. Začala sa ďalšia etapa výstavby diaľnice – chcem sa opýtať či sa uzatvorila
zmluva s investorom o odstránení škôd. Už sme počuli, že po ukončení diaľnice sa budú
odškodňovať. Chcem vedieť kto bude po ukončení diaľnice odškodňovať? Jednali ste s diaľničnou
spoločnosťou? Keď chcete jednať po ukončení prác, nikto s vami neuzatvorí zmluvu potom.
MVDr. Michal Kapusta
Pri územnom a stavebnom konaní pri výstavbe diaľnice vtedy sú vyzvané dotknuté orgány a tam
sa vyjadrujú a komunikujú veci, sú v stavebnom povolení. Neviem akú zmluvu máte na mysli
medzi diaľničnou spoločnosťou a mestom. Teraz sa stavia druhá časť, je to výstavba na 24

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

mesiacov. V tejto zmluve vyhrala firma Doprastav, tam sú zakotvené veci pre mesto. Pasporty
budú po prvom, druhom a konečnom úseku. Každý zúčastnený musí podpísať kolaudačné
rozhodnutie, ak mesto nepodpíše protokoly nebude skolaudovaná diaľnica.
Mgr. Marcela Petreková
Máme kontakty čo sa týka Doprastavu a firiem, ktoré robia na diaľniciach – mestá si kladú
podmienky, firmy zaťažujú cesty a komunikácie mesta, mestá si dávajú podmienky, to je nepísaná
daň.
Magdaléna Kurillová
Veľmi pekne je urobený chodník k ZUŠ. Lenže do tejto uličky chodia neprispôsobiví –
upozorňovala som na to, že je tam verejné WC. Predtým tam bolo okolo obchodu oplotenie. Teraz
tam nie je a chodia to špiniť. Nerobí to dobrý dojem, až tam postávajú, pijú a znečisťujú.
Anna Grivalská
V roku 2009 bola úprava rozpočtu a bola zmenená dokumentácia čističky, pretože 20 ročná už
nemôže vyhovovať- prečítala článok z Podhradčana ohľadne investícií v roku 2009 a 2010. Teraz
sa zase robil nový projekt.
MVDr. Michal Kapusta
Vypracovanie PD na celé mesto je 5 km kanálov, 2 km kanalizačných prípojok – dokúpili sme
pozemok na Galovej ulici, ČOV začala sa stavať v roku 1991-1994. Nastavená na 50% výkon,
prerábala sa PD na 100% -tný výkon a keď si niekto myslí, že má PD a pripravenú žiadosť a ju
pošlete a to je všetko, tak to sa mýli. Trápi ma, mrzí ma, že kanalizácia neprešla. Prvé kolo sme
nestihli žiadosť, v druhom kole sme mali 15 nedostatkov, v treťom kole bola nízka alokácia
finančných prostriedkov. Rozdeľovali menším obcciam aby dostali viacerí po menej peňazí.
Nemáme zatiaľ odpoveď na odvolanie.
Miroslav Longauer
Je pravda, že tam bolo málo finančných prostriedkov na rozdelenie, ale bol som ako poslanec
presvedčený, že to neprejde a ako občan Podhradia som bol oklamaný. Všetko to bolo pripravené
na veľmi rýchly čas. Mesto dalo odvolanie ale si myslím, že nebude úspešné. Vyhadzujú sa tieto
peniaze, čo sa týka firmy, to je na škodu veci, lebo nemáme porobené chodníky a vyhadzujú sa
peniaze pre také firmy.
Mgr. Jozef Bača
Chceš navrhnúť aby sme nepodávali žiadosti? Neviem o takej obci, žeby im všetko prešlo ako ste
povedali, p. Kurillová.
MVDr. Michal Kapusta
Podanie žiadosti na PD sme zaplatili Esire 3 000,- €. Na spracovanie kanálu sme zaplatili okolo
3 000 €. Nevieme samy podať žiadosť, vieme ju vypracovať, nevieme to urobiť tak aby bola
úspešná, viacerí ste podávali žiadosti a neprešli, sto percentná úspešnosť nie je nikdy. Agentúry
podávajú žiadosti lebo mestá nevedia tak silno lobovať a keď si myslíme, že si samy pripravíme
projekt a prejde to, tak potom aj motyka vystrelí.
Dr. Miroslav Varšo
Porovnávať peniaze, ktoré musela zaplatiť škola a mesto za projekt by som neporovnával. Lebo
tam si hovoril o 5% a to sú iné peniaze. Sú tu peniaze, ktoré sú odsúhlasené s vedomím
poslancov, sú to veci, do ktorých sú poslanci tlačení. Aké podávať projekty, aj k tomu sa vyjadrím.
Peter Hanigovský
Neúspešnosť s projektom firmy Esira – neviem aký bol dôvod neúspechu – ministerstvo sa
vyjadruje „neuspeli ste“. To, že sa lobuje, je tiež pravda, ale pamätám časy keď mesto podalo
projekt a prešlo. Mali sme pracovníka čo robil menšie projekty a prešli.
Mgr. Peter Vandraško
Zahlasovali sme za firmu ohľadne mandátnej zmluvy. Tam bol ten priestor dosť stiesnený, je
pravda, že kolega Longauer predstavil firmu Premier consulting. Treba riešiť veci ďalej dopredu.
Bola daná výpoveď firme SEG. Je tu priestor osloviť nejakú inú firmu a ísť ďalej do toho. Ak je
nejaký kontakt, vstúpiť do rokovania a uberať sa touto cestou a pomôcť tejto veci. Budeme čakať
na odvolanie. Osobne som hlasoval za firmu SEG, nebudem sa zbavovať viny a hovoriť to nie ja.
Ideme ďalej.
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MVDr. Michal Kapusta
Bola tu prezentovaná firma Premier conzulting, nepodali ani žiadnu žiadosť na ministerstvo
životného prostredia, volal som konateľovi spoločnosti a pýtal som sa ho či majú skúsenosti
s projektmi podávanými cez Ministerstvo ŽP – povedal mi, že nie. Ťažko je vybrať agentúru, ktorá
bude úspešná.
Peter Hanigovský
V mandátnej zmluve je potrebné zmeniť aby firma dostala peniaze až po úspešnosti projektu.
Miroslav Longauer
S ktorým konateľom si hovoril?
MVDr. Michal Kapusta
S pánom Lopatom. Ohľadom kanalizácie má ísť ešte jedna výzva. Čakáme na odpoveď na
odvolanie. Firma bola prezentovaná veľmi úspešne v minulom období. Aj teraz dávme do zmluvy
50% na začiatku a 50% po úspešnosti projektu. Keď má niekto pocit, že sa niečo robilo pod
pokrievkou tak to si myslí on. Úspešnosť tejto firmy bola 98%-tná. Žiadosť je pripravená dobre, dal
som ju viacerým agentúram na prekonzultovanie.
Uznesenie č.: MZ-10-11-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

29.09.2011

Mgr. Peter Vandraško
Navrhujem o bode 8 rokovať teraz.
Bod č.: 8

Petícia občanov Májovej ulice proti zatvoreniu športového ihriska na Májovej
ulici
Ing. Ladislav Petrek
V kľude som si posedel asi hodinu a pol. U nás doma by sme takto v kľude nesedeli. Pozval som
vedenie mesta aby prišli pozrieť ako to u nás je. Aj v komisii sme sa bavili niekoľko krát o tomto
probléme. Za obdobie od marca do teraz som prešiel 40 ihrísk či už v okrese Levoča, Prešov,
Poprad a ďalej. Smižany – tam bolo kvôli občanom vymenené ihrisko možno kvôli takému
problému ako v Podhradí. Bol som v Behárovciach a zistil som ako to funguje tam. Ihrisko
v Podhradí - to sú tak vyhodené peniaze a denno-denne sa znehodnocuje. Je to pre pár detí čo
sa tam hrajú. Na poradách sme hovorili o volejbale, nohejbale atď. loptových hrách. Dali sa
konzoly na sieť na nohejbal, dodnes tam nie je ani sieť ani nie je spustené. Nakreslili sa čiary,
stálo to nemalé peniaze, už tam ani nie sú. Bývame veľmi blízko, firmu mám veľmi blízko. Žiadam
vás, príďte sa k nám posadiť či sa tam dá úradovať. Zastavil som pani učiteľku – nebudem
menovať – a pýtal som sa jej či by tam dokázala učiť. Povedala, že nie. Chodia k nám architekti –
bez toho žeby som sa pýtal sa dotazujú kto to naprojektoval. To, že ihrisko tam bolo viem. Mám
tam firmu 19 rokov, 12 rokov som mal kanceláriu v priestoroch pri ihrisku. Volal som počas
štyroch rokov, že mám tam nejaký problém na ihrisku?
Mgr. Jozef Bača
Nie.
Ing. Ladislav Petrek
Volal som toho roku od marca?
Mgr. Jozef Bača
Nespočetne veľakrát.
Ing. Ladislav Petrek
Pomáhal som s vodou pri výstavbe ihriska, s náradím, na moje pozemky ste vysypali piesok
a materiál. Niekoľkokrát som volal pána Kapustu aby odpratali stavebný materiál. My uvažujeme
buď z firmy odísť alebo čo ďalej. Pravidlá, ktoré sme dohodli sa nedodržiavajú. Je tam hluk do
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polnoci. Keď tam nie sú deti, sú tam matky týchto detí, pije sa tam, fajčí, ja si detské ihrisko
predstavujem ináč. Nikdy sa nezatvára ihrisko o ôsmej ale neskôr. Chlapci si donesú auto na
diaľkové ovládanie, donesú si dosku a sú tam sa skyboarde. Rád by som videl tento projekt.
Minulého roku keď sme sedeli prvýkrát, sme rozprávali o tom, že ihrisko nie je dokončené.
Mgr. Jozef Bača
Povedal som ti, aby si dal svoje požiadavky a pri každom stretnutí si mal iné požiadavky.
Ing. Ladislav Petrek
Demontovali sa mantinely. Videl som, že je tam veľký rozruch. Spýtal som sa týchto chlapcov aby
povedali pred primátorom kto preskakuje plot a chodí na náš pozemok pre loptu. Slovinský sa
priznal, že mu skočila lopta na náš pozemok. A ty si pán primátor nepovedal ani to, že to sa
nerobí, že to nie je ich pozemok. Minule sa stalo, že jedna slečna prekopla loptu a spadla
zákazníkovi rovno na auto. Už ku mne nechodí ani klient, s ktorým spolupracujem. To, že som
pretrel plot už nie je pravda?
Mgr. Jozef Bača
2x som sa bol prejsť na ihrisku – boli tam dvaja chlapci, jeden hádzal do koša a druhý vykášal
trávu okolo ihriska. Ďalší telefonát bol ten istý, dvaja chlapci si kopali. Keď nie som doma alebo
mám návštevu tak nebudem stále chodiť na ihrisko pozerať. Chcel si aby sa zdvihol plot, dali sme
ho, chcel si mantinely, dali sme mantinely, potom si nechcel mantinely, tak sme ich dali dole.
Ing. Ladislav Petrek
Minulého roku keď kopali chlapci sneh roztrhli sieťku.
MVDr. Michal Kapusta
Mal som telefonát od teba, prišiel som do firmy, padla myšlienka – urobiť mantinely aby to mohlo
byť aj na ľadovú plochu. Urobili ste cenovú ponuku, primátor súhlasil, urobili sa mantinely cez
tvoju firmu. To, že si dal elektriku a vodu, volal som s tebou, bol si prístupový, všetko ok. Už keď
máš telefonát, kde ti niekto nie celkom príjemne rozpráva a začína rozprávať o veciach, že som
za ihrisko zobral finančné prostriedky, tak to sa mi nepáči. Urobili sa mantinely, urobili sme
odpočet čo vaša firma dlžila mestu za dva roky. Na tom sme sa dohodli. Mantinely išli dole cez
prázdniny v auguste. Prečítal list, kde pán Petrek navrhuje odstránenie mantinelov. Kľúče od
ihriska sme dali p. Kaľavskému, aby zamykal o 22 .00 hod. Pán Kaľavský skončil pracovať u nás ,
ihrisko zamykal p. Mirko Krupa mladší, odišiel pracovať na týždňovky. Chceš vyúčtovať aj
presunutie bráničky. Skúsme nájsť niečo ako sa to dá aby ihrisko fungovalo, ešte sme zaňho
peniaze nedostali. Dôjdime ku kompromisu.
Ing. Ladislav Petrek
Fakturovaných je 30 m mantinelov, skutočnosť je 50m. Možno 30 tis. som dal grátis. Kto z mesta
dal toľko grátis? Toľkokrát som vás volal aby ste sa prišli pozrieť. 17-ročné deti sú na detských
preliezkach. Stretol som primátora keď odchádzal, vybehli deti naspäť na ihrisko , vošiel som
medzi deti a spýtal som sa čo vám povedal primátor. Povedal im, že môžu tam hrať futbal. Od
prvej chvíle tam pravidlá nie sú. Pozrite sa na ihriská dookola ako to tam je, ihrisko má svojho
človeka, dá kľúče a príde skontrolovať. Zamestnanci ma zastavili, že ako to bude ďalej, majú pred
firmou zaparkované autá. Prídete s autom do roboty so strachom či sa nič nestane. Bežne máme
na našom plote kamienky a dnes mi pán primátor povedal, že som si niečo naúčtoval, že ceny sú
neadekvátne.
Mgr. Jozef Bača
Ja som si u teba nič neobjednal. Pri jednom stretnutí si mi povedal, že pán zástupca povedal
deťom, že môžu hrať futbal a teraz hovoríš, že ja som to povedal. Mám tu zápisnice MZ a MR
z roku 1999,2000 a 2001. Problémy s pozemkami okolo tvojej firmy trvajú odvtedy.
Ing. Ladislav Petrek
V iných mestách nemôže prísť niekto a parkovať na súkromnom parkovisku. Smetisko za
trafostanicou som vypratal ja. Dal som asfalt, urobil som chodníky, pomohol som s ďalšími
chodníkmi, prvotná sieť a stĺpiky na ihrisku som dal ja. Maj to ty pred domom.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal časť zápisnice z roku 2000.
Ing. Ladislav Petrek
Bol som za to aby ihrisko bolo, bez toho aby si ma upozornil, že tam chcete robiť ihrisko, ja som
bol dotknutým susedom. Toto nie je ihrisko ale útulok kde prídu ráno deti a večer o jedenástej
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odchádzajú. Keby si sa niektorého z nich spýtal koľko hráčov hrá futbal tak nebudú vedieť lebo
oni vedia len kopať a nič iné.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal časť zápisnice z roku 1999. Toto sú veci, ktoré boli keď ste kupovali tento pozemok, už
vtedy vedeli poslanci , že bude problém. Už keď si kupoval tento pozemok toto ihrisko tam bolo.
Toto bola rekonštrukcia ihriska.
Ing. Ladislav Petrek
Chcem vidieť projekt rekonštrukcie ihriska.
Mgr. Marcela Petreková
Ja som ho pýtala.
MVDr. Michal Kapusta
Kedy?
Mgr. Jozef Bača
Ja projekty neschvaľujem, nie som projektant.
Ing. Ladislav Petrek
Na Štúrovej ulici som nepodpísal petíciu, keď sa sťažovali susedia, že deti kopali na stenu lebo
som povedal, že odchádzame. Ihrisko bola predvolebná kampaň. Ja keby som pustil na internet,
že v zime, 70 cm sa kope a niekto osadzuje detské ihrisko, tak by sa zasmiali. Pán Štrublík došiel
minule a povedal, že jeho ihrisko má štyri roky. Choď sa pozrieť ako vyzerá. Toto vaše ihrisko
môžeš za pol roka odpísať.
Mgr. Jozef Bača
Predvolebná kampaň je všetko – ihriská, cesty, chodníky atď. počas celého volebného obdobia.
Mgr. Peter Vandraško
Na tomto sídlisku bývam od roku 1972 roku a ihriská a klziská tam boli stále. To, že je tam teraz
postavené ihrisko, som rád, mňa ale trápi jedna vec, že chceli sme ihrisko, ale nie ihrisko na jeden
rok. Chceli sme ihrisko, ktoré by používali deti aj o 5-10 rokov. To ako to ihrisko vyzerá je pravda,
je tam nedisciplinovanosť, arogancia. Naozaj je potrebné určiť nejaké pravidlá, mne osobne lopta
nevadí, som telocvikár, ale niekomu to môže vadiť, ale aj búchať s loptou a kopať sa dá
inteligentne. Najväčší problém je to, že nechcú pravidlá lebo by tam prestali chodiť. Urobilo sa
z toho jedno geto, nehovorím, že za to môže primátor alebo zástupca, musíme to vyriešiť. Čo mňa
trápi, že je to s požehnaním matiek. Môžu ma ohovárať ale stále budem tvrdiť, že na ihrisko
nepatrí alkohol a cigarety. Futbalisti malí, ktorých trénujem tam neboli ešte ani raz lebo ich tam
nepustia. Toto musíme nejakou formou vyriešiť, musíme niečo urobiť. My nemôžeme pozerať ako
sa ničí majetok mesta. Sme bezmocní. Likviduje sa to tam a ničí. Vo veľkej časti s p.Petrekom
a p. Petrekovou súhlasím. Naschvál prekopnú loptu aby mohli preskočiť plot, nikto im nezabráni,
rodičia ich neukočírujú a my nejaké páky máme alebo nemáme. Mrzí ma to, treba s tým niečo
urobiť. Mali sme to v športovej komisii. Tie deti poznám, na telesnej výchove sú necvičiaci, ale
prídu na ihrisko, robia zle a vyhovárajú sa na športovanie. Petíciu som nepodpísal, lebo nikto
nikdy nepovedal, že sa zruší ihrisko. Ja chcem aby tam bolo ihrisko, ale my musíme vedieť ako
deti na ňom ustrážiť. To, že sa tam robia zlé veci s tým súhlasím. Zneužívajú šport aby robili zlé
veci. Je to vážny problém.
MVDr. Michal Kapusta
Šablona toho ihriska je z Katúň. Tam je ihrisko otvorené stále. Možno, že iný povrch, možno aj to
je riešenie. Nájsť systém, bude tam niekto regulovať chod ihriska cez aktivačné práce? Ja dávam
otázniky, nad ktorými sa musíme zamyslieť.
Ing. Ladislav Petrek
Ty nevieš čo sa vo mne odohráva. U nás sa nedá pracovať, ja odchádzam z kancelárie a idem do
dielne. U nás by si v kľude neposedel. Prosím ťa príďte s poriadkovou komisiou aby ste videli čo
sa tam deje. To je na zamyslenie. Prečítaj mi v tomto projekte, kde sa píše o prepočítaní hluku.
Mgr. Marcela Petreková
Multifunkčné ihrisko má charakter športového ihriska, pozrite v územnom pláne, kde máte areály
na rekreáciu a šport. Územný plán bol schválený v roku 2009. Bol tam zakreslený aktuálny stav
a predpoklad. Nikto nebol proti. Kedy bol stavebný projekt na ihrisko?
MVDr. Michal Kapusta
Na ihrisko stačí ohlásenie stavby.
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Mgr. Marcela Petreková
Toto nemôže byť na ohlásenie, ale na stavebné povolenie. Nad 20 m2 nemôže byť ohlásenie.
Každá európska norma má prednosť pred vnútropodnikovými normami. Normy riešia aké formy
povrchu majú byť. Betónový povrch je nevhodný, na tomto povrchu stojí voda, je klzký, šmykľavý
nespĺňa európske normy. Je to rozpor s bezpečnosťou, ak by tam prišla inšpekcia. Berte to tak, že
chcem aby sa predišlo nejakým zraneniam. Zodpovednosť má mesto. Oplotenie rieši aj rozmer
dierok v oplotení. Nesmú cez ne prechádzať končatiny, hlava, krk, vlasy – cez tieto diery preletí aj
lietadlo, nie že preletí končatina. Každé ihrisko musí mať prevádzkový poriadok, kto je správcom,
prevádzkovateľom atď. v prípade akejkoľvek mimoriadnej udalosti, majú tam byť požiarne číslo
atď. Tento projektant, ktorý riešil všetky ihriská musí mať naštudované normy, ktoré sú platné
a boli novelizované v roku 2010. Tak isto sa rieši detské ihrisko. Ani pri jednom ihrisku neexistuje
bezpečné podlažie pre deti.
MVDr. Michal Kapusta
Príde v stredu kontrola na ihrisko na Štúrovu ulicu, tam je tiež ohlásenie drobnej stavby, je to
ihrisko rozmerov 8x10 m jedno a druhé je menšie. Kontrola povie či to malo byť stavebné
povolenie, ale keď kontrola povie, že sme nepochybili, tak sme nepochybili. V Katúni je tiež
brúsený betón. Rozprávali ste tak, že som mal pocit, že ste proti ihrisku. Prezreli ste si ÚP aj
lokalitu kde máte firmu. Skúsme nájsť kompromis. Teraz idete tou cestou, či to ihrisko áno alebo
nie.
Mgr. Marcela Petreková
Mesto som 7 mesiacov žiadala aby sa dodržiavali pravidlá. Hovorím vám, že tieto veci nie sú
v poriadku.
Anna Grivalská
Viem o čom pán Petrek hovorí. Celý deň je na ihrisku hluk, krik, že nepočujete ani televízne
noviny. My utekáme z domu preč. Nás na sídlisku sa nikto nepýtal či ho chceme alebo nie.
Z jednej strany máme reštauráciu, na ihrisko prídu Rómovia, najedia sa, všetko odhodia a idú
preč. Prídu dve Rómky a fajčia a páni policajti stoja dva metre od nich. MP tu zrejme asi ani
nefunguje a štátni policajti asi nevidia. Mali by tam byť aj značky – lebo autá prechádzajú hore
dole.
Peter Hanigovský
Navrhujem, aby zasadala komisia školská, športová a OVP, aby dali nejaké stanovisko ako to
môže alebo má fungovať alebo nemá. Ak to nebude fungovať, tak sa rozlúčime s dotáciou
a zrušíme ihrisko.
Mgr. Miloslav Repaský
Sú to dosť vážne problémy, navrhujem, aby sme ihrisko dočasne uzatvorili, dokiaľ sa nepripravia
pravidlá.
Ing. Ladislav Petrek
To si neviem predstaviť čo budem zažívať.
Mgr. Jozef Bača
Pravidlá tam sú a keď platia v Bratislave a všade inde prečo v Podhradí nie?
Ing. Ladislav Petrek
Pri takých ihriskách by mali byť WC. Chodia močiť za trafostanicu. Odfotili ste niečo v Bratislave
a osadili tu. To ste si dali námahu.
Jozef Komara
Tomuto problému sme sa na podnet pána Petreka venovali v športovej komisii asi štyrikrát.
Kolega Vandraško k tomu tiež vecne niečo povedal. Problém, je možno niekde inde. Pravidlá tam
boli dané a možno sa počtom detí nedodržiavajú. Keby tam boli mantinely tak by vydržalo. Možno
po zimnom období, po hokeji nebude nič. Je to ťažká komunikácia s tými deťmi. Z tých detí nikto
nič organizovane nerobí. Vy ste sa tam nasťahovali, toto ihrisko je tam 30 rokov.
Ing. Ladislav Petrek
Treba pozrieť ako to funguje v Spišskej Belej.
Jozef Komara
To je o ľuďoch. Už sú tam prevádzkové hodiny - od 1.10. sú do 17 hodiny.
Mgr. Marcela Petreková
Pokiaľ je to verejne prístupné ihrisko zodpovedný je prevádzkovateľ.
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Ing. Ladislav Petrek
Chcem od vedenia mesta počuť , že či akékoľvek znehodnotenie alebo poškodenie majetku, či
auta atď. kto bude za to zodpovedať. Keď som sa vrátil z dovolenky, tak som neveril čo som videl
v kamerovom systéme. Je potrebné upozorniť rodičov týchto detí. Doteraz som upozornil vždy
slušne, ale tie deti provokujú viac a viac. Minule som upozornil na to čo robili s motorkami, začali
mi hádzať do dvora petardy. Že neboli pravidlá od začiatku, spustilo sa niečo, čo sa nedá
zastaviť. Ihrisko ste dali 12-tim deťom asociálom. Toto nemá nič spoločné so športom.
JUDr. Jozef Tekeli
Táto diskusia, ktorá tu prebehla sa skôr týkala sťažnosti pána Petreka proti neexistencii jasne
stanovených pravidiel pri fungovaní ihriska na Májovej ulici. Samozrejme je potrebné sa nimi ďalej
zaoberať v príslušných komisiách MZ. Ale odporúčam prijať uznesenie najprv k samotnej petícii
občanov, ktorá bola za zachovanie detského ihriska na Májovej ulici. K petícii je potrebné prijať
uznesenie buď za zachovanie alebo za zrušenie tohto ihriska. Ak sa rozhodnete za jeho
zachovanie, a tak vyhoviete petícii, následne sa budú riešiť pravidlá prevádzkovania ihriska.
Uznesenie č.: MZ-10-11-C-1
MZ ukladá - Komisii pre šport a mládež, Komisii ochrany verejného poriadku, kontrolnej
a škodovej a Školskej komisii zasadnúť do 30.10.2011, stanoviť postup bezpečnosti, dozoru
a športového využitia ihriska na Májovej ulici. Prijať opatrenia pre ich realizáciu. Po 2 mesiacoch
t.j. do 31.12.2011 zhodnotiť prípadne zrušiť ihrisko.
Zodpovedný:
predsedovia komisií
Termín:
30.10.2011
31.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-A-4
MZ berie na vedomie Petíciu občanov Májovej ulice proti zatvoreniu športového ihriska na Májovej
ulici.
Zodpovedný:
Termín:
30.10.2011
31.12.2011
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-10-11-B-3
MZ sa uznáša na zachovaní detského ihriska na Májovej ulici.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
0
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

Bod č.: 9

Parkovací poriadok – úprava
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MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne parkovacieho poriadku.
JUDr. Jozef Tekeli
Návrh Dodatku č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa parkovací poriadok mesta vám bol doručený
mailovou poštou. Rovnako bol zverejnený na internetovej stránke mesta. Jeho podstatou je
skutočnosť, že sa vyníma z platenia parkovného parkovisko na parcele pred evanjelickým
kostolom. Zároveň je potrebné zmeniť nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom parkoviska Službami
mesta, s.r.o., a to tak, že sa zodpovedajúcim spôsobom zúži predmet nájmu. Návrh Dodatku
k nájomnej zmluve ste si rovnako mali možnosť preštudovať, keďže vám bol doručený mailovou
poštou. Ak máte otázky, nech sa páči, môžete sa opýtať.
Uznesenie č.: MZ-10-11-B-4
MZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Parkovaciemu a prevádzkovému poriadku mesta Spišské Podhradie,
ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-B-5
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 28.4.2011 medzi mestom Spišské
Podhradie a Službami mesta, s.r.o. o nájme a prevádzkovaní platených parkovacích miest.
Zodpovedný:
Primátor, Služby mesta s.r.o.
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Miroslav Longauer
To sme nevedeli vtedy keď sa tam dávala značka – platené parkovisko?
MVDr. Michal Kapusta
Urobili sme parkovisko z vlastných prostriedkov. Na to schválili MAS LEV a prišla možnosť to
refundovať, dali sme parkovisko, prešlo to, preto je tento postup.
Bod č.: 6

Majetok mesta
Štefan Ondík, Komenského 1, Spišská Nová Ves – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
(bývalá budova ZUŠ).

Dr. Miroslav Varšo
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+
+
+
+

Som za odpredaj za splnenia základných podmienok, ktoré boli uvedené v súťaži - projekt, zámer,
aby mesto si zachovalo predkupné právo. Aby sme sa vyhli podobným situáciám ako v minulosti
napr. stolárstvo. Tieto dva body navrhujem zakomponovať do zmluvy.
Peter Hanigovský
Do akého termínu, kým začne alebo dokončí zámer?
Dr. Miroslav Varšo
Do troch rokov začať s realizáciou zámeru, do ôsmich rokov dokončiť a naplniť zámer.
Peter Hanigovský
Prečítal stanovisko komisie k odpredaju nehnuteľnosti p. Ondíkovi. Stanovisko tvorí prílohu
zápisnice.
Odhadná cena z roku 2009 je oveľa vyššia. Mne by osobne vyhovovalo keby na kúpu takejto
nehnuteľnosti boli 2-3 záujemcovia.
MVDr. Michal Kapusta
Nerokoval s nami pán Ondík, bola tu jeho mama. Boli sme pozrieť v štyroch domoch. Na to volal
p. Ondík z Anglicka, že by mal záujem. Neozval sa mi späť, zámer je taký, že chce tam bývať,
a na poschodí urobiť penzión. Predkupné právo treba zvážiť lebo sa môže stať, že sa nám to
vymkne spod kontroly ako „hotel pod hradom“ kde je dodnes jama. Stavebná komisia odporúča
predať. Ročné náklady na vykurovanie sú 2 000,- €.
Mgr. Jozef Bača
Každým rokom nás táto budova bude stáť cca 2 000,- €.
Mgr. Miloslav Repaský
Z akého roku je odhad?
MVDr. Michal Kapusta
Z roku 2009 ale odhadca mi povedal, že ak ju predáme za túto cenu budeme radi.
Vladimír Petrek
Nejde tam kanalizácia?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne kanalizácie.
Peter Hanigovský
Pán Ondík má v meste niekoľko nehnuteľností. Pivnice na Galovej ulici a dom na Štefánikovej
ulici, toho roku som nevidel stavebný pohyb na týchto nehnuteľnostiach.
Mgr. Ján Furman
On tu už má nejaké nehnuteľnosti v meste?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Mgr. Miloslav Repaský
Možno by bolo dobre nejako percentuálne stanoviť odpredaj
MVDr. Michal Kapusta
Povedal som mu, že by bolo dobré prísť na zasadnutie MZ o oboznámiť poslancov so zámerom.
On je v Anglicku, predpokladal som, že príde jeho mama alebo manželka.
Jozef Komara
Nebudem asi hlasovať za. Nevidím tam nejaký zámer. Zdá sa mi, že to riešime prirýchlo. Vidím na
Štefánikovej ulici ako to robí, ide to pomaly. Nie je tento objekt v centre mesta aby nás to súrilo.
Miroslav Longauer
Aj ja súhlasím, aby sme tento bod presunuli do ďalšieho rokovania.
Mgr. Miloslav Repaský
Zoberieme to na vedomie a vy s ním rokujte.
Uznesenie č.: MZ-10-11-A-5
MZ berie na vedomie žiadosť p. Štefana Ondíka, Komenského 1, Spišská Nová Ves o odkúpenie
nehnuteľnosti (bývalá budova ZUŠ).
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
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Albína Kandráčová, Žehra 169 – žiadosť o povolenie zriadenia prevádzky potravín v časti
Rybníček.
Rastislav Škop, Štefánikova 159, Spišské Podhradie - protest + petičná listina proti
zriadeniu prevádzky potravín v časti Rybníček p. Albínou Kandráčovou.
MVDr. Michal Kapusta
Pani Kandráčová dala žiadosť na zriadenie prevádzky potravín na Rybníčku. Na to dali občania
Rybníčka petíciu, že ju tam nechcú. Že im stačí pojazdná predajňa. Rokovali sme aj s p.
Petrekovou a Ondášovou či by nemali záujem o predajňu na Rybníčku.
Uznesenie č.: MZ-10-11-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Albíny Kandráčovej bytom Žehra 169 o zriadenie prevádzky potravín
a rozličného tovaru formou unimobuniek na Štefánikovej ulici (lokalita Rybníček).
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-A-6
MZ berie na vedomie petíciu proti zriadeniu prevádzky potravín v lokalite Rybníček pani Albínu
Kandráčovu.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Štefan Ondík, Komenského 1, Spišská Nová Ves – žiadosť o odkúpenie pozemku na
Galovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Stanovisko stavebnej komisie je aby pán Ondík požiadal o stanoviská dotknuté orgány a potom
sa vyjadrí MZ.
Uznesenie č.: MZ-10-11-A-7
MZ berie na vedomie žiadosť p. Ondíka bytom Komenského 1, Spišská Nová Ves o odkúpenie
časti pozemku podľa priloženého nákresu, parcela KN-C 1776/1 – ostatná plocha v k.ú. Spišské
Podhradie a odporúča začať územné a stavebné konanie s vyjadrením dotknutých orgánov
štátnej správy a na základe kladných stanovísk mesto sa odpredajom bude opätovne zaoberať.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Štefan Ondík, Komenského 1, Spišská Nová Ves, Dušan Mecko, Štúrova 7, Spišské
Podhradie, Terézia Jarkovská, Štefánikova 67, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemkov pred rodinnými domami na Štefánikovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Pred týmito záhradkami parkujú v týchto miestach autá, ktoré nechcú platiť parkovné na
parkovisku pod hradom. Stavebná komisia neodporúča odpredávať verejné priestranstvá.
Uznesenie č.: MZ-10-11-F-2
MZ zamieta žiadosť Štefana Ondíka bytom Komenského 1, Spišská Nová Ves o odkúpenie
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pozemku, časť parcely KN-C 1759 – ostatná plocha v k.ú. Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

29.09.2011

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-F-3
MZ zamieta žiadosť p. Dušana Mecka a manželky Janky Meckovej obaja bytom Štúrova 7,
Spišské Podhradie o odkúpenie pozemku, časť parcely KN-C 1759 – ostatná plocha v k.ú.
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-F-4
MZ zamieta žiadosť p. Terézie Jarkovskej bytom Štefánikova 67, Spišské Podhradie o odpredaj
pozemku, časť parcely KN-C 1760 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Rudolf Holub, Galova 20, Spišské Podhradie – žiadosť o zámenu nehnuteľnosti.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Holub žiada o výmenu domu za iný dom. Býva na Galovej č. 20, na LV je plomba , je tam
ťarcha. Stavebná komisia nesúhlasí.
Peter Hanigovský
Komisia finančná a majetková tiež neodporúča zámenu.
Uznesenie č.: MZ-10-11-F-5
MZ zamieta žiadosť p. Rudolfa Holuba bytom Galova 20, Spišské Podhradie o zámenu
nehnuteľnosti napísanej na LV č. 51 vo vlastníctve Rudolfa Holuba a manž. Adriany Holubovej za
nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Viktor Klima, Štefánikova 52, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie pozemku (jareček).
Miroslav Longauer
Prišiel mi email z Anglicka od Jána Molčana. Prečítal znenie.
MVDr. Michal Kapusta
Ja som pani Molčanovej v júli sľúbil, že to bude urobené. Poslal som tam ľudí ale zistili sme , že je
to tam zložité. Ja sám som o tom nemohol rozhodnúť. Plot vpredu stojí už neviem koľko rokov,
viete vy, ste Podhradčania. Múr vzadu je otázka jedného roka. Stavebný úrad bude konať a múr
pôjde preč. Pán Molčan chce aby sa priestor otvoril, vybrali sa rúry. Bol by som rád, aby sme to
poriešili k spokojnosti.
Valéria Molčanová
Rúry boli na našom pozemku a bez toho aby ich dal p. Klima do zeme tak ich položil a zasypal.
Celú severnú stranu máme zašpinenú od gruntu z kávy. Natierali okná, štetce vytierali na náš plot,
močil na náš plot, nie pán Klima ale jeho syn. Upozornila som ho. Po poslednom súde v máji to
bol v piatok a v sobotu som mala napľuté na okne kúpeľne. Pán Klima má na ulici s každým
problém.
MVDr. Michal Kapusta
Každý nech sa tam ide pozrieť. Komisia majetková bude zasadať.
Peter Hanigovský
Boli sme s p. Petrekom na pozemok pozrieť. Niekedy ten „jareček“ čistilo mesto. Už pred
niekoľkými rokmi tam Paľonderovci kopali ďalší rigol, ale už je to zanesené. Je to v takom stave
v akom je. Je to zanedbané.
Vladimír Petrek
Ja tam ani nevidím taký veľký problém. To je odkanalizované.
Valéria Molčanová
Po snehu nám to urobilo, že bolo mokro ešte 5x za sebou. Niekde musí pretekať voda.
Vladimír Petrek
Ide tam normálna kanalizácia a vyteká vonku. Ak sa dvihne hladina vody v rúre môže to byť, že
sa voda vracia a mokne dom. Je tam dosť miesta dať tam dve kolená a napojiť kanál na začiatku.
Uznesenie č.: MZ-10-11-A-8
MZ berie na vedomie žiadosť p. Viktora Klimu, Štefánikova 52, Spišské Podhradie o odkúpenie
pozemku (jareček).
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Eduard Gajdoš, Štefánikova 156, Spišské Podhradie – žiadosť o prehodnotenie uznesenia
(MZ-7-11-B-32)
MVDr. Michal Kapusta
Nesúhlasí s tým, čo mu mesto schválilo na minulom MZ.
Peter Hanigovský
Komisia finančná a majetková odporúča prenajať mu pozemok v šírke 5 m od jedného
nájomného domu za 1,-€/m2.
Uznesenie č.: MZ-10-11-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-7-11-B-32.
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Zodpovedný:
zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

29.09.2011

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-B-6
MZ schvaľuje žiadosť p. Eduarda Gajdoša bytom Štefánikova 156, Spišské Podhradie prenajať
pozemok v šírke 5 m od jedného nájomného domu za 1,-€/m2/rok na účel v zmysle žiadosti na
dobu určitú počas 3 rokov.
Zodpovedný:
Mgr. Srnka
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
0
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ivan Sokolský, Hviezdoslavova 30, Spišské Podhradie, Štefan Kukoľ, Hviezdoslavova 29,
Spišské Podhradie – žiadosť o povolenie postavenia prístrešku na parkovanie
(Hviezdoslavova ulica).
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia dala zamietavé stanovisko. Je tam malý priestor, autá by stáli na ceste.
Stavebný úrad na toto povolenie nedá.
Peter Hanigovský
Finančná a majetková komisia dala také isté stanovisko.
Uznesenie č.: MZ-10-11-F-6
MZ zamieta žiadosť p. Ivana Sokolského bytom Hviezdoslavova 30, Spišské Podhradie na
povolenie umiestnenia stavby – prístrešku na parkovacie účely na parcele KN-C 1873 –
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-F-7
MZ zamieta žiadosť p. Štefana Kukoľa bytom Hviezdoslavova 29, Spišské Podhradie na
povolenie umiestnenia stavby – prístrešku na parkovacie účely na parcele KN-C 1873 –
zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

+
+
+
+

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

Iveta Gajová, Bielidla 7, Spišské Podhradie, Milan Hrabkovský, Bielidla 6, Spišské
Podhradie, Jozef Hockicko, Bielidla 8, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemkov.
MVDr. Michal Kapusta
Osobitný zreteľ sme schválili na minulom MZ. Nedohodli sme sa na cene.
Peter Hanigovský
Finančná komisia navrhuje 7,- €/m2.
Jozef Komara
Dávam návrh na 2,50 €/m2.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem 7,- €, tak ako je normálna cena v Podhradí, ako všetci ľudia v meste kupujú.
Vladimír Petrek
Stanovme cenu pozemku v meste a za toľko by sa predávalo aj po nás.
Peter Hanigovský
Finančná komisia v máji hovorila, že budú 3 zóny , ktoré budú na odpredaj. Komisia navrhne do
ďalšieho rokovania MZ ceny pozemkov podľa zón.
Jozef Komara
Toto nie je nový odpredaj, toto je stará záležitosť.
Mgr. Jozef Bača
Doteraz sme predávali pozemky za 7,-€.
Dr. Miroslav Varšo
Aj keď užívajú pozemok toľké roky to nie je dôvod na vlastníctvo.
Miroslav Longauer
Prikláňam sa k cene 7,-€/m2.
Uznesenie č.: MZ-10-11-B-7
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Ivetu Gajovú, bytom Bielidla 893/7, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 7 €/m2 t. j. za cenu
385,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Mgr. Srnka
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-10-11-B-8

MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie,
parcela KN-C 1785/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, vzniknutá podľa
GP č. 33981302-17/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou
katastra Levoča dňa 25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané
plochy a nádvoria na LV č. 1 pre Milana Hrabkovského a manž. Máriu Hrabkovskú, obaja
bytom Bielidla 892/6, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 7 €/m2 t. j. za cenu 378,- €.
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Mgr. Srnka
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+

29.09.2011

+

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

+
+
-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-B-9
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Jozefa Hockicka a manž. Annu Hockickovú, obaja bytom Bielidla 894/8, 053 04 Spišské
Podhradie za cenu 7 €/m2 t. j. za cenu 455,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí
kupujúci.
Zodpovedný:
Mgr. Srnka
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Rozpočet mesta:
1. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2011
2. Úprava rozpočtu
Peter Hanigovský
Predniesol stanovisko finančnej komisie k čerpaniu a úprave rozpočtu.
Uznesenie č.: MZ-10-11-A-9
MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.6.2011.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Mgr. Jozef Bača
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Termín:
Primátor:

29.09.2011

Je rozdiel 5% poníženie z celého roku a z posledného štvrťroka.
Ing. Ján Jurečko
Zariadenia sú rôzne, my musíme vziať do úvahy celkový rozpočet. Pôvodný návrh na zníženie bol
3,1 %.
Mgr. Miloslav Repaský
Na finančnej komisii sme hovorili o ponížení o 3,1 % ale potom sme dali rovno 5%. Rozprával
som s riaditeľom ZUŠ, že tam budú mať asi s 5%-tami problém. Pýtal som sa aj na odmeny –
nadčasové hodiny vyplácajú v odmenách. Sú tam učitelia čo majú odmeny v jednociferných
číslach.
Ing. Ján Jurečko
Berme vážne slová čo vyslovíme. To je hrubé porušenie rozpočtových pravidiel. Sú dve
alternatívy ako sa vysporiadať s prácou nadčas. Riešiť nadčas formou odmeny je protizákonné.
Uznesenie č.: MZ-10-11-B-10
MZ schvaľuje úpravu rozpočtu – znížiť rozpočet tvorený z podielových daní vo finančnom roku
2011 o 5% vo všetkých organizáciách vrátane mesta z celkového rozpočtu.
Zodpovedný:
Primátor, riaditelia PO a RO
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
V ZŠ na Palešovom nám. 9 nebola zriadená funkcia zástupcu školy, ale o to vyššie mali odmeny.
Mgr. Jozef Bača
Pani riaditeľka sa vyjadrila, že tieto peniaze nepoužili na mzdy a odmeny.
Mgr. Miloslav Repaský
Na komisii som nevedel na toto reagovať. Bol som za riaditeľkou o vysvetlenie ako to bolo
s odmenou pre zástupcu riaditeľa. Nie je to pravda, peniaze sa nepoužili.
Uznesenie č.: MZ-10-11-B-11
MZ schvaľuje úpravu rozpočtu – poníženie K 700 na ZŠ o 11 462,- € a z celkového rozpočtu
ŠKD ZŠ Palešovo nám. 9
4 734,- € t.j. spolu 16 196,- € za účelom spolufinancovania
realizačných prác na rekonštrukcií ZŠ Palešovo nám. 9, ktorú bude uhrádzať mesto.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-B-12
MZ schvaľuje úpravu rozpočtu v CVČ Spišský hrad, Školská 10, Spišské Podhradie preklasifikovanie z kapitálových výdavkov na kapitolu 630 – prevádzka , údržba v plnej výške t.j.
3000, - € za účelom opravy zatekajúcej strechy.
Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Termín:
29.09.2011
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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

Správa hlavného kontrolóra
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu z kontroly. Správa tvorí prílohu zápisnice. Mesto Spišské Podhradie a všetky
jeho organizácie zásadným spôsobom rozšírili okruh údajov, ktoré o svojej činnosti zverejňujú na
internete. Na zlepšovaní fungovania web stránky sa neustále pracuje.
Uznesenie č.: MZ-10-11-A-10
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly zverejňovania zmlúv,
faktúr a objednávok na webovom sídle mesta Spišské Podhradie a ním zriadených a založených
organizácii.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 11

Podanie informácie ohľadne:
- NFP kanalizácia
- múzeum
- depozit
Dr. Miroslav Varšo
Dávam návrh aby sa kanalizácia nerobila naraz, ale etapovite, toto bude dosiahnuteľnejšie. Je
potrebné čakať na odpoveď zamietnutého grantu. Navrhujem zúčastniť sa na ďalšom vypísanom
grante na kanalizáciu, ale nie s tým, že budeme žiadať všetko – na základe skúseností – ale len
časť.
Mgr. Jozef Bača
Podmienkou projektu je, že 85% mesta musí byť napojených na kanalizáciu.
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu ohľadne podávania grantov.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem, aby mesto zobralo pôžičku, urobiť prvú etapu a potom žiadať financie na dokončenie
kanalizácie z grantu. Máme tak nízke úverové zaťaženie, že to je na toto mesto hanba a nie
úspech, ako to je tu prezentované. Je možnosť ísť do úveru vo výške 400 000,- € alebo 980 000,€. Pošlem vám konkrétne čísla úverov atď. aby ste mohli pouvažovať. Osobne, ak by mesto bolo
ochotné zobrať pôžičku, ponúkam aj seba, skončím vo Viedni a budem sa podieľať aktívne na
tom, aby sa táto prvá etapa kanalizácie mohla ukončiť. To je moja osobná ponuka. Prácu si
nehľadám, práce mám dosť. Chcem pre toto mesto niečo urobiť. Ostatné potom pošlem každému
internetom a do budúceho MZ poprosím porozmýšľať, aby som dal konkrétne návrhy.
JUDr. Jozef Tekeli
Je pravdu, že mesto je málo zadlžené. Ale s číslami je potrebné operovať veľmi opatrne. Je totiž
obrovský rozdiel, či zadlženosť porovnávame vo vzťahu k celkovému rozpočtu mesta, alebo
k rozpočte mesta očisteného od dotácií a transferov zo štátu, ktorých použitie je účelovo viazané
a ktoré tvoria drvivú väčšinu rozpočtu mesta. Keď uvažujeme o úvere, musíme vždy brať do
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úvahy iba disponibilné peniaze mesta, čo predstavuje úplne iný balík peňazí. Môj osobný názor je,
že 40%-tné úverové zaťaženie mesta z celkového rozpočtu na stavbu kanalizácie vo vlastnej réžii,
ako ho navrhol pán poslanec Varšo by bolo pre mesto likvidačné a viedlo by čoskoro k jeho
úplnému kolapsu a následne k nútenej správe.
Dr. Miroslav Varšo
Pán kontrolór, keďže nie som odborníkom, nechal som si predložené návrhy vypočítať
kompetentnými osobami z ekonomického oddelenia a z banky.
MVDr. Michal Kapusta
PD je na 85% mesta. Je platné stavebné povolenie do roku 2015. Uvidíme aká príde odpoveď na
odvolanie. Bude ešte jedna výzva. Skúsme ešte jednu výzvu. Nebojím sa úveru lebo určite
nebude náklad na vybudovanie kanalizácie s vlastnými zdrojmi 5 mil. €.
Dr. Miroslav Varšo
To sú detaily. Ja som mal návrh. Bolo už 10 výziev a bude ešte ďalších 10. Buď začneme robiť
teraz alebo budeme naťahovať čas, aj preto som dospel k takémuto návrhu a tlmočím aj názory
iných obyvateľov mesta.
Miroslav Longauer
Pán Varšo povedal, že sa ponúkol aby pracoval v meste, bolo by to možné?
MVDr. Michal Kapusta
Ak by začal pracovať ako zamestnanec mesta padol by mu v prvom rade poslanecký mandát.
Dr. Miroslav Varšo
Sú aj miesta, kde poslanecký mandát nepadá.
MVDr. Michal Kapusta
Ťažko sa na to odpovedá teraz, nie som na to pripravený.
Dr. Miroslav Varšo
Som pripravený poslanecký mandát posunúť ďalej. Navrhujem preložiť ostatné body na budúce
MZ nakoľko je pokročilý čas.
Mgr. Ján Furman
Aj ja som za to, aby sa prerušilo MZ.
Miroslav Longauer
Palenčárovci budú mať byt na Rybníčku?
Bod č.: 12

Správy z komisií
Peter Hanigovský
Predniesol návrhy uznesení na prideľovanie bytov.
Mgr. Ján Furman
Je už dosť pokročilý čas.
Mgr. Miloslav Repaský
Ťažko je sa teraz rozhodnúť keď nemáme vedomosť o tom, ktorí žiadatelia boli ešte o byty.
Mgr. Jozef Bača
Aj keď je pokročilý čas, byty sú voľné a čakať za ďalším pridelením o mesiac je neskoro. Na
minulom MZ sme neschválili pridelenie bytu na Štefánikovej ul. 10 – dom je prázdny.
Uznesenie č.: MZ-10-11-BMZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Štefánikova 10 v Spišskom Podhradí pre pána: Zezula
Zdenek, trvale bytom Štúrova 2 a manželka Zezulová Renáta bytom Prešovská 40, Spišské
Podhradie na dobu určitú od 01.10.2011 do 31.12.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy
za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
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Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

0
+
0

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-10-11-B-13
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na ulici Palešovo nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pána:
Rozkoš Jaroslav bytom Lužany pri Topli 11 a pani Džubáková Iveta bytom Štúrova 15, Spišské
Podhradie na dobu určitú od 1.10.2011 do 31.12.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy
za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-B-14
MZ schvaľuje výmenu bytu č. 7 na ulici Starý jarok 31 v Sp. Podhradí za byt č. 9 na ulici Starý
jarok 31 v Sp. Podhradí pre pani: Hrobľaková Mária, bytom Starý jarok 31, Spišské Podhradie na
dobu určitú od 1.10.2011 do 31.12.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-11-B-15
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 7 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí pre pána: Boržík
Ján, bytom Galova 31, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.10.2011 do 31.12.2011
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
29.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-10-11-B-16
MZ schvaľuje výmenu bytu č. 4 na ulici Starý jarok 45 v Sp. Podhradí za byt č. 2 na ulici
Mariánske nám. 18 v Spišskom Podhradí pre pána: Horbaľ Dušan a manželka Horbaľová
Vladimíra, bytom Starý jarok 45, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.10.2011 do 31.12.2011
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
29.09.2011
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

V Spišskom Podhradí dňa 29.9.2011

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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