Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 6.11.2014
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4)
Kontrola plnenie uznesení, podanie informácií o projektoch
5)
6)
7)
8)

Podnety občanov
Parkovisko pod hradom – dohoda o ukončení zmluvy
o nájme nehnuteľnosti č. 16/05/2014
Návrh VZN o poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Návrh VZN o miestnych daniach

primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, hlavný
kontrolór
primátor, hlavný
kontrolór

9)

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľností
10) Návrh VZN o organizácii dočasného parkovania v meste
Spišské Podhradie
11) Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území
mesta Spišské Podhradie
12) IBV Katúň – určenie ceny stavebných pozemkov

primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
predseda bytovej
komisie
Mgr. Miloslav
Repaský
predsedovia komisií
predsedajúci

13) IBV Pivovar – výsledok verejnej obchodnej súťaže
a vyhlásenie novej verejnej obchodnej súťaže
14) Vyradenie majetku mesta a organizácií mesta
15) Prideľovanie bytov
16) Zverejnenie platu riaditeľa CVČ v Spišskom Podhradí za
posledné 4 roky
17) Správy z komisií pri MZ
18) Záver

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

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
primátor, zástupca
primátora

P
P
N
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Ján Furman
PaedDr. Martin Sereday
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Overovatelia zápisnice

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Jozef Komara

Zapisovateľ

Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Privítal prítomných poslancov a hostí a tvoril zasadnutie MZ.
Mgr. Ján Furman
Navrhujem doplnenie bodu rokovania – úprava rozpočtu škôl, je to v rámci rozpočtu.
Mgr. Jozef Bača
Napr. ZUŠ má naviac cca 100 žiakov, majú problémy s financovaním do konca kalendárneho
roka. Chcú si požičať a potom to vrátia späť.
Peter Hanigovský
ZUŠ – netvorí koeficient 1,5.
Mgr. Jozef Bača
Teraz riešime odkiaľ potrebné peniaze dostanú teraz.
Peter Hanigovský
Na finančnej komisii sme povedali, že sa tým budeš zapodievať, pán primátor, v rámci svojich
kompetencií.
Mgr. Jozef Bača
MŠ a ZŠ Školská 3 – získali cez projekt financie a potrebujú si teraz požičať a potom ich do
rozpočtu vrátia. Ide o požičanie peňazí.
Peter Hanigovský
Prečo to nebolo predložené na finančnú komisiu?
Mgr. Jozef Bača
Lebo školská komisia zasadala neskôr ako finančná.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Poprosím o presun finančných prostriedkov za horolezeckú stenu – z našich prostriedkov do
CVČ. Je to 1 000,- €. Minule to vypadlo z rokovania MZ.
Peter Hanigovský
Z ktorej kapitoly?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Zo 630-tky.
Uznesenie č.: MZ-10-14-B-1

MZ schvaľuje doplnenie do programu rokovania o bod „Úprava rozpočtu škôl“.
Termín:
06.11.2014

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

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Mgr. Miloslav Repaský
Na minulom MZ sme sa dohodli, že riaditeľ CVČ podá správu na najbližšie MZ ohľadom
ekonomických ukazovateľov za CVČ a nevidím to v programe. Pán riaditeľ deklaroval, že na
budúce MZ to pripraví. Ja by som dal do programu tento bod rokovania.
Ing. Ľuboslav Longauer
Nebola písomne položená žiadosť.
Uznesenie č.: MZ-10-14-B-2

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

Termín:

06.11.2014

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie infomácií o projektoch
Mgr. Jozef Bača
Uznesenia ste dostali domov. Sú k plneniu uznesení otázky?
Máte pred sebou správu zástupcu primátora k tomuto bodu programu – podanie informácií
o projektoch. Túto správu ste dostali v mailovej podobe ale zopár vecí sme ešte upresnili, preto
ju máte teraz na stole.
Správa o projektoch:
1. LSKxP (lokálna stratégia komplexného prístupu) v Spišskom Podhradí v rámci výzvy
ROP 4.1 c 2013/01 – chodníky, verejné osvetlenie, zeleň. Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program ROP schválilo
dotáciu vo výške 899 318,76 Eur s DPH podaná žiadosť o platbu č. 2 na ROP zatiaľ
požiadané na predfinancovanie 350 000,00 €
1. žiadosť o platbu 209 621,89 € - zaplatené
2. žiadosť o platbu 247 000,- € podaná žiadosť o platbu
2. Povodňová ochrana recipientu Vavrincov potok (potok Lúčanka) ev. číslo 158
v Spišskom Podhradí , Kód projektu ITMS: 24120110088 žiadosť o platbu č. 1 92 287,88 € zaplatené, žiadosť o platbu č. 2 164 196,96 € - zaplatené, žiadosť o platbu č. 3 165 172,45 € podaná žiadosť o platbu
3. Nenávratný finančný príspevok na Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu v meste
Spišské Podhradie - dňa 27.08.2014 sa začali stavebné práce. Termín realizácie 90 dní cena
stavby 223 727,53 €. Pokračuje verejné obstarávanie na tovary - nákladné auto, traktor,
vlečka, štiepkovač, snežný pluh, motorové píly, krovinorezy, diessel agregát na výrobu
energie. v celkovej sume cca 400 000,00 €
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5. Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok Stavebné úpravy meštianskeho
domu, Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel - 22130120160. Je podpísaná
zmluva a zaregistrovaná v registri zmlúv . Celkové náklady 1 908 592,90 €
6. Individuálna bytová výstavba (IBV) Pivovar I. etapa, dokončovacie práce na Elektrika VN,
trafostanica , NN siete a plyn. Za obdobie 4 rokov mesto dokázalo vykúpiť pozemky
a pripraviť túto lokalitu tak aby sa po 30 rokoch v Sp. Podhradí mohli na jar 2015 začať
stavať nové rodinné domy.
7.Komunitné centrum - prebieha ukončovanie stavebných prác a montážnych prác,
vybavenie má byť dodané v priebehu 2 týždňov: predpoklad kolaudácie
november/december 2014.
8. Je schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na „Výstavbu verejnej kanalizácie
a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí“
- žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1,
z 28.02.2014 / 1.2/ operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd v rámci operačného programu Životné prostredie na realizáciu
projektu s názvom „Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
v Spišskom Podhradí“, výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 3 037
287,45€

Obyvatelia Spišského Podhradia sa konečne dočkali. Po rokoch snaženia sme získali od
štátu peniaze na dostavbu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Takmer tri milióny eur
poslúži v meste na dokončenie celej kanalizačnej siete. Chcem poďakovať celému tímu
zainteresovaných ľudí, nebolo ich málo. - všetkým zamestnancom na úrade za svedomitý,
trpezlivý prístup, často nad rámec pracovnej doby, - externým pomocníkom - projektovým
manažérom , projektantom , zamestnancom jednotlivých úradov životného prostredia od
Levoče cez Poprad až po Ministerstvo životného prostredia SR v Bratislave, - pánovi
primátorovi za dobrú spoluprácu a pochopenie , za vyrovnanú samosprávu a zdravú
ekonomiku nášho mesta, - aj Vám, páni poslanci, aj keď ste niektorí neverili a ironicky
diskutovali a vymýšľali už vymyslené. Ďakujem Vám za hlasovanie, ktorým ste tento
projekt posunuli do ďalšieho kola hodnotenia. V tomto období sa pripravuje zmluva
o nenávratný finančný príspevok na podpis. Verejné obstarávanie je na posudzovaní na
Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave. Čaká nás veľa práce, ale tento tím ľudí,
ktorý je na MsÚ sa práce nebojí. Len je potrebné otvoriť oči koľko sa toho v Spišskom
Podhradí pod týmto vedením mesta urobilo.!!! Ministerstvo životného prostredia SR
schválilo nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 2 786 712,- eur. V zmysle zmluvy
o poskytnutí príspevku je mesto povinné zabezpečiť aj vlastné zdroje financovania
projektu. Ide o rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami a schváleným
nenávratným finančným príspevkom. Rovnako tak všetky neoprávnené výdavky projektu
musí zabezpečiť mesto. „V súčasnosti je v meste vybudovaných 8 km kanalizačnej siete.
Z peňazí sa vybuduje v meste 5,3 km stôk, ako aj 1,9 km prípojok,“. Výstavba pôjde po
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uliciach Hviezdoslavova z oboch strán potoka , ulica Galova, Palešovo i Mariánske
námestie, Starý jarok z oboch strán potoka, Robotnícka ulica, ulica Dr. Špirku, Prešovská
ulica, Podzámková ulica, Sídlisko hrad. Čistiareň odpadových vôd tak po dobudovaní
pôjde na plný výkon. Vedenie mesta tým, že dokázalo byť úspešné v žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na kanalizáciu a ČOV sa pustilo do najťažšej stavby v našom meste za
posledné desaťročia a rieši najväčší problém, ktorý trápil mesto min. 40 rokov. Verím, že aj
túto náročnú stavbu mesto zvládne k spokojnosti a v požadovanej kvalite.
Vypracoval MVDr. Michal Kapusta zástupca primátora 01.11.2014
Uznesenie č.: MZ-10-14-A-1

MZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení a informáciu o projektoch.
Termín:
06.11.2014

Zodpovedný:
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
Ing. Ľuboslav Longauer
Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, vážení prítomní, zhruba 9 dní ostáva do volieb, kde
rozhodneme kto bude sedieť v tejto miestnosti a rozhodovať o našom mestečku. Využívam toto
svoje právo, ako občan, postavil som sa zoči-voči férovo pred vás, nezneužívam internet a iné
veci, ktoré toho času chodia po meste. Stojím priamo a položím svoje otázky priamo. Chcem ich
položiť na tomto mieste preto aby mi boli zodpovedné férovo a aby neboli tie odpovede
zmanipulované niekým alebo niečím. Po dvojnásobnom sľube, pán poslanec, že sa o niektorých
veciach porozprávame k tomu nedošlo. Pán poslanec Repaský, mám na vás 5 otázok – ak nie
ste pripravený nemusíte mi na ne odpovedať dnes.
1. Chcem sa opýtať s odstupom času, či ste nezmenili názor na vaše súhlasné hlasovanie
o povolení prechádzať našim mestečkom plne naloženými nákladnými autami, keď už
v danom čase bola komunikácia opravená po predchádzajúcom zničení nákladnými
autami a nesúhlasom občanov na týchto uliciach?
2. Je pravda, že ste v roku 2005 boli na nákup tovaru do centra v Tesco Poprad za cca
1 700,- Sk a vyúčtovali ste si 700,- Sk za použitie vlastného motorového vozidla?
3. Pravda je, že majetok centra – masážne kreslo alebo plazmový televízor zn. Panasonic sa
po mojom nástupe do funkcie riaditeľa centra, minimálne od 1.9.2008 do 1.12.2008 sa
tieto veci bezdôvodne nenachádzali v centre, kde by mali byť. Až po mojom písomnom
upozornení, ústne ste nereflektovali, sa záhadne tento majetok objavil ráno pred
inventúrou. Moja otázka ale znie, čo je pravdy na tom, že v danom čase vraj vaša
manželka ponúkala ženám zo Štúrovej ulice možnosť si vyskúšať masážne kreslo.
Jednalo sa o spomínané kreslo?
4. Prečo ste ako zástupca riaditeľa v centre roku 2008 neboli ochotný mi písomne odovzdať
majetok a všetky s tým súvisiace náležitosti pri preberaní a odovzdávaní majetku. Prečo
sa pýtam? Dodnes ste mi nevysvetlili, kde sa nachádza podľa faktúry napr. deliaca
zástena z BO masívu o rozmeroch 4,8 x 2,6 m v sume 39 980,- Sk alebo drevený obklad
s lištami v hodnote viac ako 15 000, Sk.
5. Už dávno sa pošuškáva, preto sa vás otvorene pýtam, že v čase kedy ste boli zamestnaný
v centre, riadne poberali plat, tak ste zároveň vraj boli niekoľko mesiacov v danom čase aj
v zahraničí. Je to pravda? A ak áno, tak niečo podobné môžeme od vás očakávať aj
v prípade vášho zvolenia za primátora mesta?
Ak máte ochotu mi zodpovedať na dané otázky, tak prosím ich zaslať v písomnej forme na hore
uvedenú adresu. Ďakujem.
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Uznesenie č.: MZ-10-14-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

06.11.2014

Primátor:

Bod č.: 6

Parkovisko pod hradom – dohoda o ukončení zmluvy o nájme nehnuteľnosti č.
16/05/2014
Mgr. Jozef Bača
Materiály ste dostali mailom. Zaoberala sa tým finančná komisia.
Peter Hanigovský
Zaoberali sme sa tým 30.10.2014. Komisia nesúhlasí s dohodou o ukončení zmluvy o nájme.
Prenajímateľ nemá uhradenú celú sumu. Nie je splnená zmluva. Mesto zmluvu neporušilo.
Mgr. Jozef Bača
Finančná komisia nesúhlasí s predčasným ukončením zmluvy.
Mgr. Ján Furman
Koľko treba ešte doplatiť?
Ing. Slávka Čarná
Ešte 3 mesiace. 3 000,- €.
Peter Hanigovský
On zatvoril. Na parkovisku sa nevyberá vstupné.
Mgr. Miloslav Repaský
Bolo by poškodené mesto preto je aj také rozhodnutie finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-10-14-F-1

MZ zamieta žiadosť o ukončení nájomnej zmluvy na prenájom parkoviska pod hradom
dohodou.
Zodpovedný:
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Návrh VZN o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Mgr. Denisa Kynčáková
Prečítala zmeny v zákone týkajúce sa návrhu VZN. Ostatné veci ostávajú. Vylúčil sa odsek č. 6,
par. 7 – ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 30.4.
príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady –
nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.
Peter Hanigovský
Budete peniaze ak niekto požiada o úľavu v priebehu roka vracať späť?
Mgr. Denisa Kynčáková
Vrátime čiastku.
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Vladimír Petrek
Študent sa má čím dokladovať?
Mgr. Denisa Kynčáková
Dokladom o štúdiu a ubytovaní.
Ing. Slávka Čarná
Na finančnej komisii sme rokovali o návrhu VZN. Úľava pri dosiahnutí veku 62 rokov bude
automatická, nemusí o to občan požiadať.
VZN – 2/2014

MZ sa uznáša na VZN č. 2 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Návrh VZN o miestnych daniach
Mgr. Denisa Kynčáková
Prečítala drobné zmeny zo zákona, väčšie zmeny neboli.
VZN – 3/2014

MZ sa uznáša na VZN č. 3 o miestnych daniach.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

06.11.2014

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti
Ing. Viera Mikolajová
Podala informáciu ohľadne zmeny v zákone, nemá to dopad na sadzby. Úľavy zostali ako boli
predtým.
VZN – 4/2014

MZ sa uznáša na VZN č. 4 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie

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

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Návrh VZN o organizácii dočasného parkovania v meste Spišské Podhradie
Peter Hanigovský
Prečítal odporúčanie finančnej komisie. Komisia odporúča zrušiť aktuálny parkovací poriadok.
Mgr. Jozef Bača
Keď sa nemôže vyberať pred evanjelickým kostolom, tak nech sa zruší všade.
Peter Hanigovský
Keď nie je kontrolný orgán, parkovanie nemá zmysel.
Vladimír Petrek
Doplňujem tento návrh aj o odstránenie dopravných značiek na Mariánskom námestí. Máme tam
4 značky pre parkovanie pre vozičkárov.
Mgr. Jozef Bača
Parkovisko bude fungovať ďalej len sa nebude vyberať parkovné.
Štefan Faltin
Značky sú osadené z tohto dôvodu čo hovorí primátor, ale do budúcna nech zostanú, možno sa
niekedy v meste bude vyberať parkovné. Zatiaľ by som s tými značkami nič nerobil.
Vladimír Petrek
Zisk pre mesto je 160,- € a pokiaľ nemáme mestskú políciu aby to kontrolovala, tak je to
zbytočné.
Štefan Faltin
Mesto samé od seba nemôže odstrániť dopravné značky.
Mgr. Jozef Bača
Nejde o to či vyberáme peniaze alebo nie, tie značky sú kvôli bezpečnosti, nie kvôli peniazom.
Mgr. Miloslav Repaský
Tie značky upozorňujú na to, že je to platené parkovisko. Čo s automatmi?
Peter Hanigovský
Komisia rozhodla, že sa zdemontujú.
Uznesenie č.: MZ-10-14-E-1

MZ ruší uznesenie č. MZ-10-9-B-17 Parkovací poriadok a prevádzkový poriadok mesta
Spišské Podhradie zo dňa 03.12.2009 vrátane jeho zmien: uznesenie č. MZ-7-11-B-27 zo
dňa 30.6.2011, uznesenie č. MZ-10-11-B-4 zo dňa 29.09.2011 a uznesenie č. MZ-1-12-B5 zo dňa 19.01.2012.
Zodpovedný:
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-14-B-3
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MZ vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 142/14/7706-3 zo dňa 22.08.2014 proti
uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí č. MZ-10-9-B-17 zo dňa
03.12.2009 vrátane jeho zmien: uznesenie č. MZ-7-11-B-27 zo dňa 30.06.2011,
uznesenie č. MZ-10-11-B-4 zo dňa 29.09.2011 a uznesenie č. MZ-1-12-B-5 zo dňa
19.01.2012.
Zodpovedný:
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území mesta Spišské Podhradie
Peter Hanigovský
Prerokovala to finančná komisia a navrhla doplniť:
a) definovať v základných pojmoch pojem prenosné predajné zariadenie a predajné zariadenie
b) v § 13 zrušiť odsek 3
c) v § 13 ods. 1 doplniť bod a) nájomné za mestský predajný stánok 10,-€/deň, body a)b)c)
premenovať na b)c)d) takto: bod b) – nájomné na priestranstve určenom na predaj 10,- € (trhové
miesto do 14 m2/deň i začatý a za každý ďalší začatý m2 predajného miesta 1,- €), bod c) –
nájomné pri príležitostnom trhu: 10,- € za trhové miesto do 14 m2 /deň i začatý a za každý ďalší
začatý m2 predajného miesta 1,- €, bod d) ostáva nezmenený. Finančná komisia odporúča MZ po
zapracovaní týchto zmien schváliť VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území mesta Spišské Podhradie.
Ing. Slávka Čarná
Nie sú do nového trhového poriadku zapracované zmeny, ktoré žiadala finančná komisia. Podľa
vyjadrenia MsKS sú požiadavky finančnej komisie nereálne.
Peter Hanigovský
Dávam návrh na zrušenie bodu č. 11.
Vladimír Petrek
Ten bod sa prejednával na finančnej komisii?
Peter Hanigovský
Áno.
Uznesenie č.: MZ-10-14-B-4

MZ schvaľuje stiahnutie bodu č. 11 z rokovania MZ.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

06.11.2014

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
+

+
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Bod č.: 12

IBV Katúň – určenie ceny stavebných pozemkov
Peter Hanigovský
Prečítal stanovisko Komisie pre mestskú časť Katúň. Komisia odporúča schváliť odpredaj
pozemkov v sume 5,- €/m2. Finančná komisia to odobrila.
Vladimír Petrek
Na týchto pozemkoch sa nachádzajú aj inžinierske siete?
Peter Hanigovský
Nie. Ale na okraji pozemku je všetko.
Mgr. Ján Furman
Nie je tam prístupová cesta.
Vladimír Petrek
Preto je taká cena, že je to bez inžinierskych sietí?
Peter Hanigovský
To čo sa dalo na odpredaj pozemkov by sa vrátilo spať, niečo ešte naviac aby sa investovalo do
inžinierskych sietí.
Uznesenie č.: MZ-10-14-B-5

MZ schvaľuje minimálnu cenu pozemku určeného na bytovú výstavbu IBV Katúň vo výške
5,- €/m2.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

IBV Pivovar – výsledok verejnej obchodnej súťaže a vyhlásenie novej verejnej
obchodnej súťaže
Uznesenie č.: MZ-10-14-A-3

MZ berie na vedomie výsledok 4. kola VOS na predaj stavebných pozemkov v lokalite
IBV Pivovar.
Zodpovedný:
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Uznesenie č.: MZ-10-14-B-6

Primátor:

MZ schvaľuje vyhlásenie 5. kola VOS na predaj stavebných pozemkov a stanovuje
podmienky VOS (osobitná príloha).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+

Štefan Faltin

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

+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Vyradenie majetku mesta a organizácií mesta
Štefan Faltin
Na základe poverenia primátora mesta Spišské Podhradie, Mgr. Jozefa Baču, vykonať obhliadku
majetku mesta, ktorý bol navrhnutý na vyradenie, Komisia ochrany verejného poriadku, kontrolná
a škodová vykonala v dňoch 09.10.2014 a 20.10.2014 následnú obhliadku majetku v zariadeniach
mesta, ktoré podali návrh na vyradenie. Komisia schválila na vyradenie majetok v celkovej
hodnote 12 841,48 €.
Vladimír Petrek
Stručne o aký majetok išlo?
Štefan Faltin
Všetky doklady sú u p. Kynčákovej.
Vladimír Petrek
Stručne.
Mgr. Denisa Kynčáková
Rádio z MsÚ z roku 1995, elektrický bojler, skrinka z MŠ, stavebnice, detská práčka , hračky,
kalkulačky, stoličky, volejbalová lopta, MsKS - stoličky, knižnica – knihy, CVČ- futbalové lopty, hra,
pc klávesnica atď.
Uznesenie č.: MZ-10-14-B-7

MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta Spišské Podhradie v roku 2014 v celkovej
hodnote 12 841,48 € z toho:
- majetok do 100,- € vo výške 2 708,60 €
- majetok od 100 – 1 699,- € vo výške 8 758,21 €
- majetok nad 1 700,- € vo výške 1 173,57 €
- nehmotný investičný majetok vo výške 201,10 €
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Prideľovanie bytov
Peter Hanigovský
Prečítal návrh z bytovej komisie na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-10-14-A-4

MZ berie na vedomie žiadosť p. Daniely Vaľkovej o pridelenie bytu.
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Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

06.11.2014

Primátor:

Uznesenie č.: MZ-10-14-B-8

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 12 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí pre p.
Petra Jacka a manželku Silviu Jackovú, bytom Štefánikova 86, Spišské Podhradie na
dobu určitú od 10.11.2014 do 31.1.2015 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi,
s podmienkou, že nájomné za mesiace 11/2014, 12/2014, 1/2015 nájomník zaplatí v deň
podpísania nájomnej zmluvy.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-14-B-9

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí pre pána
Jána Fecka, bytom Trhovisko 54, Spišské Podhradie na dobu určitú od 10.11.2014 do
31.1.2015 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

Zverejnenie platu riaditeľa CVČ v Spišskom Podhradí za posledné 4 roky
Mgr. Jozef Bača
Dostal som návrh alebo požiadavku od pána poslanca Repaského zaradiť do bodu rokovania bod
- zverejnenie platu riaditeľa CVČ.
Mgr. Miloslav Repaský
Vážený pán primátor, páni poslanci, ďakujem za predslov, ktorý tu bol povedaný v bode podnety
občanov. Táto vec bola riešená na druhom zasadnutí MZ v tomto volebnom období. Všetko sa
uzavrelo, ostatné považujem za diskreditáciu mojej osoby. Pýtal som si informácie z MsÚ, dostal
som veľa. Jediný problém je s platom, je to požiadavka zákonom ošetrená. Pýtal som sa ako
občan, žiadosť bola zamietnutá alebo bola napísaná zavádzajúca odpoveď. Ďalej som na to
nereagoval, bol som za p. primátorom a pýtal som sa ako poslanec – na odmeny pre riaditeľa
CVČ. Chcel by som počuť kedy by som mohol prísť aby si mi to zverejnil ako poslancovi MZ.
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Mgr. Jozef Bača
Nemáme právo zverejniť plat riaditeľa hociktorej organizácie a máš si to požiadať v CVČ, ktoré
má právnu subjektivitu. Za problém považujem aj to, že tých podnetov z Úradu na ochranu
osobných údajov už bolo dosť a nechceme aby sa to opakovalo. Ani jeden z poslancov ste sa
nezúčastnili na školení na ochranu osobných údajov, čo sme dostali za úlohu po kontrole z Úradu
na ochranu osobných údajov.
Peter Hanigovský
Jedno sme absolvovali.
Mgr. Jozef Bača
Bolo ešte jedno a nezúčastnili ste sa ho. Mám také informácie, že mesto nemôže zverejniť plat
riaditeľa keď CVČ je to samostatná organizácia.
Mgr. Miloslav Repaský
Ostatné mestá a obce na Slovensku s tým problém nemajú, ja osobne nemám vedomosť , že
som dostal pozvánku, ja osobne o tom neviem.
Štefan Faltin
Ja som sa ospravedlnil, bol som telefonicky obvolaný.
Vladimír Petrek
Jedno školenie sme absolvovali.
Mgr. Jozef Bača
Bolo nám dané opatrenie, zvolali sme zamestnancov aj poslancov.
Peter Hanigovský
Bolo to cez pracovnú dobu.
Mgr. Jozef Bača
Ostatné obce nemajú toľko písomnej dokumentácie a návštev z Úradu na ochranu osobných
údajov.
Ing. Slávka Čarná
Možno ani zariadenia nemajú právnu subjektivitu a vtedy sa požiada mesto o podanie informácie.
Bod č.: 17

Úprava rozpočtu škôl
Mgr. Jozef Bača
Vysvetlil som aký je problém v ZUŠ. Teraz si požičajú, potom vrátia. Majú viac žiakov, viac
vyučovacích hodín a potrebujú viac peňazí na výplatu.
Mgr. Ján Furman
V konečnom dôsledku to je tak.
Peter Hanigovský
Koľko ľudí z Podhradia prišlo k robote v škole cez projekt?
Ing. Ján Jurečko
Zo 6 zamestnancov sú traja zo Spišského Podhradia, traja sú mimo. Do výberového konania sa
prihlásilo 59 ľudí, vyberala komisia, ktorej členom som bol ja, dvaja členovia boli z Úradu
splnomocnenca vlády a z Metodického centra. Centra. Stav je taký ako som povedal. Bonusom
tohto projektu je to, že na škole beží ďalších 20 útvarov. Všetky náklady spojené s činnosťou
hradí cez projekt štát z fondov EÚ, nie sú potrebné financie od mesta. Prichádzajú priamo ako
platba jednotlivcom. Škola poskytuje len priestor, učiteľov a žiakov. Súčasťou tohto projektu je
ďalší technicko-materiálny balíček. Jeho hodnota je do 10 000,- € - má pokryť dovybavenie školy
špecifikami potrebnými na ďalšie vzdelávanie žiakov - napr. športové aktivity, kuchynka, sporák
atď. Dúfam, že zdarne prebehne tento projekt. Bolo zamestnaných 6 ľudí.
Mgr. Miloslav Repaský
Čo máme s pripojením na sieť? Nefungovalo pripojenie už ani na zasadnutí finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-10-14-B-10

MZ schvaľuje navýšenie a úpravu rozpočtu ZUŠ, Sídlisko hrad 28 v Spišskom Podhradí
z prostriedkov určených na prevádzku a údržbu budov nasledovne: - navýšenie rozpočtu
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ZUŠ o 2 000,- €, pôvodný rozpočet 163 471,- €, rozpočet po úprave 165 471,- € v členení
kap. 610-620 vo výške 142 837,- € a kap. 630 vo výške 22 634,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
MŠ má prebytok. Na Školskej komisii ste sa mali dohodnúť ohľadne koeficientu.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Dohodli sme sa, že sa dohodneme.
Ing. Ján Jurečko
Komisia bola bez predsedu. Každý má návrhy preposlané na svojich mailových kontách. Do
ďalšieho zasadnutia máme pripraviť kľúč, podľa ktorého sa bude pracovať.
Uznesenie č.: MZ-10-14-B-11

MZ schvaľuje navýšenie rozpočtu MŠ, Májová 54 v Spišskom Podhradí o 4 220,- €
z prostriedkov určených na prevádzku a údržbu budov. Po ukončení projektu zaväzuje
MŠ zapožičané finančné prostriedky vrátiť do školskej rezervy. Pôvodný rozpočet vo
výške 249 166,- € po úprave vo výške 253 386,- € v členení kap. 610-620 vo výške
206 822,- € a kap. 630 vo výške 44 564,- € a kap. 700 vo výške 2 000,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-14-B-12

MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov ZŠ Školská 3 v Spišskom Podhradí vo
výške 7 000,- € z kap. 700 na kap. 610-620, ktoré poslúžia ako pôžička na preklenutie
obdobia od použitia finančných prostriedkov na mzdy do ich refundácie cez projekt –
PRINET.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
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Uznesenie č.: MZ-10-14-B-13

MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov za lezeckú stenu vo výške 1 000,- €
z prostriedkov na údržbu a prevádzku budov do rozpočtu CVČ, Školská 10 v Spišskom
Podhradí na kap. 630.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-14-B-14

MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov určených na údržbu a prevádzku budov vo
výške 1 238,- € do rozpočtu CVČ, Školská 10 v Spišskom Podhradí na kap. 630 na
financovanie údržby športového areálu a kamerového systému.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
0
0
+
+

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18

Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Podal správu zo zasadnutia finančnej komisie – Prešovská ulica (nájomná zmluva – odlučovač
ropných lástok), ZO chovateľov poštových holubov (žiadosť o dotáciu – zaradiť žiadosť do návrhu
rozpočtu na rok 2015, ponuka na odkúpenie akcií Prima banky Slovensko, parkovací poriadok
mesta, trhový poriadok mesta, CVČ – predpokladaný budúci vývoj, čerpanie koeficientu 1,5 na
správu a údržbu budov, Jozef Slebodník – zdevastovanie časti pozemku pri výstavbe IBV za
mlynom, predaj pozemkov IBV Katúň, rekonštrukcia chodníkov a uličky na Mariánskom nám. č.č.
29-30, OZ Horná škola (žiadosť o finančnú dotáciu), OZ Suburbium (žiadosť o finančnú dotáciu),
M. Paľonder – žiadosť o kúpu nebytového priestoru, návrhy VZN, rôzne – Jozef Faltin – žiadosť
o odkúpenie pozemku.
Uznesenie č.: MZ-10-14-F-2

MZ zamieta žiadosť p. Michala Paľondera o kúpu nebytového priestoru.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský

06.11.2014

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
0

Štefan Faltin
Miroslav Longauer

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

+
+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-14-F-3

MZ zamieta ponuku na odkúpenie akcií Prima banky Slovensko a.s.
Termín:

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

06.11.2014

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+
+

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-14-B-15

MZ schvaľuje zmluvu o nájme nehnuteľnosti medzi prenajímateľom Ing. Máriou Bizikovou,
Bratislava a nájomcom mestom Spišské Podhradie na časť parcely KN-C 514 po
zapracovaní pripomienok z finančnej komisie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
06.11.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+
+

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Faltin
Žiadosť o odkúpenie pozemku, jedná sa o syna, ide o pozemok pod balkónom, stará sa o tento
pozemok, kosí ho atď.
Uznesenie č.: MZ-10-14-F-4

MZ zamieta žiadosť Jozefa Faltina o odkúpenie pozemku.
Termín:

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

06.11.2014

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Bola prerokovaná žiadosť p. Petreka – na realizáciu chodníkov aj v inej časti ako na Mariánskom
námestí.
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Vladimír Petrek
Komisia životného prostredia sa zaoberala výrubom stromov na podnet CVČ – strom bol orezaný,
výrub sa zamietol. Mesto nemá skládku stavebného odpadu – zaoberali sme sa miestom kde by
sa mohol stavebný odpad vyvážať – komisia odporúča prejednať s majiteľom pozemku a rokovať
o alternatíve – Májová ulica, druhá lokalita Pažica od Baldoviec – starý kameňolom. Lokalita
Mulik – starý kameňolom. Ak máte nejaký tip kde by sa mohol stavebný odpad vyvážať tak dajte
návrh.
Vladimír Petrek
Výrub drevín na ulici Starý jarok a Palešovom námestí – budú nahradené novými stromami.
Štefan Sýkora
Asi nesleduješ zámery a rozvoj projektu Jeruzalem – s kameňolomom na Pažici sa v budúcnosti
počíta ako s amfiteátrom.
Peter Hanigovský
Vieme koľko rokov sa tam sypal odpad z Podhradia, do tohto kameňolomu?
PaedDr. Martin Sereday
Celé mesto vie a zverejnil to bez môjho vedomia Spišský korzár, že som viac ako 4 roky
v súdnom spore s mestom. Vo veci už bol vynesený aj rozsudok, podľa ktorého výpoveď je
neplatná, mesto tým porušilo zákon. Je pre mňa veľmi nepríjemné, že sa ku mne dostávajú
informácie o tom koľko som od mesta vysúdil, náhrada mzdy je predmetom samostatného
súdneho konania, ktoré bolo zvolané na 25.9. ale z dôvodu zaneprázdnenosti mesta bolo
odročené na dnes. Dnes prišiel právny zástupca mesta – hlavný kontrolór - a vzniesol požiadavky,
v dôsledku ktorých bolo pojednávanie odročené. Bol by som rád aby sa tieto infromácie dali na
pravú mieru. Podľa zákonníka práce v prípade neplatného rozviazania pracovného pomeru má
zamestnanec nárok na náhradu mzdy od termínu kedy mu bola výpoveď daná – v mojom prípade
49 mesiacov. Moja požiadavka nepredstavuje ani 1/3 sumy. Bol by som rád, keby sa o týchto
veciach hovorilo kvalifikovane až dokiaľ sa o tom nerozhodne.
Mgr. Jozef Bača
25.9. mal hlavný kontrolór poradu kontrolórov, prečo sa dnes odročilo?
PaedDr. Martin Sereday
Zástupca mesta tlmočil súdu, že mesto je ochotné pristúpiť k ďalšiemu mimosúdnemu vyrovnaniu.
Mgr. Jozef Bača
Tak asi nemajú všetky podklady.
PaedDr. Martin Sereday
Zástupca mesta vzniesol ďalšie požiadavky.
Štefan Faltin
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného poriadku – sťažnosť Dr. Boronovej –
parkovanie na Sídlisku hrad, na komisiu bol prizvaný p. Labuda – stavebný inžinier z odboru
dopravy, ktorý spracoval celý projekt dopravného značenia mesta. Bol prizvaný aj p. Sivák, ktorý
bol upozornený na parkovanie motorovým vozidlom na trávnatej ploche a bol upozornený na to
aby sa v budúcnosti podobnému konaniu vyvaroval. Uviedol, že prišiel v nočnej dobe, bolo málo
miesta na parkovanie, preto zaparkoval prednou nápravou vozidla na tráve, aby nevytváral
prekážku. Prislúbil, že v budúcnosti sa podobným prípadom vyvaruje.
Vladimír Petrek
Prosil som ťa, pán poslanec, na minulom zasadnutí MZ o prejednanie parkovania p. Burčíka na
Mariánskom námestí.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Písala som minulý školský rok list mestu, že pred našou školou nie je prechod pre chodcov, ani
od našej školy, ani od cesty zo Školskej ulice. Deti z obidvoch škôl tade prechádzajú na druhú
stranu, aj dospelí, je to nebezpečné.
Štefan Faltin
V projekte je všetko zahrnuté.
Mgr. Ján Furman
Kedy sa to bude realizovať?
Štefan Faltin
Záleží na peniazoch.
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Uznesenie č.: MZ-10-14-A-5

MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

06.11.2014

Primátor:

Bod č.: 19

Záver
Mgr. Jozef Bača
Toto zasadnutie MZ bolo posledné v tomto volebnom období. Ďakujem všetkým poslancom aj
členom ich komisií za ich 4-ročnú prácu v mestskom zastupiteľstve a v komisiách. Považujem toto
volebné obdobie odkedy pracujem v samospráve Spišského Podhradia t.j. od roku 1990 za jedno
z najúspešnejších, ak nie najúspešnejšie, čo sa týka vykonanej práce v meste a získavania
finančných prostriedkov. Na druhej strane považujem toto volebné obdobie za jedno z najhorších
čo sa týka vzťahov a útokov niektorých poslancov voči vedeniu mesta.

V Spišskom Podhradí dňa 06.11.2014

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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