Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 10.05.2018
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

predsedajúci
primátor
primátor
primátor

Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok: výstavba prekrytej
telocvične v meste Spišské Podhradie
Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok: zabezpečenie
opatrovateľskej služby v meste Spišské Podhradie
Ukončenie zmluvného vzťahu INVEST-CORPORATION, s.r.o.
so sídlom Obchodná 39, 811 06 Bratislava a mesto Spišské
Podhradie
Zmena rozpočtu mesta č. 5/2018

Výsledok II. kola a vyhlásenie III. kola OVS IBV Galova ulica
Výsledok II. kola a vyhlásenie III. kola OVS IBV Katúň
Majetok mesta:
1. Marián Paľonder, Podzámková 5, Spišské Podhradie –
žiadosť o prenájom nehnuteľnosti v majetku mesta
2. Prenájom pozemkov pod verejným priestranstvom –
Spišská Kapitula
3. Zväz záhradkárov Za tehelňou, Spišské Podhradie –
žiadosť o zaradenie záhradkárskej lokality do územného
plánu mesta
4. Obyvatelia bytového domu Starý jarok 45, Spišské
Podhradie – žiadosť o zníženie nájomného
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný
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Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

N
P
P
P
P

zástupca primátora
predsedníčka bytovej
komisie
primátor
primátor
primátor, predsedovia
komisií
vedúca ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
primátor, prednosta
primátor, prednosta
primátor, prednosta,
predsedovia komisií

predsedovia komisií
predsedajúci

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Ing. František Pravlík
Mgr. Jozef Bača
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Dana Blahovská

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

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Program rokovania vám bol zaslaný. Má niekto
pripomienky k programu?
- neboli
Uznesenie č.: MZ-04-18-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

10.05.2018

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Ing. František Pravlík, Mgr. Jozef Bača, Ing. Ján
Lisoň.
Uznesenie č.: MZ-04-18-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Pravlík, Mgr. Jozef Bača, Ing. Ján Lisoň.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
10.05.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov zápisnice navrhujem p. Máriu Kaľavskú a p. Štefana Faltina.
MVDr. Michal Kapusta
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Za overovateľov určujem p. Máriu Kaľavskú a p. Štefana Faltina.
Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
14.5. začíname s výstavbou vodovodu – IBV Katúň. 16.5. sa začína výstavba vodovodu na
Štefánikovej ulici. Na Palešovom námestí bežia práce – rekonštrukcia námestia. Termín
ukončenia 15.6.2018. Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Śpirku – verejné obstarávanie je na
posudzovaní. Zateplenie Požiarnej zbrojnice – doplňovali sme žiadosť, uvidíme či budeme
úspešní. Obnov si svoj dom – Kapitulská ulička - boli nám pridelené finančné prostriedky. Podali
sme projekt na BRKO – je na posudzovaní. Je možnosť ísť do projektu spolu s Ukrajinou, jedná
sa o výmenné pobyty. Rozprávali sme s primátorom mesta Perečin aby sme išli do tohto projektu
– na rozšírenie Spišského Jeruzalema s tým, žeby sa okrem investičných zámerov obnovy
kaplnky napr. Jána Nepomuckého dal podporiť folklór v našom meste – vybavenie ZUŠ a ľudovej
hudby Branisko. Toto by bol zámer. Ostatné projekty nemám spätné väzby. Máme viacero
projektov v hre, nevieme ako bude vyhodnotená ZUŠ aj intereg aj cintorín. Projektové
dokumentácie – máme schválené územné konanie na chodník na Májovej ulici, IBV Galova –
zberáme vyjadrenia na územné konanie a mohli by sme potom začať stavebné konanie. IBV
Katúň a Galova na VSD sú podpísané zmluvy o budúcich zmluvách, výstavbu bude riešiť firma
VSD Košice.
Peter Hanigovský
Už sa začalo s výstavbou zberného dvora?
MVDr. Michal Kapusta
Ešte nie, prv pôjde vodovod lebo tam idú podvrty, nejaké 3-4 týždne a potom začne zberný dvor.
Uznesenie č.: MZ-04-18-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
10.05.2018
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Na minulom zasadnutí MZ bolo prijatých 30 uznesení, 19 je splnených, 11 trvajú. Má niekto
nejaký dotaz?
- dotazy neboli
Uznesenie č.: MZ-04-18-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
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Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2018

MVDr. Michal Kapusta
Spišský Jeruzalem sa bude konať v dňoch od 17.-20.5.2018. Mali ste dostať pozvánky od otca
biskupa. 25.5. sa ide do Perečina, poslal som vám mail, kto má záujem. Zatiaľ sa prihlásili dvaja
poslanci. 25.5. začína premávať „Hanička“. 9.6. – bude konferencia spišského dejepisného
spolku Levoča a potom koncom júna sú Spišské folklórne slávnosti.
Bod č.: 6

Podnety občanov
-

žiadne podnety neboli

Bod č.: 7

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Predniesla návrh na uznesenie na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-04-18-B-3
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 2 na ulici Štefánikovej 91 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pána Jána Širokého a manželku Alenu Širokú, bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 29.6.2018 do 30.9.2018 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
10.05.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-18-B-4
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 8 na Palešovom námestí 25 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána Juraja
Mecka a pani Táňu Kandráčovú, bytom Palešovo námestie 25, Spišské Podhradie na dobu určitú od
1.6.2018 do 31.8.2018 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.05.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-04-18-B-5
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 12 na Palešovom námestí 25 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Júliusa Tuleja, bytom Slovinky 33 na dobu určitú od 1.6.2018 do 31.8.2018 s možnosťou predĺženia
nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.05.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr.
Jozef
Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok: výstavba prekrytej telocvične v meste
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Názov projektu je „Prístavba telocvične ZŠ Školská 3 Spišské Podhradie“. Termín podania
žiadosti je 15.5.2018. Oprášili sme projekt z roku 2007 a 2008. Ide o priestor kde mala byť veľká
telocvičňa, aby sa vybudovala plocha s umelou trávou a prekrytá hala dvojplašťová
s vykurovaním a elektrikou. Je to hala, ktorá má plynové vykurovanie. Celá konštrukcia je na
princípe stlačeného vzduchu. Celkový rozpočet – 149 993,16 €. Uvidíme či budeme úspešní.
Financovanie je 10% + na spevnené plochy bude treba vlastné zdroje (chodníky atď.).
-

17.30 hod. – prišiel p. poslanec Marián Boržik

Peter Hanigovský
Sú k tomu robené kalkulácie koľko budú stať náklady – plyn, vykurovanie atď.?
MVDr. Michal Kapusta
Nie sú.
Peter Hanigovský
Ako to bude keď to bude postavené, to bude hradiť škola?
MVDr. Michal Kapusta
Na zasadnutí finančnej komisie sa o tom dosť diskutovalo. Treba to riešiť systémom prevádzkara
tak ako to je v kongresovej sále aby sme nenechali všetko na Školskú 3. Výzva prišla veľmi
rýchlo, pýtal som sa riaditeľov či áno alebo nie. Neviem či to bude úspešný projekt alebo nie. Dosť
veľký nátlak tam je ale ak neskúsime, nedostaneme. Určite keby sme boli úspešní treba si
rozpracovať spôsob prevádzky telocvične aj ostatných vecí. To isté bude ZUŠ a koncertná sála
keby sme boli úspešní v projekte.
Ing. Ján Lisoň
Spevnené plochy a chodníky poprípade spojovací tunel bude za vlastné?
MVDr. Michal Kapusta
Celá konštrukcia + umelý trávnik so všetkým to je 150 tis. určite sú potrebné chodníky okolo haly
aby sa tam nenosilo blato. Na spevnené plochy treba ďalšie stavebné povolenie, toto sme nechali
tak lebo sme boli nad limit 150 tis.
Mgr. Peter Vandraško
Rozmery sú aké?
MVDr. Michal Kapusta
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Podal informácie o rozmeroch ihriska. Mantinely tam nebudú. Projekt je písaný nie len na futbal –
jedná sa o multifunkčné zariadenie.
Ing. Ján Lisoň
Je tam sklad náradia alebo takéto zariadenie?
MVDr. Michal Kapusta
Myslím, že nie.
Ing. Ján Lisoň
To je dosť problém.
MVDr. Michal Kapusta
Je to komplet výrobok so všetkým – elektrina, plyn, atď.
Marián Boržik
Zaoberali sme sa touto informáciou na stavebnej komisii. Môj názor je, aby tá hala bola pre
občanov využiteľná, mesto taký priestor nemá, tá hala je prínosom pre občanov.
Mgr. Peter Vandraško
Treba sa tam prezúvať a keď tam naženieme na akciu 100 ľudí kde sa prezujú?
Marián Boržik
Myslel som, že keby bola nejaká výnimočná situácia.
MVDr. Michal Kapusta
Ak neskúsime, nedostaneme.
Ing. František Pravlík
Sú dohodnutí riaditelia obidvoch základných škôl?
MVDr. Michal Kapusta
Zatiaľ komunikujem s Ing. Jurečkom, operujeme s tým, že sme spádové mesto. Sú tu deti
z celého Podbraniska.
Ing. František Pravlík
Pýtam sa ohľadom nákladov či sa na tom budú podieľať obidve základné školy.
MVDr. Michal Kapusta
Nebavíme sa o tom teraz, bude sa na tom zatiaľ podieľať mesto. Teraz to nevieme povedať.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť podanie žiadosti o NFP na výstavbu krytej telocvične.
Dovoľujem si dať svoj návrh – „MZ žiada pripraviť kalkuláciu predbežných nákladov na prevádzku
prekrytej telocvične v termíne do zasadania MZ v mesiaci september 2018.“
MVDr. Michal Kapusta
3 týždne na tom robíme, zajtra idem do Košíc dávať do kopy projekt aby to bolo v utorok
v Bratislave. Nemám s tým problém ale dajte mi 2-3mesiace.
Ing. Ján Lisoň
Ak budeme úspešní ešte nemusíme tie peniaze prijať. To je dosť dôležitá informácia aké budú
náklady na prevádzku.
Peter Hanigovský
V Prešove sú dve takéto haly a keď príde teplo okamžite ich skladajú. Možno by bolo dobre sa
opýtať tam aké sú náklady.
MVDr. Michal Kapusta
Pripravíme to.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-04-18-B-6
MZ schvaľuje:
1. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov za účelom realizácie
rozvojového projektu na Prístavbu telocvične k ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie;
2. Zabezpečenie objemu finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ školy poskytne z
vlastných zdrojov vo výške 10% z predpokladaných kapitálových výdavkov. Ide o sumu 15
000,- € z predpokladaných kapitálových výdavkov projektu 150 000,- € a financovanie
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prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta;
3. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

0
+
+
+
+

10.05.2018

+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-18-C-1
MZ žiada pripraviť kalkuláciu predbežných nákladov na prevádzku prekrytej telocvične v termíne
do zasadania MZ v mesiaci september 2018.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

09/2018

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Žiadosť o Nenávratný finančný príspevok: zabezpečenie opatrovateľskej služby
v meste Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Výzva ešte nie je vonku. Nechcem aby sme dnes o tom hlasovali. Môžeme to trošku
rozdiskutovať či áno alebo nie. Zatiaľ mesto všetko rieši cez aktivačné práce a to, že mesto má už
tretie zariadenia tak vieme tieto veci riešiť. Dva roky dozadu išiel projekt OZ So srdcom a keď bol
ukončený – vtedy sme urobili analýzu a návštevu všetkých tých, ktorým táto služba bola
vykonávaná, všetci povedali, že si budú svoje veci riešiť vlastnými silami. Ak máme do toho ísť či
sami alebo s niekým. Bol by som za keby sme išli do projektu s nejakým počtom ľudí 2-3 keby sa
stali nepredvídané veci v rodinách, ak úrad práce zmení pravidlá, tak hovorím áno. Môj názor je
aby sme išli do toho sami, máme dosť kapacít na úrade aby sme to vedeli zvládnuť. Výzva zatiaľ
nie je.
Mária Kaľavská
Sociálna komisia navrhuje aby sa projektom opatrovateľskej služby zaoberalo MZ až po jej
vyhlásení, pretože nie sú známe podmienky výzvy.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zobrala na vedomie možnosť zapojenia mesta Spišské Podhradie do projektu
opatrovateľskej služby a analýzu sociálnej situácie občanov v Spišskom Podhradí.. Ak ste si
pozreli analýzu, ktorá nám bola doručená, že financovanie z projektu by bolo formou refundácie,
je otázkou aká bude doba na vracanie financií, či mesačne, kvartálne, polročne alebo ročne. OZ
akékoľvek môže ísť do toho projektu ale len spojením s iným subjektom predovšetkým s mestom.
OZ je veľký otáznik či má zdroje na vykrytie obdobia prechodu minimálne na obdobie do prvej
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refundácie a ak by sa mesto spájala do vzťahu s OZ tak by bolo nejakým spôsobom viazané
vkladať do činnosti tohto OZ vlastné peniaze. Ak máme vkladať do nejakej činnosti vlastné
peniaze tak ich nebudeme vkladať do nejakého OZ ale do svojho a budeme mať prostriedky pod
kontrolou a nebudú o tom rozhodovať nejaké orgány iných subjektov.
Peter Hanigovský
Problémy so starnutím čakajú všetkých nás. Teraz je o to lepšie, že sú eurofondy, som za to aby
sme to robili, a tiež si myslím, aby sme to robili sami.
Ing. Stanislav Ledecký
Treba doplniť čísla kvôli predstave aký náklad by to pre nás bol.
MVDr. Michal Kapusta
Nehovoril som o tom lebo neviem ako je nastavená výzva. Keby bol mesačný cyklus tak to by
bolo super.
Ing. Ján Lisoň
Pred krátkym časom sme sa zaoberali žiadosťou OZ So srdom a bola to tá istá téma ako teraz.
Na konci analýzy sú čísla, o ktorých hlavný konrolór hovorí. Mesto má povinnosť sa starať
o svojich občanov, musíme robiť rozpočet tak aby nám pre všetkých vyšlo. Prednesiem návrh
našej komisie. Ing. Jurečko navrhol žeby bolo vhodné riešiť denný stacionár pre dôchodcov.
Finančná komisia podporuje prípadnú možnosť samostatného zapojenia sa mesta do projektu na
opatrovateľskú službu. Finančná komisia navrhuje Komisii sociálnej a bytovej aby sa začala
zaoberať možnosťou zriadenia denného stacionára v meste Spišské Podhradie.
MVDr. Michal Kapusta
Rozmýšľali sme o stacionári 2-3 roky dozadu a boli tam špekulácie ako s CVČ v minulosti.
Priestory máme, o chvíľu nám končí komunitné centrum.
Uznesenie č.: MZ-04-18-A-3
MZ berie na vedomie podané informácie ohľadom NFP – zabezpečenie opatrovateľskej služby
v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2018

Bod č.: 10

Ukončenie zmluvného vzťahu INVEST-CORPORATION, s.r.o. so sídlom
Obchodná 39, 811 06 Bratislava a mesto Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Na štadióne sa nič neurobilo. To čo sme teraz asfaltovali na Sídlisku hrad to je z nášho rozpočtu
aby sme dokončili to čo nebolo dokončené po kanalizácii. Poslal som vám uznesenie, kde je to
jasné. Tento problém preberáme dosť dlho a asi je ho treba ukončiť.
Mgr. Jozef Bača
Aká je reakcia protivníka?
MVDr. Michal Kapusta
Rozprával som s ním v januári a povedal som mu o 3 alternatívach a nabehuje tretia. Pán Vlk
neprišiel, volal som mu odvtedy 2x, povedal, že idú robiť, zase som volal už nedvihol telefón.
Teraz mu zavolám, že MZ schválilo ukončenie dohody. JUDr. Tekeli pripravuje ukončenie zmluvy.
Budem s ním o tom rokovať. V zmluve je dané, že čo je za asfaltovanie a koľko, aká cena. Cena,
ktorá bola vysúťažená pri kanaliozácii bola 24 €/m2 bez DPH. V zmluve je 15,-€/m2 bez DPH.
Teraz čo sme asfaltovali Sídlisko hrad je cena 9,85 €/m2 bez DPH ale je iná hrúbka.
Peter Hanigovský
210 tis. bolo uhradené z ich strany komplet?
MVDr. Michal Kapusta
Z ich strany bolo uhradených 99 tis. a my sme dali 25 tis. aby sme dokončili pred zimou čo on
sľuboval a neurobil.
Peter Hanigovský
Budeme sa baviť o tom čo uhradil. My sme nemali zmluvu s firmou cesty Košice.
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Od niečoho sa musíme odraziť pretože z tých súm budú vychádzať penalizačné percentá.
MVDr. Michal Kapusta
Ja nechcem ísť do penále len do dohody o ukončení.
Peter Hanigovský
Ak odstúpime, firma bude žiadať peniaze za asfaltovanie a v zmluve sú aj percentá tak to tiež si
nemyslím, že je celkom košér. Mesto bolo uvedené do omylu aj takéto znenia môžu byť. Preto sa
pýtam o akú sumu sa jedná. Penále sa nepíšu do zmluvy len preto aby sa písali. Taká zmluva
musí byť pripravená veľmi opatrne aby sme nedoplácali. V 1. Bbde je 2x tretí bod a chýba mi to,
čo bolo v zmluve keď som ju čítal predtým, teraz to nie je v zmluve uvedené. Neviem či bola
medzitým menená. Keď sme začínali jednať o predaji formou neverejných MZ, vtedy som
upozorňoval, že predávame majetok mesta, bolo to dráždivé keď kolegovia hovorili, že dajme
budovu za 1,-€. Nesúhlasil som s firmou, ktorá nám diktovala ako to máme urobiť. Keď sa nič
nerobilo s budovu v decembri 2017 som dal návrh aby sa to ukončilo. Keď niečo budeme robiť do
budúcna nech to nie je len hurá systém ale aby sme k tomu pristúpili ináč. Najprv tam mal byť
hotel, potom nákupné centrum, byty ale nič seriózne. Máme v zmluve ošetrené to aby tam neboli
neprispôsobiví občania, aby sme boli opatrní do budúcna.
Ing. Ján Lisoň
Pochybovali sme o reálnosti zámeru keď sme boli s týmt oboznámení , ale prevážilo aj u mňa, že
ak sa to podarí to bude pre mesto dobá vec. Majetok – škola – treba sa naňho pozerať akú má
hodnotu a to je to čo aj mňa viedlo k tomu, že som to podporil. Myslím si, že sme neverili od
októbra minulého roka, že sa to zrealizuje ale sme očakávali, že nejaké kroky po intervenciách
primátora partner urobí. Čo sa nestalo. Máme na stole papier – ukončenie zmluvy dohodou,
sankcia je spojená s odstúpením od zmluvy, pri dohode sa je treba dohodnúť o všetkom. Ak
nedôjde k dohode potom sa bude riešiť odstúpenie od zmluvy. K návrh na uznesenie mám
pripomienku aby dohoda pred podpisom bola predložená MZ na prerokovanie. V tomto návrhu sa
nepíšu dosť dôležité veci. Napr. cena – to bude vec rokovania.
MVDr. Michal Kapusta
To bude dlhodobý proces.
Ing. Ján Lisoň
Do budúceho zasadnutia MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Budem chodiť medzi Spišským Podhradím a Břeclavou?
Ing. Ján Lisoň
Prečo ? Povedal som na prerokovanie v plnom zmysle.
MVDr. Michal Kapusta
V zmluve je jasne dané. Bolo 14 000m2 , dali asfalt 10 000m2. Moj návrh dohody bude reálne
vyplatenie za asfaltovanie. Neviem či firma Cesty Košice má všetko od p. Vlka uhradené. Beriem,
že chcete vedieť o čom bude dohoda, len aby neboli 4x pripomienky a aby som nechodil horedole, ale nie som proti, budem jednať.
Marián Boržik
Zatiaľ nemáme tie informácie čo všetko je uhradené z ich strany, toto donesieš a budeme vedieť
čo nás bude stáť ukončenie tohto vzťahu.
MVDr. Michal Kapusta
Na začiatku volebného obdobia sme hovorili sme aj o tom, že zoberieme úver 300 tis. Na
asfaltovanie komunikácií po kanalizácii. Úver sme nebrali a vysfaltované máme. Aj toto stretnutie
s p. Vlkom prinieslo veľký prínos pre mesto a to, že Cesty Košice vyasfaltovali Sídlisko hrad za
sumu 9,85 €/m2 bez DPH. Keď je taký tiger na trhu, tak nám ušetril minimálne polovicu sumy.
Nikto z nás nepočítal s tým, že pohneme s rozostavanou školou. Všetci čo robia okolo takýchto
nehnuteľností hovorili, že najlepšie to bude zbúrať a ja som to povedal pred 8-mimi rokmi
a povedali mi, že mám kacírske myšlienky. Povedal som zbúrať ale zbúranie by nás stálo 500 tis.
€.
Prečítal návrh na uznesenie.
Peter Hanigovský
Výška úhrady sa určí ako? Vyzveme cesty Košice aby nám preukázali vyfakturovanú sumu?
MVDr. Michal Kapusta
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My máme zmluvu s p. Vlkom a pre neho robila firma Cesty Košice, ale ja neviem, že u nás robili
len oni.
Peter Hanigovský
Aby nedošlo k tomu, že mu vyplatíme to čo bude mať vyfakturované.
MVDr. Michal Kapusta
My nemáme zmluvný vzťah s Cestami Košice, my máme zmluvný vzťah s p. Vlkom. My by sme
mali vyplatiť p. Vlkovi peniaze. On, čo ja viem, firme Cesty Košice vyplatil 99 tis. € ale neviem či
je to všetko vyplatené čo bolo vyfakturované.
Ing. Ján Lisoň
Aby sa nezopakovala analógia situácie firma Milanko + p. Šimko, toto tu môže vzniknúť, Cesty
Košice nás môžu zahrnúť ako spoločníka sporu, toto treba prebrať s právnikom. Navrhujem
doplniť do uznesenia 4. bod – dohodu o ukončení zmluvy o budúcej zmluve pred podpisom
prerokuje MZ.
Peter Hanigovský
Môžeme ju prerokovať a ak sa nám to nebude páčiť tak nič s tým neurobíme.
Ing. Ján Lisoň
Myslím si, že oba orgány sa dohodnú. Nechcem svojim návrhom p. primátorovi zväzovať ruky aby
nebol v nejakých limitoch.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ aby schválilo rokovanie o Dohode o skončení platnosti Zmluvy
o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva medzi mestom Spišské Podhradie ako budúcim
predávajúcim a INVEST-CORPORATION s.r.o. ako budúcim kupujúcim zo dňa 29.12.2015
s termínom do 30.06.2018.
Uznesenie č.: MZ-04-18-B-7
MZ schvaľuje ukončenie Zmluvy o budúcej zmluve o odpredaji nehnuteľného majetku:
•
•

pozemok – parcela KN-C 1371/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28.212 m2 –
v k.ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 a
stavba - rozostavená škola v areáli na Májovej ulici

medzi mestom Spišské Podhradie ako budúcim predávajúcim a Invest – Corporation s.r.o.,
Obchodná 39, Bratislava, IČO: 48098531 ako budúcim kupujúcim uzatvorenej dňa 29.12.2015
(ďalej len „zmluva“)
dohodou o ukončení zmluvy a urovnaní sporných práv za podmienok:
•

•

•
•

mesto Spišské Podhradie vyplatí Invest – Corporation s.r.o. za vykonanie asfaltovej úpravy
mestských komunikácií po výstavbe kanalizácie v Spišskom Podhradí o ploche 10 004 m2
a hrúbke 6 cm, ACO 11 vykonanej subdodávateľským spôsobom, firmou Cesty Košice,
s.r.o Mlynská 28, Košice. Výška úhrady sa určí na základe už vyfakturovaných
preukázaných nákladov na realizáciu asfaltových úprav vo výmere 10 004 m2.
dojednania mesta Spišské Podhradie a Invest – Corporation s.r.o., že uzatvorením dohody
o ukončení zmluvy a urovnaní sporných práv dochádza k zániku všetkých ďalších nárokov
a akéhokoľvek príslušenstva nárokov Invest – Corporation s.r.o. voči mestu Spišské
Podhradie a k zániku všetkých ďalších nárokov a akéhokoľvek príslušenstva
nárokov mesta Spišské Podhradie voči Invest – Corporation s.r.o. vyplývajúcich zo zmluvy,
dohoda o ukončení zmluvy a urovnaní sporných práv nahradí všetky predošlé dohody
medzi zmluvnými stranami vykonané ústne a/alebo písomne, týkajúce sa predmetu zmluvy

dohodu o ukončení Zmluvy o budúcej zmluve pred podpisom prerokuje MZ

Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
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Primátor mesta

Termín:
Primátor:

+

Ing. František Pravlík

30.06.2018

+

Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Zmena rozpočtu mesta č. 5/2018
MVDr. Michal Kapusta
Na finančnej komisii nebola prerokovaná zmena, urobil som jedno rozpočtové opatrenie.
Pamiatkový úrad na rokovaní komisie Unesco v Bratislave nás všetkých čo sme v UNESCO
poprosil či nevieme pomôcť celosvetovému Unesco. Poslali sme do Francúzka 2 500,- € ako
dobrovoľný príspevok. Neviem či to urobili aj iné mestá na Slovensku, nepýtal som sa. Prečítal
ďakovný mail od generálnej riaditeľky.
Ing. Ján Lisoň
MZ ti toto právo dalo na zmenu rozpočtu v nedávnom období, kde bolo, že treba so zmenou
oboznámiť MZ. Pre mňa je dôležitý účel a či to spĺňa naše podmienky, aby to malo správnu formu.
môže mesto poskytovať dary iným subjektom? My nie sme členom Unesco, pamiatky mesta sú.
Neviem to posúdiť preto to kladiem ako otázku. Treba si to vyjasniť aby to bolo aj tak
v dokumentoch uvedené. Nepolemizujem o tom len nech to je v súlade s hospodárením
s majetkom mesta.
Ing. Slávka Čarná
Ešte si to preštudujem.
Uznesenie č.: MZ-04-18-A-4
MZ berie na vedomie zmenu rozpočtu mesta č. 5/2018.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2018

Bod č.: 12

Výsledok II. kola a vyhlásenie III. kola OVS IBV Galova ulica
Mgr. Jozef Srnka
IBV Galova ulica - boli doručené dve obálky, uchádzači splnili podmienky VOS, môže byť s nimi
uzavretá kúpna zmluva.
Uznesenie č.: MZ-04-18-A-5
MZ berie na vedomie výsledok II. kola OVS IBV Galova ulica.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2018

Uznesenie č.: MZ-04-18-B-8

MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov v k.ú. Spišské Podhradie, vo vlastníctve
mesta Spišské Podhradie v lokalite novej „ IBV Galova „ v Spišskom Podhradí formou
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení a to nasledovné parcely registra C-KN, ktoré sú určené na
individuálnu bytovú výstavbu:
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Stavebný
pozemok

Identifikácia stavebného pozemku

Celková výmera
stavebného
pozemku

parcela + druh pozemku + výmera

1.

KN-C 990/5 – zast.plochy a nádvoria vo výmere
734 m2

734 m2

2.

KN-C 990/6 – zast.plochy a nádvoria vo výmere
736 m2

736 m2

3.

KN-C 990/8 – zast.plochy a nádvoria vo výmere
548 m2
KN-C 2076/6 - ostatné plochy vo výmere 112 m2
KN-C 2076/5 – ostatné plochy vo výmere 35 m2

695 m2

4.

KN-C 990/9 – zast.plochy a nádvoria vo výmere
802 m2

802 m2

5.

KN-C 990/10 – zast.plochy a nádvoria vo výmere
572 m2
KN-C 2076/8 – ostatné plochy vo výmere 80 m2

652 m2

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov,
ktoré budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do
obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské
Podhradie. Obchodná verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár.
Minimálna kúpna cena je 14,- Eur/m2 bez DPH. Kúpna cena stavebného pozemku
zahŕňa aj náklady na vybudovanie inžinierskych sietí.
Zodpovedný:
Primátor mesta
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Výsledok II. kola a vyhlásenie III. kola OVS IBV Katúň
Mgr. Jozef Srnka
Nebola doručená žiadna obálka.
Uznesenie č.: MZ-04-18-A-6
MZ berie na vedomie výsledok II. kola OVS IBV Katúň.
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10.05.2018

+

+
+
+
+

Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2018

Uznesenie č.: MZ-04-18-B-9

MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov v k.ú. Katúň, vo vlastníctve mesta Spišské
Podhradie v lokalite novej „ IBV Katúň „ v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej
súťaže v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení a to nasledovné parcely registra C-KN, ktoré sú určené na individuálnu bytovú
výstavbu:
Stavebný
pozemok

Identifikácia stavebného pozemku

Celková výmera
stavebného
pozemku

Parcela + druh pozemku + výmera

1.

KN-C 111/1 – záhrady vo výmere 734 m2

1009 m2

2.

KN-C 111/2 – záhrady vo výmere 982 m2

736 m2

3.

KN-C 111/3 – záhrady vo výmere 929 m2
KN-C 112/1 – zast.plochy a nádvoria vo výmere
43 m2

972 m2

4.

KN-C 114/4 – záhrady vo výmere 1096 m2

1096 m2

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov,
ktoré budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do
obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské
Podhradie. Obchodná verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár.
Minimálna kúpna cena je 14,- Eur/m2 bez DPH. Kúpna cena stavebného pozemku
zahŕňa aj náklady na vybudovanie inžinierskych sietí.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

10.05.2018

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Majetok mesta
Marián Paľonder, Podzámková 5, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
nehnuteľnosti v majetku mesta
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom zasadnutí MZ ste schválili zámer.
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+

+
+
+
+

Uznesenie č.: MZ-04-18-B-10
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku – pozemok parcela KN-C 334 – záhrada o výmere 111 m2 a časť parcely
KN-C 333/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2 v k.ú. Spišské Podhradie, zapísanej
na LV č. 1, nachádzajúca sa v k. ú. Spišské Podhradie pre Mariána Paľondera, Podzámková 5,
Spišské Podhradie, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že
prenájmom majetku mesta sa prispeje k účelnému využitiu a ochrane majetku obyvateľov mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Ing. František Pravlík
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-18-B-11
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku – pozemok parcela KN-C 334 – záhrada o výmere 111 m2 a časť parcely
KN-C 333/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 39 m2 v k.ú. Spišské Podhradie, zapísanej
na LV č. 1, nachádzajúca sa v k. ú. Spišské Podhradie pre Mariána Paľondera, Podzámková 5,
Spišské Podhradie, spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že
prenájmom majetku mesta sa prispeje k účelnému využitiu a ochrane majetku obyvateľov mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.05.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta
Prenájom pozemkov pod verejným priestranstvom – Spišská Kapitula
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadom prenájmu pozemkov. Bolo by dobre mať nájomnú zmluvu a čerpať
prostriedky z fondov. Myslím si, že nemá nikto s tým problém.
Uznesenie č.: MZ-04-18-B-12
MZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Spišské Podhradie
a to parcela KN-C 1790 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7997 m2, zapísaná na LV č.
1565 od Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, Spišské
Podhradie a to na dobu 10 rokov, za cenu 1,-€/rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.05.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta
Zväz záhradkárov Za tehelňou, Spišské Podhradie – žiadosť o zaradenie
záhradkárskej lokality do územného plánu mesta
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom zasadnutí MZ sme o tom hovorili. Je potrebné urobiť zmeny a doplnky ÚPM. List na
SPF sme poslali, aby boli informovaní o tom, že mesto má tento zámer.
Marián Boržik
Komisia výstavby navrhuje informovať Slovenský pozemkový fond o tom, že sa tam zriadi
záhradkárska oblasť.
Uznesenie č.: MZ-04-18-B-13
MZ odporúča zaradiť túto požiadavku do pracovného zoznamu Zmien a doplnkov ÚP III. Mesta
Spišské Podhradie a zároveň berie na vedomie predmetnú žiadosť Zväzu záhradkárov Za
tehelňou Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.05.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr.
Jozef
Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta
Obyvatelia bytového domu Starý jarok 45, Spišské Podhradie – žiadosť
o zníženie nájomného
Mária Kaľavská
Bytová komisia neodporúča znížiť nájomné.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť rodiny Ryšovej, Faračovej a Kapitančíkovej
z bytového domu Starý jarok č. 25 o zníženie nájomného z dôvodu, že výšku nájomného nie je
možné objektívne riešiť samostatne pre tri byty v bytovom dome.
Uznesenie č.: MZ-04-18-F-1
MZ zamieta žiadosť rodiny Ryšovej, Faračovej a Kapitančíkovej z bytového domu Starý jarok č.
25 o zníženie nájomného z dôvodu, že výšku nájomného nie je možné objektívne riešiť
samostatne pre tri byty v bytovom dome.
Zodpovedný:
Termín:
10.05.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Správy z komisií pri MZ
Štefan Faltin
Predniesol správu zo zasadnutia komisie OVP – dopravná situácia na ul. Bielidla, napíše sa aj
výzva do občasníka Podhradčan pre občanov ohľadom parkovania pred domami, rokovali sme aj
o dopravnej situácii smerom ku škole – nevieme aký zámer bude mať nový majiteľ vzorodevu
preto sme zatiaľ nedali žiadne stanovisko.
Mgr. Peter Vandraško
To budeme čakať aký zámer bude mať nový majiteľ vzorodevu. Zatiaľ sa tam nič nedeje a deti
chodia do školy denno-denne. To čakáme, že sa niečo vážne stane?
MVDr. Michal Kapusta
Budeme to riešiť bez toho aby sme riešili čo tam bude robiť nový majiteľ. Treba sa k tomu vrátiť
a pozerať na to z inej strany. Prerokujeme to ešte raz.
Štefan Faltin
Nevieme zámer nového majiteľa.
MVDr. Michal Kapusta
Zámer majiteľa neriešme, musíme riešiť to čo nás trápi. Do konca školského roka je už len 1,5
mesiaca, v septembri by to mohlo by vyriešené. Dáme to dopravnému inžinierovi.
Štefan Faltin
Vrátime sa k tomu. Pán zástupca spomenul na komisii parkovanie na Kúpeľnej ulici - je tam
postavené auto, je tam úzke miesto, je to stiesnené, bude majiteľ vozidla písomne upozornený.
Peter Hanigovský
Dávam na zváženie komisii aby sa venovala alebo zvážila – budúce parkovanie na Palešovom
námestí. Je tam kolmé parkovanie, ak je zaparkované väčšie auto, nie je dobre vidieť východ na
cestu a vznikajú tam kolízne situácie. Bolo by dobre tam dať šikmé státie. Bolo by dobre to
zvážiť.
Marián Boržik
Šikmé státie mi pripadá nie dosť rozumné, tí čo tam bývajú by museli šikmo vychádzať z domu.
MVDr. Michal Kapusta
Treba si uvedomiť aké značky sú v Podhradí, že napr. autá nad 3 t. nemajú čo stáť na námestí.
Všetci čo máme možnosť parkovať pri domoch tak parkujeme pri domoch, ak každý bude
dodržiavať dopravné značky ako má tak tých kolízií bude menej. Myslím si, že Palešovo námestie
dostane konečne formu ako tie autá majú stáť. Kým to nenapadá ODI Poprad tak by som to
neriešil ale by som povedal p. náčelníkovi nech to riešia dohovorom s vodičmi.
Ing. Ján Lisoň
Myslím si, že bude potrebné sa vrátiť k spoplatneniu parkovania až ku „Faitovej uličke“.
MVDr. Michal Kapusta
Aj ja si to myslím, ale touž bude otázka na nových zákonodarcov. Už sme riešili aj veci, že je
nižší žliabok, to je k tomu aby autá nestáli až na chodníku, chodníky sú pre chodcov.
Marián Boržik
Predniesol správu zo zasadnutia stavebnej komisie. Jednali sme o žiadosti p. Klaga – zistil, že
má viac zahradené ako má pozemok. Komisia prijala k tomu uznesenie - kontaktovať vlastníkov
nehnuteľností – rodinných domov s cieľom preverenia vlastníctva pozemkov pričlenených k ich
nehnuteľnostiam, prípadne ich vyzvať k náprave resp. vysporiadaniu týchto pozemkov.
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Chcem poukázať na potrebu riešenia priestoru pred rímskokatolíckym kostolom. Je potrebné
vyzvať vlastníka stavby k náprave situácie s pozemkom v jeho vlastníctve a taktiež navrhujem
mestu vykonať úpravy komunikácie a chodníka v tejto oblasti. Nech p. Bobek aby aspoň to
oplotenie skultúrni. Pohľad z mesta na túto časť je hrozný. Navrhujeme mestu vykonať úpravy
cesty v tejto oblasti. Bolo by dobre nájsť nejaký spôsob. Aby aj tá časť Podhradia nejako vyzerala,
aj opraviť tú drevenú ochranu aby tie kamene nepadali na ľudí, visia dosky, opraviť to treba, je to
v dosť dezolátnom stave.
Správa zo zasadnutia komisie tvorí prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Uznesenie o vysporiadaní pozemkov máme prijaté už niekoľko rokov.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie - prerokovali sme žiadosť p. Klaga
a navrhujeme MZ v prípade predaja žiadaného pozemku použiť cenu 7,- €/m2 vrátane DPH. Aj
keď môžeme prednášať návrhy, mám za to aby sa o týmto zaoberala majetková komisia, aby sa
pozreli na konce pozemkov na celej línii tejto časti ulice. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol správu zo zasadnutia školskej komisie. Vyjadrovali sme sa k športovej hale, zobrali
sme na vedomie čerpanie rozpočtu, bol schválený termín oceňovania žiakov – 22.6. Informoval
som riaditeľov škôl o zmene termínu Spišského Jeruzalema a poprosili aby im boli zaslané
podrobnejšie informácie ohľadom Spišského Jeruzalema. Informoval som o novom zákone –
ochrana osobných údajov. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Stanislav Ledecký
Je to zákon o ochrane osobných údajov a týka sa aj ostatných. Nadobúda platnosť 25.5.2018.
Ing. Ján Lisoň
Čítal som správu zo zasadania školskej komisie – čerpanie rozpočtu k 31.3. Základná škola
Palešovo nám. 9 - 32% má čerpanie položky 610-620 mzdy a odvody.
Mgr. Peter Vandraško
Pýtal som sa p. riaditeľky na to, vravela, že momentálne nevie odpovedať na otázku ale, že to
zvládnu.
MVDr. Michal Kapusta
Volal som s p. Bobekom, bola búrka, dosky lietali – neviem aký je záver, navrhoval som mu aby
sa to zrušilo a aby sa rozobrala stena, je to už len strašiak. Je to na predaj. Povedal som mu, že
mesto to kúpi za cenu pozemku, povedal, že nie, a teraz mi volali, že chcú sa so mnou stretnúť,
teraz som v kúpeľoch tak potom.
Uznesenie č.: MZ-04-18-A-7
MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2018

Bod č.: 16

Rôzne
Štefan Faltin
Chcem sa opýtať na kanál na Kúpeľnej ulici, ktorý je poškodený. Je tam dopravné značenie
a doteraz sa nič nerobilo, je to už asi mesiac. Vyše mesiaca je na kanáli položené dopravné
značenie.
Peter Hanigovský
Pred evanjelickým kostolom treba uložiť dlažbu. Máme nejaké info o predaji domov našou
aktivistkou? Vraj že nejaký dom predala na Prešovskej ulici a na Podzámkovej chce tiež predať.
MVDr. Michal Kapusta
Máme 5 ľudí z Úradu práce a z toho 2 majú úraz. Trošku strpenia ale urobíme to. Počul som, že
pani predala dom na prešovskej ulici ale nemáme to potvrdené.
Peter Hanigovský
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Minule sme odpredali pozemky pod sokoliarňou, nevieme niečo o zámere majiteľa?
MVDr. Michal Kapusta
Ja o tom neviem nič.
Jozef Komara
Rieši si nejaké pracovné veci na Slovensku. Zajtra má prísť, niečo rieši, ale najprv je to pracovná
záležitosť.
Bod č.: 17

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončenie o 19.00 hod.
V Spišskom Podhradí dňa 10.05.2018

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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