Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 29.11.2018
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

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
Schválenie členov ZPOZ
Delegovanie členov do Rád škôl a školských zariadení za
zriaďovateľa
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

predsedajúci
primátor
primátor
primátora

13.

Spišský dejepisný spolok – schválenie členstva
Ing. Martin Magula, Hroncova 4, Košice – žiadosť o zmenu
Územného plánu mesta Spišské Podhradie
Majetok mesta:
1. Vojtech Horváth, Jolana Horváthová – žiadosť
o prenájom pozemku
2. Zriadenie vecného bremena v prospech Vojtecha
Horvátha a Jolany Horváthovej
Správy škôl a školských zariadení

14.
15.

Rôzne
Záver

10.
11.
12.

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Mgr. Vladimír Šolc
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

P = prítomný N = neprítomný

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

1

primátor
primátor
primátor, predsedníčka
bytovej komisie
primátor
primátor
primátor

riaditelia škôl
a školských zariadení
predsedajúci

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Jozef Jenča
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny
Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

zástupca primátora

MVDr. Michal Kapusta

Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Mgr. Milan Blahovský
Mgr. Vladimír Šolc
Mária Kaľavská
Dana Blahovská

P
P
P
P
P

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 11
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Má niekto pripomienky k programu rokovania?
Mgr. Peter Vandraško
Nakoľko včera zasadala Komisia pre školstvo a šport chcel by som doplniť bod rokovania a to
„Správa z Komisie pre školstvo a šport“.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-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:

+
+
+
+
+
+

29.11.2018

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-2
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod „Správa z Komisie pre školstvo a šport“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
29.11.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
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.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Ing. Jána Lisoňa, Štefana Faltina, Mgr. Milana
Blahovského.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Lisoň, Štefan Faltin, Mgr. Milan Blahovský.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
29.11.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Na overovateľov navrhujem Mgr. Vladimíra Šolca a Máriu Kaľavskú.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem Mgr. Vladimíra Šolca a p. Máriu Kaľavskú.
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
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
Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku – uhradená platba vo výške 270 000,- €. Schvaľovali
na predchádzajúcom MZ záložné právo v prospech Ministerstva životného prostredia, vtedy sme
povedali, že sa pokúsime o to aby záložné právo nemuselo byť zapísané, podarilo sa nám to.
Pôjdeme bez záložnej ťarchy.
Zberný dvor – v decembri čakáme preplatenie DPH – 35 000,- €, refundácia – 15 000,- €, malo
by prísť naspäť 50 000,- € na vyrovnanie .
Vodovod rybníček – je skolaudovaný a ostáva cez rok 10 000,- €.
Vodozádržné opatrenia na Sídlisku Hrad a Mariánskom námestí – stavebné povolenia sú
vydané.
IBV Galova – stavebné povolenia na plyn, elektro, osvetlenie a komunikáciu sú vydané – čakáme
na právoplatnosť. Ostáva vodovod, kanalizácia a komunikácia.
IBV Katúň – zrealizovaná je komplet elektrina, skolaudovaný je vodovod.
Je tu developerská firma, ktorá chce postaviť dom na Palešovom námestí – tzv. Rezidenciu pod
Spišským hradom, má tam byť 17 bytov , začína stavebné povolenie. Nebudeme o tom hlasovať,
oni sú na svojich pozemkoch, bude tam 17 bytov na predaj. Budú mať aj nejaké požiadavky na
prenájom plôch na parkovanie.
Peter Hanigovský
Chata Diana - pozemky - je niečo nové?
MVDr. Michal Kapusta
Nevieme sa dopátrať troch dokumentov. Otázkou je či pôjdeme hľadať inou cestou, v Levoči
v archíve to nie je, na tom stojí ďalší postup. Bez tých troch dokumentov je dosť ťažko ísť do
súboja s Lesami SR. Môžem zavolať Dr. Tekelimu či si vie predstaviť aby niekoho objednal aby
to dohľadával alebo sa vydáme niekde inde.
Peter Hangovský
Cez reštitúcie sa to nedá vybavovať?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem ti to povedať teraz. Dokument čo sme našli vydalo mesto, mesto vydalo samo sebe
dokument. Potrebujeme mať papier od nejakej inej organizácie nie od seba.
Peter Hanigovský
Lesy Bijacovce – je niečo nové v tejto veci?
MVDr. Michal Kapusta
Je to v riešení.
Ing. Ján Lisoň
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Chcem sa opýtať na chodník na Májovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Projekt na chodník na Májovú ulicu nám robili tí istí projektanti ako chodník na IBV Galova,
prehodili sme priority. Bude sa v tom pokračovať. Nemáme všetky podklady, nevrátila sa nám
zmluva z polície.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-A-1
MZ berie na vedomie 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:
29.11.2018
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Podal informáciu ohľadom plnenia uznesení. Prečítal uznesenie, ktoré je potrebné zrušiť.
MVDr. Michal Kapusta
Je to uznesenie o zrealizovaní záložného práva na našich pozemkoch, o ktorom som hovoril na
začiatku.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-08-18-B-11.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

29.11.2018

+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Schválil sme toho roku uznesenia na prenájom pozemku pre Martina Paľondera k podpisu zmluvy
nedošlo ani nedôjde, už to nechcú, máme k tomu prijaté 3 uznesenia.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-03-18-B-18.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N1-18-E-3
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Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

29.11.2018

+

+
+
+
+

MZ ruší uznesenie č. MZ-04-18-B-10.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

29.11.2018

+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N1-18-E-4
MZ ruší uznesenie č. MZ-04-18-B-11.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

29.11.2018

+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
K uzneseniam z ustanovujúceho zasadnutia?
MVDr. Michal Kapusta
V štatúte je uvedené, že komisie sú maximálne 7 členné, stavebná komisia mala 9 členov
a kultúrna 8 ale po konzultácii s Ing. Vaverčákovou, Bc. Galarovičom a Mgr. Muchom sú menej
členné. Uznesenia budú vetované po rozhovore s nimi aj s predsedami komisií. Ospravedlňujem
sa, že sme neposlali štatúty dopredu aby vedeli aj noví poslanci, že je komisia má byť 7 členná.
Došlo k dohovorom.
Ing. Ján Lisoň
Pán zástupca nám posiela uznesenia vždy z predchádzajúceho MZ, bolo by dobre keby to bolo
celé. Považoval by som za vhodné aby si urobil inventúru za posledné volebné obdobie, aby sme
si urobili prehľad.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

29.11.2018

Bod č.: 6

Podnety občanov
Štefan Faltin
Na Štúrovej ulici na schodoch je urobené zábradlie a bolo by dobre keby sa vedľa toho urobil aj
prechod na kočíky.
Ing. Ján Lisoň
Je potrebné spevniť plochu aby tam mohli vyjsť s kočíkmi.
Ing. Ján Lisoň
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Bol som včera v Spišskej Novej Vsi na jednom podujatí a tam hlásateľ pripomenul, že mesto bude
mať výročie. Na zasadnutí 18.1.2018 som v rôznom predniesol podnet a na začiatok ho chcem
prečítať opäť. „V roku 2019 si mesto Spišské Podhradie pripomenie 770. výročie prvej písomnej
zmienky o Spišskom Podhradí – osade Sasov na Spiši. Predkladám podnet, aby vedenie mesta,
komisia pri MZ pre cestovný ruch a kultúru, spolu s dotknutými zamestnancami mesta,
príspevkovej organizácie MsKS, začali pracovať na príprave propagácie tohto výročia, prípadne
spomienkových akcií z hľadiska ich scenára, rozsahu, finančných nárokov. Je možné očakávať,
že po voľbách do orgánov mesta, ktoré budú v závere roka 2018 novozvolené orgány rozhodnú
o všetkých náležitostiach, ktoré sú v ich právomoci, teda aj o akciách spojených s výročím podľa
svojej predstavy, ale považujem za vhodné vykonať prípravu. Napríklad do každej domácnosti
mesto môže dať kalendár na nový rok. Predpokladám, že to bude tak aj toho roku. Bude vhodné
ak v kalendári 2019 bude uvedený nejaký znak upozorňujúci na 770. výročie. 31.12.2018 je
možné na viditeľnom mieste v meste rozsvietiť číslo 770. Dnes takéto návrhy nechcem predkladať
len dávam podnet, o ktorom sa v rôznom ani nehlasuje“.
Považujem toto výročie za významné a preto si dovolím predniesť podnet. Komisia pre kultúru
a CR na poslednom MZ povedala, že oblasť kultúry pracuje najlepšie zo všetkých oblastí v meste
ale informáciu o tom či sa zaoberali mojim podnetom z januára nedali alebo aspoň ja som to
nezaregistroval. Pracujete na tom aby sme si pripomenuli toto výročie? Dostali sme teraz
kalendáre na budúci rok, vidím, že je tam uvedené logo výročia. Ak by mali byť zaujímavé
myšlienky a propagácia tohto výročia tak by sme s tým mali počítať v rozpočte na rok 2019.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávali sme o tom, rozmýšľal som nad dvomi vecami aby sme urobili verejný prieskum
a ocenili nejakých ľudí k 770. výročiu. Čakal som na projekt a to je obnova budovy ZUŠ a dávam
na zamyslenie, že či neurobiť oslavy 770. výročia mesta v roku 2020 na jeseň s tým, že keď
dobre naplánujeme túto stavbu mala by trvať 12 mesiacov a keby dobre všetko šlo mohli by sme
v septembri 2020 urobiť veľkú akciu v novej koncertnej sále. Niektoré veci som predjednal aj so
združením spisovateľov a literátov, každý rok dávajú ocenenia v určitej oblasti. Bol som
v Revúcej na takomto oceňovaní dohodli sme sa, že v roku 2020 by bolo aj oceňovanie v meste
Spišské Podhradie. Z mojej strany by boli dve myšlienky - verejný prieskum - kto by mohol byť
ocenený a či by sme tú oslavu neurobili v roku 2020 v novej koncertnej sále.
Mgr. Vladimír Šolc
O tomto sme sa už s p. primátorom rozprávali po voľbách a za mňa ako nového predsedu komisie
pre kultúru môžem povedať, že sa budeme snažiť pripraviť to podujatie tak aby bolo čo
najlepšie. Rád prijmem aj vaše podnety. Beriem to na vedomie.
Mgr. Peter Vandraško
Súhlasím s predslovom kolegu Lisoňa v plnom rozsahu aj s jeho obsahom, súhlasím aj s tebou p.
primátor. Áno bude potrebný nejaký prieskum, zaoberali sme sa týmto aj na školskej komisii. Môj
názor je, že ak má niekto narodeniny napr. 30.7. alebo 16.9. alebo 4.7. tak má narodeniny v daný
termín, nie o rok. Nech to je vtedy, my nemusíme čakať na nové kino a spájať veci, tamto bude
úplne iné, to je rok čo pred Podhradčanov niečo znamená. Ak to je rok 2019 tak nech to je v roku
2019. Taký je môj názor.
Mgr. Jozef Bača
Ja plne súhlasím s Petrom, že oslavy by mali byť vtedy kedy sú. Poprosím p. Lisoňa aby
nezavádzal verejnosť, že ja som povedal , že kultúrna komisia pracovala najlepšie.
Ing. Ján Lisoň
Ty si povedal, že aj počet zasadnutí jednotlivých komisií ukazuje, kde je najviac a kde najmenej
problémov, že keby všetko tak v meste fungovalo ako kultúra. To znamená, že všetko ostatné
funguje horšie. Ja som len uviedol svoj návrh.
MVDr. Michal Kapusta
Bude to úloha pre kultúrnu komisiu ale ak to bude v roku 2019 tak je na mieste aby sme s tým
v rozpočte počítali.
Mgr. Vladimír Šolc
Bolo by dobre čo najskôr sa dohodnúť kedy to bude.
Ing. Ján Lisoň
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V bytovom dome – veterina treba vymeniť okná. Spomínali ste, že možno tam budú pasovať
okná z kultúrneho domu, treba sa na to pozrieť.
MVDr. Michal Kapusta
Pozrieme na to.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

29.11.2018

Bod č.: 7

Schválenie členov ZPOZ
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné odvolať súčasných členov ZPOZ a potom schválime nových členov.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-4
MZ dňom 19.11.2018 odvoláva všetkých súčasných členov ZPOZ mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
29.11.2018
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Prečítal zoznam navrhovaných členov ZPOZ.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-5
MZ schvaľuje Štefana Nižníka za člena ZPOZ mesta Spišské Podhradie s účinnosťou od
01.12.2018.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
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-N1-18-B-6
MZ schvaľuje Cecíliu Vaľkovú za členku ZPOZ mesta Spišské Podhradie s účinnosťou od
01.12.2018.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-7
MZ schvaľuje Vierku Varšovú za členku ZPOZ mesta Spišské Podhradie s účinnosťou od
01.12.2018.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
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-N1-18-B-8
MZ schvaľuje Danu Blahovskú
01.12.2018.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

za členku ZPOZ mesta Spišské Podhradie s účinnosťou od
Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

01.12.2018

+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-9
MZ schvaľuje Viktóriu Juríkovú
01.12.2018.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

za členku ZPOZ mesta Spišské Podhradie s účinnosťou od
Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

01.12.2018

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-10
MZ schvaľuje Mgr. Alenu Longauerovú za členku ZPOZ mesta Spišské Podhradie s účinnosťou
od 01.12.2018.
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Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

01.12.2018

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-11
MZ schvaľuje Jozefa Komaru za člena ZPOZ mesta Spišské Podhradie s účinnosťou od
01.12.2018.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
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-N1-18-B-12
MZ schvaľuje MVDr. Michala Kapustu za člena ZPOZ mesta Spišské Podhradie s účinnosťou od
01.12.2018.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
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

Delegovanie členov do Rád škôl a školských zariadení za zriaďovateľa
MVDr. Michal Kapusta
V roku 2019 nás čakajú výberové konania na riaditeľov škôl a školských zariadení.
Najprv je potrebné odvolať všetkých členov rád škôl.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-13
MZ odvoláva za zriaďovateľa všetkých súčasných členov Rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
29.11.2018
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-14
MZ deleguje ku dňu 1.12.2018 zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole, Májová
54, Spišské Podhradie v zložení: Mgr. Jozef Bača, Mgr. Peter Vandraško, Jozef Komara, Jozef
Jenča.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
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-N1-18-B-15
MZ deleguje ku dňu 1.12.2018 zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole,
Štefánikova 40, Spišské Podhradie v zložení: Jozef Komara, Ing. Ján Jurečko.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
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-N1-18-B-16
MZ deleguje ku dňu 1.12.2018 zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej umeleckej
škole, Sídlisko Hrad 28, Spišské Podhradie v zložení: Mgr. Peter Vandraško, Vladimír Tomko,
Mária Kaľavská, Peter Hanigovský.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
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-N1-18-B-17
MZ deleguje ku dňu 1.12.2018 zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole, Palešovo
nám. 9, Spišské Podhradie v zložení: Mgr. Milan Blahovský, Mgr. Vladimír Šolc, Štefan Faltin,
Jozef Jenča.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
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-N1-18-B-18
MZ deleguje ku dňu 1.12.2018 zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole, Školská
3, Spišské Podhradie v zložení: Štefan Faltin, Jozef Komara, Mária Kaľavská, Ing. Ján Lisoň.
Zodpovedný:
Termín:
01.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
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.: 9

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
-

neboli pridelené žiadne byty

Bod č.: 10

Spišský dejepisný spolok – schválenie členstva
MVDr. Michal Kapusta
V tomto združení sú členmi súkromné osoby, rôzne organizácie, mestá napríklad Levoča,
Spišská Belá, Iliašovce , Podolínec, Spišská Kapitula, Spišská Nová Ves, myslím si, že tam
patríme, sme Mesto zapísané v Unesco, do takého združenia patríme.
Ing. Ján Lisoň
Aký prínos z nášho členstva by z toho vzišiel a aké povinnosti by nám z toho vyplývali?
MVDr. Michal Kapusta
Dokážeme ak sme kolektívnym členom viackrát sa zhostiť konferencie tohto združenia, aj to je
forma prezentácie mesta, myslím si, že 50,- € ročne to nie je nejaký veľký peniaz. Povinnosti
budú snáď len pre mňa a to zúčastňovať sa týchto stretnutí. Teraz mal prednášku pán Hromjak .
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-19
MZ schvaľuje kolektívne členstvo mesta Spišské Podhradie v Spišskom dejepisnom spolku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
29.11.2018
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Ing. Martin Magula, Hroncova 4, Košice – žiadosť o zmenu Územného plánu
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Máme žiadosť Ing. Magulu o zmenu ÚPM – p. Magula vlastní pozemky pod bývalou tehelňou, kde
keď sme schvaľovali ÚPM, dali sme, že je tam priestor pre ľahkú priemyselnú zónu. Minulých 7
rokov sa robí ohľadom zámeru, že tam malo stať logistické centrum tie zámery boli už viackrát
prepracované, všetko zostalo stáť kvôli pamiatkarom. Pamiatkari navrhli haly vysoké maximálne
11 metrov, čo je pre nich dosť málo, potom navrhli aby sa haly zakopali 3 m do zeme aby nebol
rušený pohľad z hradu atď. Teraz prišiel p. Magula s novým návrhom či nechceme uvažovať
o novej bytovej výstavbe, či by sme dovolili pripraviť dokumentáciu na zmeny ÚPM to znamená
žeby sa spustil proces zmeny v priebehu 5-6 mesiacov, kde budú pozvaní ľudia aj všetky orgány
samosprávy, verejnej správy atď. už sme to v minulosti robili. Dnes je otázka či súhlasíme s tým
aby sa otvoril územný plán, kde všetky náklady by hradil p. Magula. Mám jednu podmienku –
odbornú garanciu – aby platilo mesto s tým, žeby to bol náš človek aby nám povedal všetky klady
a zápory aby nám nikto nič nezatajil. Tak ako pri všetkých stavbách máme svojich dozorov
chcem aby to takto bolo aj v tomto prípade. Aby odborným garantom bol náš človek. Tam kde sú
záhrady, tam zostanú ak si to vysporiadajú, tam kde má zámer p. Korinek zostane tak ako je,
kde je farma pozemky sú vo vlastníctve rôznych ľudí a kde je strelnica bude postavená
protihluková stena aby strelnica zostala. Príjazdové cesty by boli 2 ak nie 3 a všetko by platil
investor. Mesto čo môže urobiť na konci, že za 1,- kúpime komunikáciu, že ju budeme odhŕňať,
ak postavia verejné osvetlenie, že nám ho dajú za 1,- € aby sme ho mohli spravovať.
Vladimír Šolc
Priamo v susedstve je hydinárska farma? Nebude to problém s hygienou?
MVDr. Michal Kapusta
On to vie.
Peter Hanigovský
Mazut doteraz vyteká na pozemok.
MVDr. Michal Kapusta
Toto si musí vyriešiť investor. Nie je to o tom, že hlasujeme, že to bude sväté písmo a koniec, my
budeme hlasovať či súhlasíme so zmenou ÚPM čo sa bude prerokovávať s dotknutými orgánmi.
Prvýkrát keď prišiel p. Magula som naňho vybehol, že vymýšľa ale potom som si uvedomil, že keď
pamiatkari ho nepustili do hál tak ďalších 20 rokov tam bude toto čo tam je – ľudia tam vyvážajú
odpad, ale keď tam postaví domy bude to plus 400-500 ľudí viac v meste. Nemuseli by sme sa
v meste starať o novú výstavbu. Som za to aby sme to otvorili. Dávame v tejto časti mesta
fotopasce a naháňame ľudí čo tam vozia smetí a dávme im pokuty. Skúste sa vyjadriť. Ide
o doporučovací charakter, nie o schvaľovanie.
Vladimír Šolc
Považujem to za pozitívnu vec.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-D-1
MZ doporučuje začať proces zhotovenia kompletnej dokumentácie pre Zmeny a doplnky č. 3
Územného plánu mesta Spišské Podhradie. Zámerom je zmena využitia lokality Hlinisko – Na
tehelni z plochy pre výrobu, skladové hospodárstvo a technickú infraštruktúru na plochy
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s polyfunkčným bývaním a RD/BD. Všetky finančné náklady súvisiace s týmto zámerom v tejto
lokalite v procese schvaľovania Zmien a doplnkov č. 3 ÚP znáša žiadateľ Ing. Martin Magula.
Mesto zabezpečí na svoje náklady odborne spôsobilú osobu – obstarávateľa Zmien a doplnkov č.
3 ÚP mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
29.11.2018
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef
Jenča
+
+
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.: 12

Majetok mesta:
1. Vojtech Horváth, Jolana Horváthová – žiadosť o prenájom pozemku
2. Zriadenie vecného bremena v prospech Vojtecha Horvátha a Jolany
Horváthovej
MVDr. Michal Kapusta
Poslali žiadosť na základe toho čo sme im ich žiadosť zamietli. Ide o tie základy čo sú pod
slameným domom – nižšie slameného domu. Majú pripravenú projektovú dokumentáciu.
Komunikáciu sme vyriešili s tým aby sa napojila na našu cestu. Pán biskup súhlasí aby
komunikácia prechádzala aj cez ich pozemok.
Ing. Ján Lisoň
Komunikácia pôjde ponad objekty, ktoré sme postavili. To bude dostatočne veľké?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Ing. Ján Lisoň
Podal informáciu zo zasadnutia finančnej komisie k tomuto bodu.
Peter Hanigovský
To je ten základ čo si na čierno vybudovali.
MVDr. Michal Kapusta
Otázkou do komisií je za koľko?
Peter Hanigovský
Nebude to súvisieť s našimi vecami čo sa teraz projektujú?
MVDr. Michal Kapusta
Nie, s tým to nemá nič spoločné.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-20
MZ schvaľuje zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti formou prípadu osobitného zreteľa a to
pozemok v zmysle GP č. 65/2018 zo dňa 03.10.2018 novovzniknutá parcela KN-C 1951/4 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísaná na LV č. 1 pre Vojtecha Horvátha a Jolanu Horváthovú bytom Spišské Podhradie na
výstavbu rodinného domu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
29.11.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
0
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
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Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
0
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Druhá časť je ohľadom prístupovej cesty.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-21
MZ schvaľuje zriadenie práva prechodu a vybudovanie komunikácie na parcele KN C 1931/50,
orná pôda- Dôvodom je prístup k stavbe rodinného domu na parcele KN C 1951/4 v prospech
Vojtecha Horvátha a Jolany Horváthovej bytom Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
29.11.2018
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
0
Jozef Komara
Jozef
Jenča
+
+
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.: 13
Správa z Komisie pre školstvo a šport
Mgr. Peter Vandraško
Na podnet kolegu Lisoňa školská komsia zasadala, síce tesne pred zasadnutím MZ ale sme
museli počkať do 26.11. do naplnenia mandátu aby sme sa mohli vyjadriť k správam k výchovnovzdelávacej činnosti. Skôr sme riešili formálnu stránku. Keď sa tieto správy dostali až do komisie
a na MZ a mnohí z kolegov poslancov sú členmi a nepozastavili ten proces, tie správy sú
v poriadku, pre niektorých z vás to bude také, že sa to opakuje. Došli nám ďalšie podnety –
problematika nastala – prebrali sme aj iné veci. Predbežná príprava rozpočtu na rok 2019 a určili
sme si metodiku tvorby rozpočtov, do konca kalendárneho roka by nemal nastať žiadny problém.
Pán Komara nás informoval o programe „Vianoce v našom meste“, po obsahovej stránke je
všetko v poriadku ale treba dohodnúť ešte termíny. Vnímate a sledujete aktivity našich politikov,
ktorí riešia stravovanie žiakov školských a predškolských zariadení. My musíme počítať
s alternatívou stravníkov, ktorý sa rovná počtu žiakov v školách – t.j. cca 600, každý má nárok na
stravovanie. Bol urobený prieskum, že záujem bol z cca 70 na 120 žiakov ale prieskum je
prieskum a realita je iná. Dostali sme iniciatívu za pomenovanie ZUŠ podľa pána Krupu. Ide
o umelca, ktorý túto školu založil alebo má zásluhy ohľadom jej založenia a mňa ako pedagóga,
že sú žiaci, ktorí si spomenú na svojho pedagóga, teší. Pomenovanie školy je určitý proces,
podľa mňa by bolo dobre ísť skôr cestou nejakej busty alebo plastiky a v tomto zmysle odpovedať
iniciátorom tejto iniciatívy. Pán riaditeľ Genčúr presne citoval zákon, ktorý sa touto problematikou
zaoberá.
Ing. Ján Lisoň
V roku 2018 som bol členom rady školy ZUŠ – prerokovali sme návrh na udelenie čestného názvu
školy po skladateľovi Cibulkovi, tam už nejaké kroky v tom prebiehajú, nechcem povedať, že ktorý
návrh je lepší alebo nie. Máme prijaté uznesenie z roku 2016 v znení: „MZ ukladá Komisii pre
školstvo a šport a) aby pred predložením správ škôl a školských zariadení o výchovno vzdelávacej činnosti, jej podmienkach na schválenie mestskému zastupiteľstvu preverila či
správy sú vypracované podľa Zákona č. 596/2003 Z.z., Vyhlášky č. 9/2006 Z.z. a Metodického
usmernenia Ministerstva školstva SR č. 10/2006 R z 25.5.2006 v ich aktuálnom znení, b) aby
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o výsledkoch preverenia podala informáciu mestskému zastupiteľstvu pred hlasovaním
o správach.“
Mgr. Vladimír Šolc
Vyjadril som sa k iniciatíve k pomenovaniu ZUŠ – ja s tým nesúhlasím, viac si vážim roboty p.
Genčura a veľa ľudí ho chváli a teraz položím otázku, po 10-15 rokoch budeme premenovávať
školu po ňom?
MVDr. Michal Kapusta
Určite nechceme sa dnes baviť o tejto téme. Pána Krupu si veľmi vážim, mám ho rád, to čo robí
pre mesto od kedy skončil ako riaditeľ ZUŠ. Prajem mu veľa zdravia a síl aby zvládol tie ťažké
úlohy čo mu priniesol život a pozdravujeme ho všetci. Preto sme prijali uznesenie k správam škôl
lebo neboli v minulosti všetky správy správami . Školská komisia prešla všetky správy či sú v
súlade so zákonom. Chceš dávať hlasovať o nejakom uznesení?
Mgr. Peter Vandraško
Nie.
Bod č.: 14
Správy škôl a školských zariadení
Eva Maturkaničová
Prečítala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať pani riaditeľke aj kolegyniam a kolegom na Štefánikovej ulici. Poprosím
zamestnancov a rodičov aby mali strpenie a počkali kým sa dokončí rekonštrukcia MŠ.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-22
MZ schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2017/2018 Materskej školy, Májová 54 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
29.11.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Ľubica Karpatyová
Prečítala Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2017/2018. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za správu aj za aktivity, ktoré v škole robíte, tebe pani riaditeľka a aj všetkým
kolegyniam a kolegom. Pozdravujem všetkých kolegov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-23
MZ schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2017/2018 Základnej školy, Palešovo nám. 9 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
29.11.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Prečítal Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Ako to vyzerá perspektívne s počtom žiakov vo všetkých školách?
Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
V tomto školskom roku je pokles trošku ale je pravdou že čím viacej žiakov je v ZŠ tým aj u nás.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Počet žiakov sa pohybuje približne na rovnakej úrovni. Niektorí žiaci prichádzajú a niektorí
odchádzajú.
Ing. Ján Jurečko
Vážnejší pokles demograficky škola cítila 5 rokov dozadu, jedna vec je štatistika a druhá je
realita. 1/6 žiakov migruje mimo SR. Štatisticky sme okolo 370 detí ročne v reáli to je cca 300
žiakov.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za správu aj za všetko čo robíte pre mesto aj pre región, bude nám treba porozprávať,
že v akom režime pôjde rekonštrukcia budovy ZUŠ, bude sa to týkať aj priestorov školy. Ide sa
rekonštruovať rozvod vody ,elektriny, kúrenia, budeme vás musieť presťahovať. V marci
začíname s rekonštrukciou budovy MsÚ Mariánske nám. 34, predpoklad 3-4 mesiace, Dom
smútku - tiež bude potrebné presťahovať zamestnancov a potom pôjde ZUŠ, tiež vás musíme
presťahovať na určitú čas niekde. Pozdravujem všetkých zamestnancov.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-24
MZ schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2017/2018 Základnej umeleckej školy, Sídlisko Hrad 28 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
29.11.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Jurečko
Prečítal Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za správu aj za prácu, ktorú vykonávaš ty aj tvoji kolegovia. Pozdrav kolegov, tešíme sa
na ďalšiu spoluprácu. Uvidíme ako pôjde ďalej to čo nie je dokončené vo vašej škole. Nejaké
informácie mám ale ešte nie sú potvrdené.
Uznesenie č.: MZ-N1-18-B-25
MZ schvaľuje Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
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školský rok 2017/2018 Základnej školy, Školská 3 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

29.11.2018

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15
Rôzne
MVDr. Michal Kapusta
Zložili sme sľub a do 30 dní máme povinnosť podať majetkové priznanie.
Ing. Ján Lisoň
Ak nie je zmena zákona tak len noví poslanci musia podať majetkové priznanie. Verím, že
z minulého volebného obdobia všetci kolegovia poslanci podali majetkové priznanie. Všetci
budeme mať povinnosť do 30.3.2019.
Štefan Faltin
Chcem sa spýtať či nemáš nejaké informácie ohľadom psa p. Varša. Ľudia mi volali a sa ma
pýtajú či s tým mesto niečo robí, chodia s tým psom naďalej bez košíka. Viem, že to má polícia
ale či mesto nemôže upozorniť majiteľa psa, chodia naďalej so psom bez košíka.
MVDr. Michal Kapusta
Celý spis je na polícii, výsledok ešte nie je. Z veterinárnej správy boli na obhliadke, potom sa stal
ďalší incident na Pažici, kde ten istý pes napadol ďalšieho psa. Urobili sme to, že sme si objednali
odborníka, ktorý chová takéto plemená, bol tu a urobil posudok na psa. Výsledok posudku je, že
pes je normálny. V čase keď tu bol, pes sa správal normálne. Problém nie je v psovi, problém je
v majiteľovi. Ten incident, ktorý sa stal na Pažici - boli tam chlapci pod vplyvom alkoholu, pes
bol voľne pustený to je jedna vec, druhá čo hovorí zákon, že štatút nebezpečné zvierať má zviera
keď napadne človeka nie ak napadne druhé zviera. Tento pes napadol 4x zviera nie človeka. Čo
sa aj stalo p. Michálekovej tak sa stalo s tým, že nepustila svojho psa. Pes zahryzol do psas
a ťahal. Ak pes neublížil človeku, nemá štatút nebezpečného zvieraťa. Či bude ten pes utratený
alebo nie rozhodne súd. Rozprával som so spolumajiteľkou psa a hovoril som jej, že by bolo
dobre keby ten pes odišiel z mesta, vieme jej s tým pomôcť len zatiaľ sme sa k tomu nedostali.
Videl som aj ja toho psa na prechádzke bez košíka na vôdzke a povedal som jej že by bolo
rozumné aby košík mal, to je vec nejakého dohovoru alebo názoru , ktorý môže rešpektovať alebo
nemusí. My sme napísali odpoveď p. Michalikovej a tak isto pôjde odpoveď tej druhej panej lebo
ona tiež dala podnet. Na veterinárnej správe mi vraveli, že keby bolo viacero takýchto stavov, že
napadol tak by sa mohol posudzovať ako nebezpečné zviera. Ak sa tí majitelia pod tlakom
nevedia psa zbaviť tak rozhodne súd.
Štefan Faltin
Nebude dobre aby sme majiteľa psa predvolali na komisiu a dohovorili mu? My nemôžeme dať
pokutu len ho upozorniť.
Bod č.: 16
Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 20.55 hod.
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V Spišskom Podhradí dňa 29.11.2018

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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