Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 19.5.2011
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Kontrola plnenia uznesení
5)
6)

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci

zástupca
primátora

Podnety občanov
Predaj pozemkov:

primátor

-

Iveta Gajová, Bielidla 7, Spišské
Podhradie
- Milan Hrabkovský, Bielidla 6, Spišské
Podhradie
- Jozef Hockicko, Bielidla 8, Spišské
Podhradie
7) Miloš Kolačkovský, Mariánske nám. 17, Spišské
Podhradie – žiadosť o prenájom pozemku
8) Ondrej Pavol, Slatvina 49 – žiadosť o prenájom pozemku
9) Štefan Hockicko, Májová 47, Spišské Podhradie –
sťažnosť
10) Ondrej Jankura, Hviezdoslavova 51, Spišské Podhradie –
žiadosť o vysporiadanie pozemku
11) Úprava rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie

12) Parkovací poriadok
13) Správa hlavného kontrolóra (ZUŠ)
14) Správy z komisií MZ

primátor
primátor
primátor
vedúca
ekonomického
oddelenia
hlavný kontrolór
predsedovia
komisií

15) Rôzne
16) Záver

predsedajúci

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

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

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

primátor

Mgr. Jozef Bača

Jozef Komara
Vladimír Petrek
Miroslav Longauer
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P
P
P
P
P

Overovatelia zápisnice

Mgr. Miloslav Repaský
Mgr. Ján Furman

Zapisovateľ

Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Zasadnutia MZ sa budú nahrávať. Z každého zasadnutia sa bude vyhotovovať zvukový aj
obrazový záznam.
Dr. Miroslav Varšo
Dávam návrh na doplnenie do programu rokovania - mestská polícia a personálny audit.
Peter Hanigovský
Uznesenie na audit máme len v ňom nebol definovaný termín.
Dr. Miroslav Varšo
Potom navrhujem doplnenie uznesenia.
MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem do programu rokovania bod - investičné akcie a správy zo služobných ciest.
Miroslav Longauer
Elektronicky som poslal bod rokovania na doplnenie programu a to neprispôsobiví občania mesta
– Palenčárovci, Prešovská 273/8.
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-1

MZ schvaľuje doplnenie programu o bod mestská polícia a audit.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+
+

19.05.2011

+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-11-B-2

MZ schvaľuje doplnenie programu o bod neprispôsobiví občania Prešovská ul. 273/8.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+
+

19.05.2011

+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-11-B-3

MZ schvaľuje doplnenie programu o bod investičné akcie v meste a služobné cesty
vedenia mesta.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský

Termín:
Primátor:
+

Mgr. Miloslav Repaský
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19.05.2011

+

Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

+
+
+
+
+

+
+

Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-11-B-4

MZ schvaľuje program rokovania MZ dňa 19.5.2011 s predloženými doplneniami.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+
+

19.05.2011

+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení.
Uznesenie č.: MZ-6-11-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

19.05.2011

Bod č.: 5

Podnety občanov
JUDr. Jonec
Jedná sa o vec, ktorá sa týka pozemkov, ktoré sú pod vašim ihriskom. 62 rokov je odvtedy od
kedy ich moja mama zdedila a to od roku 1949. Nemohli sa uvedené pozemky užívať lebo bola
doba aká bola. Mama si svoj nárok uplatnila reštitúciou roku v 2005. Čakalo sa na ROEP. V roku
2008, keď bolo jasné, že sme vlastníkmi pozemkov začali sme mestu platiť daň z nehnuteľnosti.
V roku 2008 sme požiadali mesto aby došlo k vyrovnaniu, odkúpeniu alebo vysporiadaniu.
Vlastníčka pozemkov v roku 2010 zomrela. Ja som nástupca a dedič po vlastníčke, pokúsil som
sa niekoľkokrát ponúknuť mestu možnosti ako to vyriešiť, ponúkol som cenu, za ktorú by mohlo
dôjsť k odkúpeniu pozemkov a to v hotovosti alebo cez splátkový kalendár. Cena je obvyklá vo
vašom meste a okolí. Dnes sa za takúto cenu predávajú nehnuteľnosti t.j. 12,- €/m2. Moja
pôvodná cena bola 7,- €/m2, bolo povedané, že to je vysoká cena, potom som navrhol, ak to
bude jednorázový predaj bude to 5,-€ za m2 a ak splátky tak 7,-€/m2 na 21 mesiacov splátok.
Moja prosba spočíva v tom, že sme mali zámer, netušili sme, že na našom pozemku stoja stavby.
Chceli sme náhradný pozemok. Moja prosba spočíva aby ste sa zapodievali týmto, rok a pol
korešpondujeme s MsÚ a nemáme odpoveď. Bol tu pokus o zámenu pozemkov s kúpaliskom.
Nám sa táto parcela nepáči. Naša rodina nie je z Podhradia ani sa tu nechceme prisťahovať, bolo
by nám ťažko potom tieto parcely odpredávať. Mesto skôr odpredá svojim občanom tento
pozemok.
Mgr. Jozef Bača
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Naozaj sa už dosť dlho zaoberáme týmto problémom. Záujem mesta bol aby sme dospeli
k dohode – k zámene pozemkov. Vysvetlil, ktoré pozemky vlastní p. Jonec. Snažíme sa dostať
k zámene pozemkov alebo súhlasiť s prijateľnejšou cenou. Chceme dôjsť k riešeniu problému
vyhovujúcemu obom stranám. Zaoberali sa touto problematikou viaceré komisie, škoda, že sme
nekomunikovali cez komisie a cez poslancov, ale viac menej s bývalým zástupcom. Som rád, že
ste prišli na MZ, že tieto informácie boli posunuté aj poslancom.
Miroslav Longauer
Je viac záujemcov o vysporiadanie pozemkov?
Mgr. Jozef Bača
Jeden tu bol, pán Boržík, a ten sľúbil, že dá svoj pozemok mestu zadarmo.
MVDr. Michal Kapusta
Riešia sa aj iné žiadosti ohľadne vysporiadania, napríklad žiadosť p. Maňákovej.
Peter Hanigovský
Po našom návrhu komisie, ktorý bol na zámenu pozemkov, nemali ste záujem o ponúkaný
pozemok. Zatiaľ je to bývalé kúpaliska ale upravuje sa. Bolo prerušené MZ. Komisia sa znova
zaoberala vašou žiadosťou, dali ste ponuku, zníženú o 1,- €. Finančná komisia odporúča MZ
rokovať o možnosti odkúpenia pozemku od Dr. Joneca za cenu 3,30 €/m2. Všetci členovia
komisie boli za.
JUDr. Jonec
Ja som vychádzal z toho z vášho uznesenia, ktoré máte prijaté v meste v roku 2004, kde máte
uvedenú cenu za m2 ako obvyklú cenu v meste. Je to výťažok z článku v novinách. Preto som
vychádzal z tejto ceny. Musíte sa pozrieť aj na naše právo, ktoré je istým spôsobom vo vzduchu.
Ak mám správny výpis z ROEP, náš pozemok je najväčší na celom pozemku telovýchovy. 3,30 €
nie je zlá cena, ale keď sme chceli nájsť kompromis, začali sme so 7,- € , ponuka 3,30 € je dosť
nízka. Váš návrh je 3,30 môj 5,- €, tak nájdime strednú cestu. A keby sme boli to schopní vyriešiť
tak budem s tým súhlasiť. Nechcem robiť problémy vám ani sebe.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto na celý areál dalo ťarchu, kde na to máme právo a tento pozemok nie je predajný.
Zablombovali sme tento pozemok.
Dr. Miroslav Varšo
Návrh JUDr. Joneca je veľmi ústretový. Už aj tých 5,- € by som pokladal za ústretovú cenu a keď
sa zíde na stred tak ja za seba hovorím, že nebudem proti. Oceňujem ústretovosť pána doktora
k mestu.
Štefan Faltin
Pripájam sa. Navrhujem, aby sme ostali na cene 4 € keby s tým pán Jonec súhlasil.
MVDr. Michal Kapusta
Priemer je 4,15 €. Toto je stred.
Vladimír Petrek
Koľko je známych vlastníkov na pozemkoch MŠK?
Mgr. Jozef Bača
Teraz hneď to neviem povedať.
JUDr. Jozef Tekeli
Nehnuteľnosť je zaťažená, v rámci pozemkových úprav táto cena by bola niekoľko desiatok
centov. Jedna vec je trhová hodnota a druhá vec je hodnota takýchto zaťažených pozemkov.
JUDr. Jonec
Berte to tak, že sme vám požičali na 62 rokov pozemok zadarmo.
Miroslav Longauer
Chyba je, že za minulej vlády sa neurobilo VZN, že sa nestanovila cena za m2.
Mgr. Ján Furman
Koľko má celý športový areál m2, cca?
MVDr. Michal Kapusta
Na celé vysporiadanie areálu by bolo treba 5,5 mil. Sk.
Peter Hanigovský
Ide o 19 parciel. Správa z komisie je návrh pre MZ, ak dá zástupca primátora pozmeňujúci návrh
môže by zámer odsúhlasený o odpredaji. V Podhradí sa pozemky odpredávali licitačne.
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MVDr. Michal Kapusta
Je všeobecný súhlas poslancov za odpredaj pozemku pre pána Joneca za 4,15 €?
Vladimír Petrek
Ak sa prihlási ďalších 18 vlastníkov, čo potom urobíme? Čo chceme zobrať úver?
MVDr. Michal Kapusta
Na budúce MZ pripravíme bod – kúpa pozemku od pána Joneca za 4,15 €.
Karol Jaslo
Keď robíte byty, ako ich odovzdávate? Bez chodby len tak? Vy ich preberáte bez dverí? Čísla - už
tretí mesiac čakáme na červené čísla, dvierka kde sa zastavuje voda. Preto ste nás tam poslali,
že sme Cigáni, len sľubujete. Bol som za vami aby sa to dalo do poriadku a nikto neprišiel nič
urobiť. Keď idem do drevárne v starom dome musím ísť s policajtom. Toto som ešte nezažil. 50
rokov tu bývam, ešte žiadny policajt so mnou do drevárne nešiel.
Mgr. Jozef Bača
Firma, ktorá stavala byty postupovala podľa projektov. Postupovali podľa toho, čo bolo v projekte.
Veci naviac mesto platilo z vlastných peňazí - napríklad bojlere na teplú vodu, chodníky - firma
sľúbila, že nám s tým pomôže.
MVDr. Michal Kapusta
Sú to byty nízkeho štandardu, aj tak si myslíme, že bývanie na Štefánikovej je lepšie ako na
Starom jarku, nebola tam projektovaná teplá voda, dvere – toto sa robilo nad rámec. Bývate tam
chvíľu a kolaudujeme čističku, bola v takom stave, že sme ju museli robiť nanovo. Viac si treba
vážiť majetok mesta, ktorý je majetkom celého Podhradia.
Karol Jaslo
Ja môžem robiť údržbára? My máme človeka na údržbu. Prečo by som ja mal robiť zadarmo.
Peter Hanigovský
Projekt bol bez dverí?
MVDr. Michal Kapusta
Oprávnené náklady bol dom bez dverí.
Peter Hanigovský
Schody – bol som na kolaudácii, firma povedala, že urobí schody z kociek.
MVDr. Michal Kapusta
Urobia to. Firma robila čističku, urobila sa za 16 000 € a nanaovo sa všetko opravovalo, niekto do
nej nahádzal kamene a iné veci, ktoré tam nepatria.
Miroslav Longauer
Nedá sa dať zámok na čistiareň?
MVDr. Michal Kapusta
Je zamknutá. Spoza plotu do plastovej čističky nahádzali kamene a zničili plastové dno. Preto sa
nerobia schody ale opravuje čistička.
p. Molčanová
Chcem sa opýtať na náš problém so susedom. Poďte si pozrieť skutkový stav ako to vyzerá.
Teraz keď príde voda, všetko bude stáť v ryhe, ktorú vykopal.
MVDr. Michal Kapusta
MZ schválilo zrušenie nájomnej zmluvy s p. Klimom. Prišla zima. V jarných mesiacoch sme to mali
dať dokopy. Zastihli nás iné práce v meste. Budeme riešiť aj tieto veci. Mesto dá všetko do
poriadku na náklady p. Klimu.
p. Molčanová
Susedia nám močia na plot, opľúvajú nám dom, robili sme zatepľovanie. Suseda som upozornila
aby nezasypával múriky a urobil to. Na internete je, že ich dom je na predaj. Ako sa to dá keď
pozemky sú nevysporiadané?
MVDr. Michal Kapusta
Po slávnostiach budeme opravovať toto.
Peter Hanigovský
Oficiálne celý potôčik je mesta. Treba ohradiť pozemok mesta od pozemku p. Klimu. Toto som
hovoril už minule, aby sa potôčik raz za rok čistil.
MVDr. Michal Kapusta
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Nie len plot treba postaviť, ale zrušiť rúru, ktorú tam osadil p. Klima a voda vyplavuje p.
Molčanovú. Toto je problém. Stiahli sme chlapov kvôli zdravotnému stavu p. Klimu.
p.Faithová
Čo sa bude robiť s potokom na Kúpeľnej ulici? Keby za stavidlom bola doska - zábrana, tak my
nie sme zaplavení. Do potoka začínajú hádzať haldy zeminy. Na budove Spiša sa musí dať
verejné osvetlenie z čelnej strany dole – upozornili nás na to pamiatkari. Hlavne ten potok by som
poprosila riešiť, idú búrky a ja už nechcem byť vytopená.
Uznesenie č.: MZ-6-11-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov mesta.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

19.05.2011

Bod č.: 6

Predaj pozemkov: - Iveta Gajová, Bielidla 7, Spišské Podhradie
- Milan Hrabkovský, Bielidla 6, Spišské Podhradie
- Jozef Hockicko, Bielidla 8, Spišské Podhradie
Mgr. Jozef Bača
Máme tri žiadosti na odkúpenie mestského pozemku. Komisie sa tam boli pozrieť, prerokovávali
to.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia výstavby a územného plánu odporúča odpredať tieto pozemky. Za domami je plánovaná
bytová výstavba. Otázka je akú cenu. Naša komisia riešila či odpredať alebo nie.
p. Hrabkovský
Keď sme začali stavať domy , tak úrad nám dal podmienku, že musíme ísť s domami dozadu
a zostali nám za domom dva metre. Je to málo, ani drevo si niet kam uložiť ani kde prádlo sušiť.
Bolo nám sľúbené, že si tam zozadu môžeme dať drevo atď. toto nás viedlo k tomu, aby sme si
ohradili pozemok za výmerou.
p. Blahovský
Bolo nám to sľúbené bývalým primátorom. Teraz keď počúvam, že ste sa v predchádzajúcom
bode bavili o sume 7,- €/m2 tak to je veľa. Urobte pre nás prijateľnú cenu. Tam vzadu za
domami boli mraveniská. Doteraz máme v dome mravce. Neviem ako sa k tomu postavíte.
p. Hrabkovský
Neviem kto má vedľajší pozemok vedľa nás, ale treba ho upozorniť nech sa oňho stará. Ja ho
vždy kosím. Teba vyzvať majiteľa nech sa o pozemok stará.
Mgr. Jozef Bača
Aj mesto má v pláne vykúpiť pozemky pre IBV. Keby to robilo pred viac rokmi tak by ich kúpilo za
50 alebo 100,-Sk, dnes máme ponuku 10,- €. Prečo ste si toto vysporiadanie pozemkov
nevybavovali pred rokmi, skôr? Niekedy stálo auto 20 tisíc, dnes stojí 200 tisíc.
Peter Hanigovský
Finančná komisia 2x rokovala o tejto žiadosti. Stanovisko komisie je – doporučená suma 7,€/m2. Toto je návrh finančnej komisie.
Štefan Faltin
Za prihradený pozemok platili daň? Sú to naši ľudia, sú to Podhradčania, všetci poslanci by mali
vyjsť v ústrety.
Štefan Horbaľ
Prikláňam sa k poslancovi Faltinovi.
Jozef Komara
Myslím, že by sme mali nájsť kompromis. Lacnejšie ako 7,-€/m2.
Peter Hanigovský
Treba povedať aká by to mala byť cena.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem sa opýtať akú máte vy finančnú predstavu za tento pozemok?
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p. Blahovský
Odpredať nám to za symbolickú cenu.
MVDr. Michal Kapusta
Čo je podľa vás symbolická cena?
p. Blahovský
6,- Sk/m2. Tak ako sme platili vtedy za pozemok.
Mgr. Jozef Bača
Platili ste daň za toto čo ste mali vo výmere alebo aj za toto čo ste mali naviac?
Štefan Faltin
Spomínam si, to isté sa nám stalo na Kúpeľnej ulici. Zarovnával sa chodník a doplácali sme 70,Sk/m2. Bolo to približne v tom čase ako ste vy stavali domy na Bielidlach.
p. Hrabkovský
Keby som mal pozemok vpredu tak nepotrebujem smiešne 2 metre.
MVDr. Michal Kapusta
Pracovníčka, ktorá robí dane ma informovala, že žiadatelia platia dane za svoje pozemky podľa
LV nie za to čo majú prihradené.
Mgr. Ján Furman
Nemôžeme vychádzať z toho aká bola cena v minulosti ale nájsť spoločnú reč, možno prejsť na
polovicu ceny. Sú to parcely, ktoré vy potrebujete. Už ich užívate. Mesto má snahu odpredať ale
nie za 6,-Sk/m2.
Dr. Miroslav Varšo
Je potrebné stanoviť jednotnú cenu pre všetkých obyvateľov lebo tak sa potom dostaneme do
veľmi ťažkých podmienok. Navrhujem jednotnú cenu za pozemky. Aby sa nemuselo na každom
MZ vyjednávať.
JUDr. Jozef Tekeli
Mestá a obce v minulosti určovali cenové pásma. V súčasnosti po zmene zákona o majetku obcí
to nie je možné. Zákon nás vedie k tomu aby sa obce a mestá správali trhovo, v snahe dosiahnuť
čo najvyššiu cenu – t.z. realizovať verejné obchodné súťaže pri predaji a prenájme majetku.
Odkloniť sa od verejnej obchodnej súťaže je možné iba v tzv. prípadoch hodných osobitného
zreteľa – napr. vysporiadanie vlastníckych vzťahov, významné investičné zámery.
Ako hlavný kontrolór sa nemôžem stotožniť s tým, že napr. nízke ceny za prevod majetku, alebo
úľavy jednotlivcom alebo malým skupinám sú v prospech obyvateľov mesta. Je to iba v prospech
konkrétnych pár osôb. To že rozdáme majetok mesta za symbolické ceny je v prospech pár ľudí,
ale poškodzuje tým všetkých ostatných 4 000 obyvateľov mesta, pretože mesto nebude mať
prostriedky napr. na spolufinancovanie projektov alebo na verejnoprospešné akcie, ktoré sú
v prospech všetkých obyvateľov mesta. A mesto musí chrániť verejný záujem, t.j. spoločný
záujem veľkej skupiny osôb a nie záujmy individuálnych osôb.
Jednoducho povedané, my nemôžeme kupovať pozemok za 10 € / m2 a predávať po 6,- Sk / m2.
Takýto prístup nie je vychádzaním v ústrety obyvateľom.
p. Gaj
Nemôžete zohľadniť aj toto, že sú to všetci dôchodcovia?
p. Hrabkovský
Nás k tomu doviedlo mesto. Meter som musel zúžiť dom.
Mgr. Jozef Bača
Mali ste si to vysporiadať skôr a bolo by to lacnejšie.
MVDr. Michal Kapusta
Uvedomme si, že sme tu mali aj žiadosť p. Roha na vysporiadanie pozemku, za ktorý platil
domovú daň. Akú cenu teraz stanovíme a schválime taká bude aj na budúce problematické
pozemky.
Vladimír Petrek
Môžeme zvolať pracovné stretnutie a dohodnúť riešenie. K tým sporným pozemkom.
MVDr. Michal Kapusta
Po tejto rozprave čo tu bola, stále trváte na 6,- Sk/m2 alebo nájdete kompromisné riešenie?
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p. Gaj
Cena pre dôchodcu je 7,- € vysoká. Neviem kvôli čomu staviate tak vysoko cenu. Tu pánovi ste
zbíjali cenu.
p. Hrabkovský
Mňa okolnosti donútili, nedám si sušiak na prádlo pred dom.
Mgr. Ján Furman
Koľko využívate tieto pozemky? 20 rokov? Mesto vám nájom nevyrúbilo , keby vám vyrúbilo
nájom za 20 rokov tak by to bolo iné – hovoriť o situácii dôchodcov ako o neštandardnej, to je
diskutabilné. Keď ste prijali tento záväzok mesta o posunutí domov tak ste to mali riešiť aj
vysporiadaním.
Peter Hanigovský
Keby nebola prebehla ROEP tak by nikto neprišiel na to, že majú prihradené, po ROEP vyskakujú
takéto veci.
MVDr. Michal Kapusta
Boli oslovení, že užívajú viac ako sú vlastníci. Odpredávali sme takéto pozemky za 7,- €/m2.
Je potrebné dať dokopy rajonizáciu a nech je cena pozemkov v takýchto prípadoch rovnaká.
Chcem aby to bolo vysporiadané ale cena 6,- Sk/m2 určite nie.
Komisia bola za odpredaj lebo nepôjde tam cesta a budú sa tam spájať záhrady.
Štefan Faltin
Navrhoval som cenu takú za akú sme to kúpili pred 15 timi rokmi my. Bola cena 70,- Sk/m2. Ten
pozemok už druhému neodpredáme. Som za cenu 2,5 €/m2.
Jozef Komara
Malo by to byť v starých cenách. Som za 2,5 €/m2.
Peter Hanigovský
Máme 3 návrhy výšky ceny. Alebo sa ukončí diskusia a bude sa hlasovať o troch návrhoch alebo
nebudeme o tomto bode hlasovať teraz.
JUDr. Jozef Tekeli
Rozlišujme situáciu:
– na jednej strane: vysporiadanie vzťahov – napr. Jonec, Vzorodev – je tam nesúlad, reštitúcie,
spory o vlastníctvo,
– ale na strane druhej: takéto situácie ako je týchto žiadateľov - tu sa nejedná o žiadne
vysporiadanie vlastníckych vzťahov, ale žiadatelia si tieto pozemky iba jednoducho prihradili,
vedeli že nie sú ich a neplatili za nich daň. Toto nie je žiadne vysporiadanie vzťahov, ale
normálne odkúpenie.
MVDr. Michal Kapusta
Buď to odpredáme, vyrúbime nájom alebo sa vrátia na hranice svojich pozemkov. Rozhodli sme
sa odpredať , je otázka či nie je lepšie odložtiť to teraz a dohodnúť sa na cene do budúcna.
Peter Hanigovský
Kedy ste ohradzovali tieto pozemky?
p. Hockicko
V roku 1991 alebo 1992.
Peter Hanigovský
Pozemky máte prihradené 20 rokov. Najprv sa dohodnime o cenách alebo o odklade bodu.
Štefan Horbaľ
Bavíme sa o 174 m2.
Mgr. Ján Furman
Ide o princíp do budúcna, niekto môže mať 1 000 m2 takéhoto pozemku.
Peter Hanigovský
Toto nie je prvý ani posledný prípad a neverím tomu, že aj keď stanovíme ceny, že ľudia sa
nebudú snažiť znížiť ceny. Dávam návrh ukončiť túto diskusiu a nech sa hlasuje o všetkých troch
návrhoch.
p. Hockicko
Pri trestnom zákone sa berie zákon kedy došlo k trestnému zákonu. My sme dávali návrh 6,Sk/m2 to je cena za akú sme pozemky kupovali. Nebolo to obhospodárované tak sme to preto
ohradili.
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Uznesenie č.: MZ-6-11-B-5
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta:
časť parcely KN-C 1785/1, zastavané plochy a nádvoria, a to parcely, ktorá je podľa
geometrického plánu vyhotoveného Jánom Buríkom, úradne overeným dňa 25.03.2011 pod
číslom 84/11 Správou katastra Levoča označená ako par. č. KN-C 1785/15 o výmere 65 m2,
odčlenená z parcely KN-C 1785/1 z celkovej výmery 618 m2 na LV č. 1na Jozefa Hockicka
a Annu Hockickovú, obaja bytom Bielidla 894/8, 053 04 Spišské Podhradie spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k
účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a
účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-11-B-6
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta:
časť parcely KN-C 1785/1, zastavané plochy a nádvoria, a to parcely, ktorá je podľa
geometrického plánu vyhotoveného Jánom Buríkom, úradne overeným dňa 25.03.2011 pod
číslom 84/11 Správou katastra Levoča označená ako par. č. KN-C 1785/17 o výmere 54 m2,
odčlenená z parcely KN-C 1785/1 z celkovej výmery 618 m2 na LV č. 1 na Milana Hrabkovského
a Máriu Hrabkovskú, obaja bytom Bielidla 892/6, 053 04 Spišské Podhradie spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k
účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a
účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-11-B-7
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta:
časť parcely KN-C 1785/1, zastavané plochy a nádvoria, a to parcely, ktorá je podľa
geometrického plánu vyhotoveného Jánom Buríkom, úradne overeným dňa 25.03.2011 pod
číslom 84/11 Správou katastra Levoča označená ako par. č. KN-C 1785/16 o výmere 55 m2,
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odčlenená z parcely KN-C 1785/1 z celkovej výmery 618 m2 na LV č. 1 na Ivetu Gajovú, bytom
Bielidla 893/7, 053 04 Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je
skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku –
zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov
s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír
Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-11-BMZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Jozefa Hockicka a manž. Annu Hockickovú, obaja bytom Bielidla 894/8, 053 04 Spišské
Podhradie za cenu 7 €/m2 t. j. za cenu 455,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí
kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
0
0
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
0
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
0
0
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-11MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Jozefa Hockicka a manž. Annu Hockickovú, obaja bytom Bielidla 894/8, 053 04 Spišské
Podhradie za cenu 0,20 €/m2. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
0
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
0
0
Mgr. Ján Furman
Mgr.
Peter
Vandraško
0
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
Miroslav Longauer
0
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-11MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Jozefa Hockicka a manž. Annu Hockickovú, obaja bytom Bielidla 894/8, 053 04 Spišské
Podhradie za cenu 2,50 €/m2. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
0
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
0
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
0
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-11MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Milana Hrabkovského a manž. Máriu Hrabkovskú, obaja bytom Bielidla 892/6, 053 04 Spišské
Podhradie za cenu 7,- €/m2 t. j. za cenu 378,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností
hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
0
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
0
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
0
0
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
0
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
0
0
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-11MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Milana Hrabkovského a manž. Máriu Hrabkovskú, obaja bytom Bielidla 892/6, 053 04 Spišské
Podhradie za cenu 0,20€/m2. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
0
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

0
0
0
0

Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

0
0
-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-11MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Milana Hrabkovského a manž. Máriu Hrabkovskú, obaja bytom Bielidla 892/6, 053 04 Spišské
Podhradie za cenu 2,50 €/m2. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
0
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
0
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
0
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-11MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Ivetu Gajovú, bytom Bielidla 893/7, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 7,- €/m2 t. j. za cenu
385,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
0
0
Mgr. Ján Furman
Mgr.
Peter
Vandraško
0
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
0
0
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-11MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Ivetu Gajovú, bytom Bielidla 893/7, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 0,20 €/m2. Náklady
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súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
0
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
0
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
Miroslav Longauer
0

19.05.2011

0
0
0
-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-11MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1785/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2, vzniknutá podľa GP č. 3398130217/2011 vypracovaného geodetom Jánom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa
25.3.2011 oddelením od pozemku parcela KN-C 1785/1 – zastavané plochy a nádvoria na LV č. 1
pre Ivetu Gajovú, bytom Bielidla 893/7, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 2,50 €/m2. Náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
0
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
0
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
0
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
0
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Mgr. Jozef Bača
Neprešiel ani jeden návrh, navrhujem preložiť bod rokovania.
Peter Hanigovský
Pozveme žiadateľov na finančnú komisiu a budeme rokovať o cene.
Bod č.: 7

Miloš Kolačkovský, Mariánske nám. 17, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
pozemku
Mgr. Jozef Bača
Pán Kolačkovský požiadal o prenájom pozemku pre sokoliareň.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia dala kladné stanovisko.
Peter Hanigovský
Finančná komisia súhlasí – navrhuje nájom 10,- € mesačne.
MVDr. Michal Kapusta
Je to výmera cca 600 – 1 000 m2.
Vladimír Petrek
Komisia životného prostredia dala kladné stanovisko.
Mgr. Miloslav Repaský
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Je určitý záver z komisie ale vždy narábame s iným číslom čo sa týka výmery. Keďže sa nevieme
dohodnúť ani o cene v meste. Pozemky, o ktorých sme pred chvíľou jednali by vyšli 417,- € za
m2. Komisia dala návrh 10,- €/m2.
Ing. Marián Tirpák
O ktorú parcelu sa jedná?
MVDr. Michal Kapusta
Číslo parcely je 1843.
Štefan Faltin
Jedná sa o 600 m2? Som za to ako sa uzhodla komisia.
Mgr. Miloslav Repaský
Už tretie číslo tu je, na komisii sa hovorilo o 1 000m2. Potom sa rokovalo o 800 m2 a návrh na
uznesenie je 600 m2. O inom čísle výmeru sa bavila komisia , iné je zverejnené a iný je návrh na
uznesenie. Je kladné stanovisko komisie, to viem.
JUDr. Jozef Tekeli
V čase kedy sme zverejnili návrh ešte sa nevedelo ako to bude vykolíčkované. Konkrétna výmera
bude teraz. Vtedy to nebolo jasné a ak by zámer nebol zverejnený 15 dní vôbec by to nemohlo
mestské zastupiteľstvo schváliť.
Mgr. Miloslav Repaský
Stanovili sme prenájom 0,01 € potom nebude sedieť cena 10 €/m2 keď je tam iný rozmer parcely?
MVDr. Michal Kapusta
Nebavíme sa na našej komisii za koľko ale komisia dáva návrh kde to bude a koľko m2 a toto je
nejakých 600m2. Ak to bude odsúhlasené tak ako dal žiadosť p. Kolačkovský tak to bude viacej
m2. Teraz sa musíme dohodnúť či to bude tak ako dal žiadosť p. Kolačkovský alebo budeme
hlasovať tak ako dala návrh stavebná komisia.
Peter Hanigovský
Niektorá komisia nemala náčrt, niektorá mala, tak nech do budúcna je to rovnaké. Rovnaké
podklady pre všetky komisie a nech majú podklady rovnaké parametre.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia dala návrh, že neprenajmime mu 1 000m2 ale 600 m2. Cena je 0,01 €/m2. Komisia
nemôže dať svoj návrh.
Mgr. Miloslav Repaský
Komisii sa páčil zámer p. Kolačkovského a išli sme mu v ústrety. Rozprávali sme o 1 000 m2.
Teraz je tu 600 m2. Nech to má tak ako to uviedol on sám v žiadosti.
MVDr. Michal Kapusta
Ja nie som proti aby dostal 1 000m2, ja som predniesol návrh komisie.
Štefan Horbaľ
Parcely 8143 majú v nájme Služby mesta.
Ing. Marián Tirpák
Máme tam prenajaté sociálne zariadenia.
MVDr. Michal Kapusta
Sociálne zariadenia sú vaše a jeho bude iná parcela.
Mgr. Milosav Repaský
V komisia bola maximálna ústretovosť a návrh uznesenia je, na budúci rok sa zmluva môže
predĺžiť. Prosím o upresnenie.
Peter Hanigovský
Ceny sa u prenajatých pozemkov prehodnocujú každý rok.
Mgr. Peter Vandraško
Ospravedlňujem sa za neskorší príchod. Dávam návrh, aby sme hlasovali o žiadosti p.
Kolačkovského tak ako ju podal, ak je tam 1 000 m2 tak mu dajme 1 000 m2.
Ing. Marián Tirpák
Ak neuvidím z bufetu na WC tak tam musím dať ďalšieho človeka.
Miroslav Longauer
Má vyjadrenia dotknutých orgánov?
Vladimír Petrek
Ak nemá schválený pozemok nemôže žiadať o vyjadrenia.
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Mgr. Peter Vandraško
Teraz riešime tieto veci keď máme hlasovať?
MVDr. Michal Kapusta
Pán Kolačkovský súhlasí s tým, že nebude mať výklenok medzi WC a bufetom.
Mgr. Jozef Bača
Navrhujem 600 m2 aj napriek tomu, že dal žiadosť na 1 000 m2 dávam hlasovať o návrhu
komisie.
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-8
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri
prenechávaní do nájmu nehnuteľnému majetku mesta:
časť parcely KN-C 1843/2, zastavané plochy a nádvoria, celková výmera 5 568 m2, k.ú. Spišské
Podhradie, zapísaná Správou katastra Levoča na LV č. 1, vo výmere a tvare podľa priloženého
situačného náčrtu pre Miloša Kolačkovského, bytom Mariánske nám. 17, 053 04 Spišské
Podhradie spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že tento nájom
majetku mesta prispeje k podpore kultúrneho, osvetového a zdravotného rozvoja mesta, jeho
obyvateľstva a životného prostredia.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-11-B-9
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemku a to parcela1843/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 000 m2 pre Miloša Kolačkovského, bytom Mariánske nám. 17, 053 04 Spišské
Podhradie za cenu 10,- €/mesiac na dobu určitú od 1.6.2011 do 31.12.2011 za účelom zriadenia
kultúrno – osvetovej atrakcie – sokoliareň.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr.
Michal
Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Ondrej Pavol, Slatvina 49 – žiadosť o prenájom pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Pavola. Jedná sa o parcelu ako sú stavebniny Klešč a cesta k Poľovníckemu
domu. Zo stavebnej komisie išlo zamietavé stanovisko –úzka cesta, obyvatelia tejto lokality tiež
neboli nadšení. V ÚP je toto miesto plánované na výstavbu rodinného domu.
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Peter Hanigovský
Finančná komisia dala tiež zamietavé stanovisko.
Vladmír Petrek
Už sme o tom raz hlasovali.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávali sme o tom ale nebolo prijaté uznesenie. Žiadosť bola podaná 8.4.2011.
Mgr. Miloslav Repaský
Nie je to vhodný pozemok, druhotné suroviny vyvážajú mimo mesta je tam iná cena, možno by to
bolo konkurencia, ale neviem aký by to malo dopad na mesto.
Jozef Komara
Nech si kúpi pozemok a zriadi si zberné suroviny.
MVDr. Michal Kapusta
Z komisie išlo stanovisko, že to nie je vhodný pozemok.
Uznesenie č.: MZ-6-11-F-1

MZ zamieta žiadosť p. Ondreja Pavola bytom Slatvina 49 o prenájom pozemkov za
účelom zriadenia zberných surovín.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
0
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
0
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Štefan Hockicko, Májová 47, Spišské Podhradie – sťažnosť
Mgr. Jozef Bača
Pán Hockicko si prial aby bola jeho sťažnosť prečítaná na zasadnutí MZ.
Peter Hanigovský
Ten pozemok je mestský.
MVDr. Michal Kapusta
Pozemok, kde má vchod pán Petrek do firmy je jeho súkromný pozemok. Pán Petrek len
nemôže ohradiť svoj pozemok lebo je tam vchod do rozvodne. Dal si ho vyasfaltovať na vlastné
náklady. Tie ďalšie pozemky sú naše.
Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie, nech sa vyznačia parkovacie miesta p. Petreka a mesta. Teraz už
tento návrh nemôžem dať lebo som nedal návrh na začiatku rokovania.
JUDr. Jozef Tekeli
Je to bod rokovania, teraz sa dá dať návrh.
Mgr. Miloslav Repaský
Kto to má teraz vyznačiť, nerozumiem tomu. Myslím tie parkovacie miesta.
Mgr. Jozef Bača
My vyznačíme pozemok mestský ale kto si to zoberie na zodpovednosť ak niekto prekopne loptu
z ihriska a poškodí auto. Nedávajme návrhy unáhlene ale premyslime si to.
Peter Hanigovský
Stiahol návrh na uznesenie.
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Uznesenie č.: MZ-6-11-A-3

MZ berie na vedomie sťažnosť p. Štefana Hockicka bytom Spišské Podhradie, Májová 47.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

19.05.2011

Bod č.: 10

Ondrej Jankura, Hviezdoslavova 51, Spišské Podhradie – žiadosť
o vysporiadanie pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Jankuru o vysporiadanie pozemkov, po ROEP zistil, že pozemok pod domom
nie je jeho. Bolo by dobré pri riešení problémových pozemkov v meste to zosúladiť.
Peter Hanigovský
Nebol na tomto pozemku zaevidovaný dom, ktorý stojí 150 rokov. Súčasný stav je taký, že na
pozemku, ktorý má byť mestský má pán Jankura dom a tvrdí, že pozemok je jeho. Býva tam asi
40 rokov.
MVDr. Michal Kapusta
Riaditeľ katastra povedal, že to nebolo zavkladované.
Peter Hanigovský
Čo na to povedal kataster, že tam stojí dom?
MVDr. Michal Kapusta
GP je z roku 1970 ale nebol zaevidovaný. My mu musíme pozemok predať a je otázka za koľko.
Takýchto problémov bude veľmi veľa.
Mgr. Jozef Bača
Navrhujem tento bod prejednať na budúcom MZ.
Uznesenie č.: MZ-6-11-A-10

MZ berie na vedomie žiadosť p. Ondreja Jankuru bytom Spišské Podhradie,
Hviezdoslavova 51 o vysporiadanie pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Primátor
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 11

Parkovací poriadok
Mgr. Jozef Bača
Zaoberáme sa ním tretíkrát po sebe. Materiály čo ste mali doma predpokladám, že ste ich
preštudovali. Po preštudovaní diskusie k 5 bodu siedmeho rokovania MZ navrhujem: úpravu
parkovacieho poriadku s účinnosťou od 1.6.2011. Článok I. Definícia pojmov 5 Parkovacie karty:
po dobu jedného roka od vydania karty – nahradiť – do 31. januára nasledujúceho roka, článok
VIII Vyhradené parkovacie miesta doplniť bod 6 – majiteľ parkovacej karty pre parkovacie miesto
na parkovisku Štúrova 6 je oprávnený využívať voľné parkovacie miesta na parkovisku Mariánske
námestie.
Mgr. Marta Lacková
Ja by som vás poprosila o prečítanie môjho návrhu , ktorý som predložila minule. My sme žiadali
o bezplatné parkovanie.
Mgr. Jozef Bača
Ostatní ľudia na Štúrovej ulici neplatia ale nikde nie je ani parkovisko.
Ing. Marián Tirpák
Výmena parkovacej karty je bezplatná.
Mgr. Peter Vandraško
Upravme ho tak, aby sme sa vyhli ďalším problémom.
Mgr. Marta Lacková
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Nikdy v živote sme nikoho neudali kto tam s autom stál a nemal.
Mgr. Jozef Bača
Keď odsúhlasíme niektoré uznesenie ešte sme nič nevyriešili, musíme odsúhlasiť dodatok
k parkovaciemu poriadku.
MVDr. Michal Kapusta
Jeden návrh je p. Hanigovského, ktorý predložil na minulom zasadnutí MZ, druhý pána Faltina
a tretí z mesta.
Peter Hanigovský
Prečítal svoj návrh uznesenia.
Uznesenie č.: MZ-6-11-

MZ schvaľuje – parkovisko Štúrova 5 – spoplatnenie miesta pre zaplatené vozidlá, platné
aj na ostatné platené miesta v meste.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
-

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Štefan Faltin
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-10
MZ schvaľuje, aby obyvatelia sídliska Štúrova ulica mali parkovanie na parkovisku Štúrova 6
bez spoplatnenia. Kto požiada o vymedzené parkovanie za poplatok môže parkovať v celom
meste.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír
Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
0
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Úprava rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie
Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh na úpravu rozpočtu.
Peter Hanigovský
Dával som takýto návrh aj na finančnej komisii ale neprešlo to hlasovaním. Navrhujem presunúť
mzdové prostriedky vyčlenené na mzdy prednostu do rezervy mesta . Dôvod – úspora finančných
prostriedkov mesta.
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Mgr. Jozef Bača
Za aký čas?
Peter Hanigovský
Do konca roka, za tento rok.
Ing. Slávka Čarná
Finančné prostriedky sú plánované podľa organizačnej štruktúry, ktorá je platná.
Peter Hanigovský
K čomu je MZ, keď pri predkladaní dodatkov k štatútu bolo hlavným kontrolórom povedané to, aby
poslanci mohli ušetriť veci v rozpočte. Keď primátor príjme 10 ľudí, nezvýšime mu rozpočet, tak tie
peniaze zamestnanec musí dostať. Ďalšia vec, ktorá speje k tomu, že poslanci sa stávajú
štatistami. To je o tom ako my nemôžeme ovplyvniť veci v meste.
JUDr. Jozef Tekeli
Uvedené musím opätovne vysvetliť, aby nevznikla mylná predstava, že ja pri predkladaní štatútu
obmedzujem právomoci poslancov mestského zastupiteľstva. Nastala zmena zákona o obecnom
zriadení, ktorá sa vzťahuje na všetky obce a mestá v Slovenskej republike a mala za následok, že
v niektorých smeroch sa posilnili právomoci primátorov na úkor zastupiteľstiev a v iných smeroch
sa zase posilnili právomoci zastupiteľstiev voči primátorom. Tento stav sa nám môže páčiť alebo
nemusí, ale musíme ho rešpektovať. Je to naša úvaha o kvalite zákona, no nemôžeme konať
v zjavnom rozpore so zákonom. Ak so zákonom nie som spokojný, neznamená to, že ho môžem
porušovať.
Miroslav Longauer
Mesto Handlová fungovalo bez prednostu, MZ odsúhlasilo, že prednosta nebude.
Mgr. Jozef Bača
Kto z vás preštudoval nový zákon o obecnom zriadení? Už minule som sa to pýtal. Nepodpísal
som uznesenia preto lebo sú v rozpore so zákonom, vy ste sľubovali na ustanovujúcom MZ, že
budete postupovať v súlade so zákonmi a platnými právnymi normami.
Peter Hanigovský
Na začiatku keď sme sľubovali, tiež bolo povedané, že budete to ťahať v dvojke a funkcia
prednostu sa nebude obsadzovať. Nechápem to. Maximálne súhlasím, aby sa presunuli
v rozpočte peniaze 1-4. Buď ju chcete obsadzovať alebo nechcete. Na konci roka budú slúžiť na
odmeny?
Mgr. Jozef Bača
Prečítal znenie zákona – vaše právo znížiť hociktorú položku rozpočtu máte.
Mgr. Miloslav Repaský
Finančná komisia riešila to, že pokiaľ nie je táto funkcia obsadená, peniaze sa použijú napr. na
nákup tribúny. Komisia vychádzala z vášho tvrdenia, že potiahnete to vo dvojke, po vzore určitého
mesta.
Mgr. Jozef Bača
Predčasne ideme presúvať peniaze. Ja nehovorím, že bude potrebný prednosta ale určite bude
potrebný niekto, ak prejdú ďalšie granty.
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-

MZ schvaľuje presun mzdových prostriedkov vyčlenených na mzdu a odvody prednostu
z kapitoly mzdy do rezervy mesta od 1.1.2011 do 31.12.2011. Dôvodom je úspora
finančných prostriedkov.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo

Termín:
Primátor:

+
0
0
0
0

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta
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19.05.2011

+
+
0
0
-

Miroslav Longauer

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-11

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie na rok 2011 z 4 306 087,- €
na 4 388 798,- € v príjmovej aj výdajovej časti.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

0
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Správa hlavného kontrolóra
JUDr. Jozef Tekeli
Podal správu z kontroly ZUŠ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Ako budeme pokračovať ďalej v tejto veci. Po stretnutí keď sme zadávali hlavnému kontrolórovi
túto kontrolu tak sme sa bavili o tom, že bude potrebné riešiť veci aj personálne. Ako to vidíš ty,
pán primátor, ako štatutár mesta?
Mgr. Jozef Bača
Preštudujem si podrobne zápisnicu z kontroly, zoberiem na vedomie vaše návrhy a budem
postupovať podľa odporúčania školskej rady.
Mgr. Peter Vandraško
Výlučne v kompetencii školskej rady je riešiť personálne veci. Školská rada chce vyriešiť problémy
na pôde školy, toto je len podaná informácia na MZ. Na budúce MZ budú podané informácie ako
sa to vyriešilo. MZ má túto informáciu zobrať na vedomie. Neviem kto chcel riešiť túto otázku
personálne? Na školskej rade to nebolo. Riešilo sa tam odstúpenie predsedníčky školskej rady Dr.
Párovej, ale aj na tomto sme sa uzhodli. Neboli podpísaní všetci zamestnanci.
MVDr. Michal Kapusta
Vyjadrenie rady školy je, že nevidí dôvod aby dávala návrhy primátorovi na personálne riešenie.
Niektoré veci v týchto sťažnostiach neboli pravdivé – napríklad počty žiakov.
Mgr. Jozef Bača
Sťažnosť bola anonymná , nie je komu odpovedať. Zaoberala sa ňou školská rada ZUŠ a kontrolu
urobil tiež hlavný kontrolór. Zistené nedostatky sa už odstránili a priebežne sa odstraňujú.
JUDr. Jozef Tekeli
Po vyhotovení protokolu vyhotovujem vždy zápisnicu o prerokovaní protokolu, ktorú podpisuje aj
vedúci kontrolovaného subjektu. V tejto zápisnici mu ukladám povinnosť prijať opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov, ako aj povinnosť podať mi správu o ich prijatí a plnení.
Rovnako postupujem aj pri tejto kontrole. Už v tejto chvíli je však zrejmé, že nie je možné
v stanovenej lehote zakúpiť elektronické zariadenie na evidenciu dochádzky, keďže je potrebné
nájsť finančné prostriedky a vybrať dodávateľa. Priebežne ma však bude riaditeľ ZUŠ informovať
o stave splnenia tejto úlohy.
Uznesenie č.: MZ-6-11-A-4

MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole v Základnej umeleckej škole
v Spišskom Podhradí.
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Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

19.05.2011

Bod č.: 14

Personálny audit. Mestská mestská polícia.
Dr. Miroslav Varšo
Dávam návrh na uskutočnenie pracovného auditu na mestskom úrade v II. polroku 2011. Prečítal
návrh na uznesenie.
MVDr. Michal Kapusta
V priebehu 2-3 rokov rozpočet verejnej správy mestského úradu a počet zamestnancov klesá.
Mesto nemá prednostu, školský úrad, nie je kontrolór na plný úväzok. Pýtam si navrhuješ, pán
poslanec audit len mestského úradu alebo aj príspevkových organizácií?
Peter Hanigovský
O personálnom audite máme prijaté uznesenie. Prvý tento návrh neprešiel, druhý prešiel, sú
naňho vyčlenené finančné prostriedky. Len nebol schválený termín, ktorý sa teraz doplní.
Mgr. Ján Furman
Koľko stojí takýto audit?
Mgr. Jozef Bača
Je otázne, či chceme vlastný audit alebo aby nám ho urobila firma?
Dr. Miroslav Varšo
Som za to, aby audit urobil niekto z vonku. Účelom je spozitívniť činnosť organizácie. Pracovníci
mestského úradu a príspevkových organizácií prichádzajú do priameho kontaktu s ľuďmi, aby to
dobre fungovalo.
Mgr. Jozef Bača
Pôvodne bola predstava, že na mestskom úrade je prezamestnanosť. Pri personálnom audite ide
práve o posúdenie prezamestnanosti. Na úrade sa robia opatrenia, ktoré ani neevidujete. V roku
2006 bolo vyčerpaných na verejnej správe MsÚ 8,1 mil. Sk, v roku 2007 bolo 6,9 mil. Sk, v roku
2008 bolo 7,5 mil. Sk, v roku 2009 bolo 7,9 mil. Sk, v roku 2010 bolo 7,4 mil. Sk. Vždy sme pod
úrovňou roku 2006. Aby ste nemali pocit, že na MsÚ sa navyšujú finančné prostriedky. Na jednej
strany populisticky ideme predáva pozemky po 6,- Sk/m2 a na druhej strane znižujeme výdavky
na verejnú správu.
Dr. Miroslav Varšo
Vychádzam z toho, že ide o pozitívnu vec. Pre mňa je dôležité ako funguje mesto, služby, ide mi
o zlepšenie. Očakávam od auditu aj nové výsledky alebo podnety aby mohlo všetko lepšie
fungovať. Cieľom auditu je aj toto pozitívne.
Peter Hanigovský
Pokiaľ viem, tak som povedal v jednom svojom návrhu, že po výsledku auditu pokiaľ bude treba
prijať ľudí, tak sa prijmú, ak ich bude veľa tak sa musia prepustiť. Toto čo jeden deň povieš, toto
druhý deň neplatí.
Mgr. Jozef Bača
Vždy keď sú nové informácie tak zmením názor ale neviem na čo konkrétne narážaš.
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-12

MZ schvaľuje vykonanie personálneho auditu na Mestskom úrade v Spišskom Podhradí,
v Službách mesta s.r.o. Spišské Podhradie, Mestskej polícii v Spišskom Podhradí
a v Mestskom kultúrnom stredisku v Spišskom Podhradí externou firmou v druhom
polroku 2011.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara

Primátor:

+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
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+
+

Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

+
0
+
+

Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Dr. Miroslav Varšo
Mestská polícia. Mestskej polícii sa v tomto meste nedostáva poslania aké by mala spĺňať.
Z pozorovania som zistil, postrehol, že niekedy doručujú poštu, kontrolujú mestské rozhlasy
a osvetlenie, to znižuje dôstojnosť mestskej polície. Stretávam sa s nespokojnosťou ľudí v meste
s výkonom mestskej polície. Chcem odporučiť komisii pre ochranu verejného poriadku aby do
30.6.2011 vypracovala postup skvalitnenia pôsobenia mestskej polície v Spišskom Podhradí, aby
išlo o konkretizáciu par. 3 zákona o obecnej polícii. V komisii pre ochranu verejného poriadku sú
odborníci.
Mgr. Jozef Bača
Možno sa stalo , netvrdím, že nie, že odnášali poštu alebo kontrolovalo rozhlasy. Neviem o tom,
že kontrolovali osvetlenie. Po zapojení bezdrôtového rozhlasu sme mali mesiac na
prekontrolovanie rozptýlenia zvuku z rozhlasov. Preto jeden deň robili toto aby sme vedeli firme
povedať kde je aký nedostatok.
Dr. Miroslav Varšo
Plnia to čo im uloží predstaviteľ mesta.
MVDr. Michal Kapusta
Mestská polícia zo zákona doručuje súdne zásielky.
JUDr. Jozef Tekeli
To je štandardný spôsob, že sa tak doručuje.
Miroslav Longauer
Mám návrh či by sa nemohli rozšíriť počty mestskej polície? Je ich málo.
Štefan Vojtaš
Sme zamestnancami mesta, spadáme pod primátora a plníme jeho pokyny. Doručujeme súdne
zásielky, čo nám vyplýva zo zákona. Otázka pošty je z môjho pohľadu úplne bezpredmetná. Keď
som tu nastupoval bolo povedané, že budeme 4+1 a keď budeme robiť tak ako predchádzajúci
mestskí policajti tak tu nebudeme ani 10 dní. Sme tu, plníme veci, ale personálne je nás málo.
Odstránili sme na 90% čierne skládky. Obťažovanie turistov zo strany Rómov na Spišskej
Kapitule. Keď slúžime od rána, tak nás je v meste vidieť, ale my neslúžime ako zamestnanci od
7,30. My máme služby podelené rôzne. Zavolajú občania – vozia smetí, pália atď. občan zavolá,
vždy nám do toho niekto zasahuje. Niekomu sa nepáči naša práca, ja nehovorím, že plníme
všetko, my hasíme , my nerobíme metodicky a plynule. Zákon o obecnej polícii zabezpečuje
obecný poriadok, št. polícia do toho nezasahuje. Oni majú iné zameranie aj my máme iné
zameranie.
Štefan Faltin
Naša komisia už viackrát, aj pred štyrmi rokmi aj teraz, poukazovala na nedostatky práce
mestskej polície. Boli sťažnosti, že si neplnia veci tak ako by sa mali. Prizveme na komisiu aj
náčelníka mestskej polície.
Štefan Vojtaš
Mestská polícia zo zákona spadá pod primátora mesta a pod nikoho iného.
Štefan Faltin
Náčelník má pravdu, že komisia nie je kompetentná riešiť mestskú políciu. Ale rieši sťažnosti
občanov na mestskú políciu.
Uznesenie č.: MZ-6-11-D-1

MZ odporúča Komisii pre ochranu verejného poriadku vypracovanie postupu skvalitnenia
pôsobenia obecnej polície v Spišskom Podhradí do najbližšieho zasadnutia MZ t.j. do 30.
júna 2011. Ide predovšetkým o konkretizáciu § 3 ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 na
miestne pomery.
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Zodpovedný:
Predseda komisie OVP
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Ján Furman
+
Dr. Miroslav Varšo
+
Miroslav Longauer
+

Termín:
Primátor:

30.06.2011

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

JUDr. Jozef Tekeli
Riadiacim orgánom je primátor, ale komisia je poradný orgán starostu a zastupiteľstva.
Bod č.: 15

Neprispôsobiví občania – Prešovská 8
Miroslav Longauer
Neprispôsobiví občania. Čo k tomu dodať. Mestská polícia pozná aký je tam problém. Stretávajú
sa tam asociáli. Ten dom, ktorý majú v prenájme od mesta tak je z vnútra rozobratý. Chodia tam
ľudia smerom na Prešovskú ulicu a je tam problém prejsť lebo niekedy ležia pred domom. Môj
návrh je taký, žeby ich bolo dobre niekam presťahovať. Znečisťujú potok, hádžu doňho odpadky,
igelity, tašky, všetko možné.
Peter Hanigovský
Dnes ráno p. Palenčár vylieval výkaly do potoka.
Mgr. Jozef Bača
Mohol tento návrh prísť skôr aby ste si to premysleli. Môžeme riešiť ich presťahovanie až keď na
Rybníčku budú postavené nové byty. Teraz nie sú voľné.
Peter Hanigovský
Z toho domu sa stáva bunker.
Miroslav Longauer
Nedajú sa deložovať? Musia mať nejakú nájomnú zmluvu. Keď porušujú tak ich treba riešiť.
Peter Hanigovský
Platia nájom.
Miroslav Longauer
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-6-11-A-5

MZ berie na vedomie presťahovanie neprispôsobivých občanov obývajúcich dom so
súpisným číslom 473 na Prešovskej ulici.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 16

Investičné akcie a služobné cesty
MVDr. Michal Kapusta
Výmena krytiny na MŠ. 22 tis. €, je to z rozpočtu MŠ. Kanalizácia a úprava chodníkov okolo MŠ,
beží verejné obstarávanie, v pondelok príde riaditeľka MŠ a budú sa otvárať obálky. Finančné
prostriedky sú z MŠ. Dokončuje sa chodník na Mariánskom nám okolo lekárne. Platíme materiál,
ľudí platí úrad práce. Dokončuje sa podklad na tribúnu na salaši. 25. a 26.6.2011 sú Spišské
folklórne slávnosti. Prídu vám čestné vstupenky a pozvánky na akciu. Už sa do SFS
nestretneme. Park za úradom – je tam možnosť amfiteátra cez grant, je to cez MAS LEV, je tam

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

tribúna a možnosť dostať financie cez projekt – trhové pevné stánky. Robíme na skici. Jedná sa
o stánky. Keď budeme mať projekt tak vám ho prepošlem.
Služobné cesty – 3.5.2011 – firma Esira, robí nám externý manažment pre ZŠ 9, odniesli sme
žiadosť o platbu, boli sme na Ministerstve kultúry za Ing. Rezníkom ohľadne otvorenia spodnej
brány hradu – nedostali sme zatiaľ odpoveď. Boli sme v agentúre cestovného ruchu tiež
ohľadne otvorenia spodnej brány hradu, zaslali nám podporný list, že budú jednať s ministerstvom
ohľadne otvorenia spodnej brány. Boli sme vo firme SEG – o prevzatie kópie žiadosti na NFP.
Odniesli sme žiadosti na kaplnky na Ministerstvo ŽP, je ukončené verejné obstarávanie na
ukončenie skládky TKO, predpokladám, že začneme do 2 mesiacov s rekonštrukciou skládky.
Odniesli sme do opravy klavír zo ZUŠ. Boli sme v Košiciach na Slovenskom vodohospodárskom
podniku pre stanovisko na kolaudáciu ČOV na Rybníčku.
Dr. Miroslav Varšo
Park za úradom – na grant treba vypracovať predbežný projekt. Chcel by som povedať myšlienku
p. Krupu a pozvať na jednanie aj obyvateľov aby mohli dať pripomienky. Aby sa niečo nerobilo
provizórne.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto má právoplatné rozhodnutie na rekonštrukciu námestia. Možnosť podať grant je len na
tribúnu a stánky – ako budú vyzerať. V tomto projekte nebude spevnená plocha ani nič. Projekty
námestia sa konzultujú asi 8 rokov, potrebujeme stanovisko pamiatkarov aké tie remeselné stánky
môžu byť. Ostatné veci môžeme prejsť ako to bude vyzerať a koľko máme finančných
prostriedkov.
Mgr. Jozef Bača
PD na námestie stála 2 780 000 Sk. Máme niečo a aby sme to nezrušili keď sme za to zaplatili
a robili niečo nové, myslím projekty. Aby sme sa neodchyľovali od PD.
Dr. Miroslav Varšo
Nehovorím, že keď sme za to zaplatili, že sa toho musíme držať. Čím menej zmien, ale vyjsť
v ústrety a komunikovať s ľuďmi.
Peter Hanmigovský
Diskusia k obnove námestia bola od roku 2001 až do roku 2006 a celé sa to predlžilo kvôli
trasovaniu diaľnice. Pripomienkovali to inštitúcie, občania, nie som proti aby sa to nezmenilo ak
to bude lepšie ale koncepcia musí byť zachovaná.
Miroslav Longauer
Mala by byť rekonštrukcia systematická. Nech sa urobí tá časť za úradom ale poctivo. Aby tam
mohli parkovať autobusy pre turistov.
Vladimír Petrek
V parku za MsÚ sa nedá zaparkovať autobus.
Uznesenie č.: MZ-6-11-A-6

MZ berie na vedomie podanie informácie ohľadne investičných akcií a služobných ciest.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 17

Správy z komisií MZ
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol návrhy uznesení zo stavebnej komisie – podanie žiadosti MAS LEV.
Peter Hanigovský
Krytie v rozpočte?
MVDr. Michal Kapusta
Budú nám to refundovať. Cez MAS LEV po podaní žiadosti a schválení bude prebiehať refundácia
finančných prostriedkov.
Vladimír Petrek
Pod amfiteátrom bude pevná plocha?
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MVDr. Michal Kapusta
Amfiteráter bude ukotvený v štyroch pevných bodoch. Tribúna zostáva prenosná.
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-13

MZ schvaľuje podanie žiadosti na MAS LEV za účelom získania finančných prostriedkov
na vybudovanie amfiteátra za Mestským úradom v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
19.05.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne prestavby domu Starý jarok 47 – dá sa tam vytvoriť 14 nájomných
bytov, spolufinancovanie 20% mesto 80% ministerstvo výstavby.
Mgr. Peter Vandraško
Toto je dosť vážna vec, aby sme o tom hneď rozhodli.
Peter Hanigovský
Mali sme to tiež na komisii. Boli členovia komisie za aby sa robilo na projektoch. Keby vyšiel
projekt „Obnov si svoj dom“, tak by sme z neho zaplatili PD. Pracovníčka mesta nám predložila
tabuľky s neplatičmi je to 600 tis. Sk, ktoré nám dlžia nájomníci. Po tejto informácii členovia
komisie už neboli takí nadšení s výstavbou ďalších bytov. Nie je to zlý nápad, byty sú príjmom pre
mesto ale pri súčasných cenách sú vysoké nájmy a nedoplatky. Už aj na Palešovom nám. 25
máme neplatičov. Toto musíme dať do ďalšieho rokovania MZ, ktoré bude neverejné.
Mgr. Jozef Bača
Lacnejšie sa tento dom opraviť nedá, len na bývanie. Osobne si myslím, žeby sme do toho mali
ísť.
Peter Hanigovský
Chcem aby tieto tabuľky s neplatičmi boli predložené na neverejnom MZ. Služby mesta s.r.o.
majú podaných dosť exekúcií na nedoplatky. Treba si to prebrať.
JUDr. Jozef Tekeli
Uvažovali sme o stanovení rôznych cenových úrovní pre byty kolaudované po roku 2001. Podľa
posledných informácii, ktoré som získal z MVaRR je možné ustanovenie opatrenia ministerstva:
„cena sa určuje maximálne vo výške 5% obstarávacích nákladov“ vykladať v tom zmysle, že
mesto môže pre rôzne bytové objekty stanoviť rôzne cenové úrovne. Takýmto spôsobom je
možné regulovať nájomné v meste a dosiahnuť nižšie ceny nájomného pre najdrahšie bytové
domy.
Ing. Marián Tirpák
Stanovené % nájmu je momentálne od 1-5%. My máme 3%, tak ako to schválilo MZ.
JUDr. Jozef Tekeli
Stanovili by sme rôzne cenové hladiny – pre drahšie bytové domy nižšie percento, pre lacnejšie
vyššie percento. Samozrejme vždy musí ostať zachované to, že v lepšom a novšom byte bude
cena vyššia, ale odstránili by sme veľké cenové rozdiely.
Peter Hanigovský
Ak bude možné určovať rôzne percentá nájomného, tak by sa to mohlo upraviť, aby tie drahé byty
mohli klesnúť.
JUDr. Jozef Tekeli
Hovoríme teraz vždy iba o bytových domoch kolaudovaných po roku 2001. U starších je iný
výpočet výpočet.
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MVDr. Michal Kapusta
Ak sa dáva žiadosť na ministerstvo výstavby tak je potrebné právoplatné stavebné povolenie,
verejné obstarávanie s víťazom dodávateľa stavebných prác a žiadosť je potrebné podať
15.1.2012.
Mgr. Jozef Bača
Aby sme sa nedostali do pozície, že ak máme nejakých neplatičov nebudeme v Spišskom
Podhradí stavať byty.
MVDr.Michal Kapusta
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-6-11-A-7

MZ berie na vedomie podanie informácie o možnosti vypracovania projektovej
dokumentácie na realizáciu stavby Starý jarok 47 – výstavba 14 nájomných bytov.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:

Primátor:

MVDr. Michal Kapusta
Bola prisľúbená pomoc z NDS ak sa ukončí pravý pruh diaľnice. Mesto tak isto v LSKP
zakomponovalo aj chodník na Prešovskej ulici, kde mesto bolo úspešné v grante.
Peter Hanigovský
Už minule som hovoril, že dôležitejší je chodník okolo Vzorodevu ku škole.
Mgr. Peter Vandraško
Školská ulica je hlavne v zime nebezpečná.
Štefan Faltin
Dôležitejší je chodník na Školskej ulici smerom od Vzorodevu ku škole ako cez Kúpeľnú. Doteraz
ten chodník nebol tak sa ešte vydrží.
Vladimír Petrek
Nerobme závery teraz, keď nevieme či prešiel kanál alebo nie. Urobme plán opravy chodníkov
potom.
MVDr. Michal Kapusta
Máme zamestnaných ľudí z úradu práce, dokončujú chodníky a salaš. My musíme vedieť čo
schválite, aby mohli robiť. K oprave chodníkov je potrebný projekt a povolenie, tiež to potrvá
nejaký čas a chlapi môžu robiť chodníky ďalej.
Mgr. Jozef Bača
Chlapi nemôžu čakať, musia robiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď sa robí tento chodník tak sa zamieňa kameň? Zámková dlažba sa dá robiť rôzne alebo sa
bude robiť koncepčne? Všimol som si to smerom od Kolkárne na Štúrovu ulicu.
Mgr. Jozef Bača
Dojednali sme sa s majiteľom keď sme od neho kameň brali, že mu namiesto kameňa dáme
zámkovú dlažbu.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh na uznesenie, je to návrh z komisie, už sme sa o tom bavili aj na minulom MZ, aby
ste nepovedali, že sme rozhodli my dvaja.
Peter Hanigovský
Aký máme rozpočet?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu.
Dr. Miroslav Varšo
Zdržanlivosť pri hlasovaní vychádza z toho, že ty, pán zástupca, sa opýtaš, že urobme toto takto
a takto. Ja by som očakával nejaký koncept, ak budem mať pred sebou jasnú vec, že toto je
naplánované atď. tak dvihnem ruku, ani som nevedel kedy sme odsúhlasili asfaltovanie Kúpeľnej
ulice. Potom by som nemal problém s hlasovaním keby som mal koncept.
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MVDr. Michal Kapusta
PD na ostatné chodníky okrem Prešovskej a ZUŠ nie sú. Pýtam sa či mám dať robiť PD na
ostatné chodníky alebo nie?
Dr. Miroslav Varšo
Daj návrh na odsúhlasenie PD a ja nemám problém dvihnúť ruku.
Peter Hanigovský
Aj sumu je potrebné uviesť.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme hlasovať a viem o tejto informácii 3 minúty a je to v bode rôzne.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je to v bode rôzne ale v bode správy z komisií MZ.
Peter Hanigovský
Chodník na Prešovskej ulici – výstavba je dosť náročná, máme prísľub z diaľničnej spoločnosti
aby nás to stálo menej.
MVDr. Michal Kapusta
Bola prisľúbená pomoc, ak sa ukončí pravý pruh diaľnice, ktorý sa ešte nezačal robiť. LSKP .
odpísať od Michala.
Peter Hanigovský
Dal by som dal schváliť návrhy aj s financiami.
MVDr. Michal Kapusta
Dáme robiť PD na chodník od Vzorodevu smerom ku škole.
Peter Hanigovský
Áno a budeme potom vedieť koľko to bude stáť.
MVDr. Michal Kapusta
Keď dokončia chodník na Mariánskom námestí môžu ísť robiť na chodník ku ZUŠ je tam PD.
Chodník na Galovej ulici je zarastený trávou, sú tam obrubníky, treba vybrať zeminu a klásť
dlažbu.
Peter Hanigovský
Na Galovej ulici netreba PD?
Štefan Faltin
Len súhlas od nás aby mohli robiť.
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-14

MZ schvaľuje plán rekonštrukcie chodníkov:
- Školská ulica od p. Klimu okolo Vzorodevu smerom k základnej škole
- Okolo Základnej umeleckej školy
- Galova ulica
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
19.05.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
+
+
+
+
-

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Miroslav Longauer
Prečítal správu z komisie pre CR. Komisia odporúča – vykonať zmenu v poslednej časti chodníka
na Spišský hrad – chodník č. 3 – dĺžky 457 m a šírky 2 m s povrchom z travertínového
kamenného štetu, popri chodníku umiestniť lavičky. Komisia ďalej navrhuje spodné parkovisko
prevádzkovať bez yyberania parkového, finančné prostriedky získať službami. Komisia schválila
prijatie nových členov – p. Grivalskú a p. Džačovskú. Zistiť aktuálnosť VZN o čistote v meste.
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Komisia vyslovila názor, že v parku by bolo vhodné umiestniť lavičky, vysadiť kvety, upraviť
vzhľad - biele kamene, sledovať prečo, kto a ako dlho sa zdržiava v parku. Bolo by dobré
umiestniť plagáty, ktoré by nejakým zaujímavým spôsobom informovali o tom, čo sa smie a čo
nie, napr. formou súťaže v školách. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Na chodníky ku hradu je stavebné povolenie. Je to cca 350 m chodníka. Povolenie je, nejaký
otesaný kameň na cintoríne tiež je, len ide o to či do toho ísť alebo nie.
Miroslav Longauer
Do budúceho MZ dám návrh aby sa robil chodník. Nakoľko je horné parkovisko zdarma
navrhujme aby aj spodné bolo zdarma. Navrhujeme, aby boli v meste umiestnené lavičky
a sledovať kto sa tam zdržiava.
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-15

MZ schvaľuje za členku Komisie pre cestovný ruch, regionálny rozvoj a podnikanie p.
Annu Grivalskú.
Zodpovedný:
Termín:
Predseda komisie
19.05.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
0
0
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
0
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-11-B-16

MZ schvaľuje za členku Komisie pre cestovný ruch, regionálny rozvoj a podnikanie p.
PaedDr. Slávku Džačovskú.
Zodpovedný:
Termín:
Predseda komisie
19.05.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
Mám poznámku k lavičkám v meste. Na námestí v Spišskom Podhradí si môže sadnúť 300 ľudí.
Dr. Miroslav Varšo
Vyjadrujem nesúhlas s predelením zadnej miestnosti – komunitného centra na depozit pre
vlastivednú izbu. Rád by som pozval p. zástupcu primátora na zasadnutie kultúrnej komisie aby
sme si prediskutovali veci.
MVDr. Michal Kapusta
Je prijaté uznesenie, zriadenie depozitu na Mariánskom nám. 34. Nie je konkretizovaná
miestnosť. Aby z TIC bolo blízko do vlastivednej izby hľadali sme priestor. Dal som vypracovať
návrh riešenia. Dohodli sme sa na tom, že predelíme komunitné centrum. Keby sme zriadili
vlastivednú izbu v kancelárii životného prostredia a sociálnej pomoci rekonštrukcia by si vyžiadala
nevyhnutné náklady a to – premiestnenie termostatu ústredného kúrenia slúžiace na reguláciu
v celej budove – 50,- €. Ponechaním termostatu v terajšej kancelárii by dochádzalo k zbytočnému
pretápaniu vlastivednej izby alebo nevykúrenie celej budovy. Premiestnením kancelárie životného
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prostredia do komunitného centra by stálo – zriadenie umývadla s prietokovým ohrievačom ,
kanalizácia, prívod vody a elektrickej energie, výkopové a inštalačné práce – 250,- €.
Rekonštrukcia ústredného kúrenia – výmena radiátorov, rozvodov, zriadenie nového energo
kanála z kotolne na pripojenie, výkopové práce a pod – 2 000 – 2 500,- €. Rekonštrukcia
ústredného kúrenia pri zriadení kancelárie v komunitnom centre je nutná, nakoľko za súčasného
stavu nie je možné predmetnú miestnosť vykúriť maximálne na 13 – 16 stupňov. Na trvalé
využívanie pre kancelárske účely je dosiahnuteľná teplota neprijateľná.
Dr. Miroslav Varšo
Ja chcem aby sa našlo vhodné miesto.
Jozef Komara
Hovorili sme , že to bude v prednej časti.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávali sme, že predelíme komunitné centrum priečkou. Vymerali sme to –predelenie
komunitného centra je rozlohovo rovnaké ako kancelária v prednej časti budovy. V prednej časti
sú klenby, nižší strop, keby prešiel grant možno, že bude problém s nábytkom v zadnej časti je
vysoká miestnosť. Presťahovanie žien do vytvorenej novej miestnosti v KC, treba dorobiť
umývadlo, kanál, teplá voda – preloženie stojí spolu cca 3 000 €. Predelenie priečky a elektrika –
350 €. Je to na tej istej chodbe a o dva dvere ďalej.
Dr. Miroslav Varšo
Ináč to bolo povedané naposledy.
Mgr. Ján Furman
Komisia pre Katúň –predniesol správu z komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Komisia sa
uzniesla schváliť členovi komisie odmenu 120 € mesačne. Neschvaľuje odpredaj celej časti
pozemku pánovi Garčárovi. Máme funkčnú novú internetovú miestnosť a posilňovňu. Preberali
sme rozpočet a zobrali sme na vedomie čerpanie rozpočtu a jeho úpravy. V minulom období som
nebol poslancom tým pádom som mohol brať odmenu, teraz som poslancom tak mi ju musí
schváliť MZ. Je to rozdielna odmena aká je za poslancovanie v meste Sp. Podhradie. Pôjde to
z rozpočtu Katúň.
Peter Hanigovský
Predniesol správu bytovej komisie. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-6-11-B-17

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 10 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pani:
Podolinská Alžbeta trvalo bytom Žehra 92 na dobu určitú od 1.6.2011 do 31.8.2011
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
19.05.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+
+0

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Sú dve možnosti –Štefánikova 10 – jedna je dom zbúrať a nanovo postaviť alebo ho postupne
rekonštruovať. Rozhodli sme sa o tej druhej možnosti.
Ing. Marián Tirpák
Ja nemôžem ubytovať niekoho do domu, kde je napísané, že je to dom na zbúranie.
Mgr. Jozef Bača
Je potrebné urobiť statický posudok.
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Peter Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie – zosúladiť daňové priznania k dani z nehnuteľnosti so
skutočnosťou vedenou v katastri nehnuteľností.
MVDr. Michal Kapusta
Daňové priznanie sa dávalo v roku 2005 vtedy nebolo potrebné predložiť LV. Nové daňové
priznania sú deklarované rozhodnutím z katastra.
Mgr. Jozef Bača
Len na ihrisku je veľa parciel a keď chceme prekontrolovať parcely v meste je na to potrebný
dlhší čas ako je v návrhu znesenia.
MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem podať správu na MZ do konca roku 2011 a porovnanie parciel do 30.6.2012.
Peter Hanigovský
Do občasníka navrhujem dať informáciu aby sa zistili záujemcovia o IBV. Prečítal stanovisko
komisie na žiadosť pána Joneca. Ponuka Biskupského úradu o odpredaji pozemkov – komisia
odporúča rokovať o cene. Prenájom parkoviska pod hradom – komisia dala návrh na uznesenie –
predniesol návrh na uznesenie.
Mgr. Peter Vandraško
Je už pokročilý čas a nie je zrozumiteľné o čom tento návrh uznesenia je. Nie je mi to jasné.
Doporučujem to prerokovať na budúce.
Mgr. Ján Furman
Ani mne to nie je jasné.
Uznesenie č.: MZ-6-11-A-8

MZ berie na vedomie správy zo zasadnutí komisií MZ prednesené predsedami
jednotlivých komisií.
Zodpovedný:
Termín:
19.05.2011
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 18

Rôzne
Mgr. Miloslav Repaský
Chodník od Kolkárne ku p. Kukoľovi je potrebné vyspádovať. Kanál na Štúrovej ulici pri značke –
obytná zóna – je potrebné opraviť. Slabo funguje rozhlas na Štúrovej ulici.
Vladimír Petrek
Aj na Komenského ulici pri p. Pravlíkovi.
Miroslav Longauer
Ako sa robia výberové konania v meste?
MVDr. Michal Kapusta
Výberové konania na čo?
Miroslav Longauer
Všeobecne napr. na tribúnu.
MVDr. Michal Kapusta
Výberové konania sa robia do funkcií.
Miroslav Longauer
Nemôže byť niekto z poslancov pri otváraní obálok?
MVDr. Michal Kapusta
Pri veľkých verejných obstarávaniach musí byť člen menovaný do komisie. Člena menuje primátor
mesta, môžeš ho požiadať.
Školy si sami otvárajú obálky, oddelenia si tiež môžu robiť sami. Ak ideme do grantov je tam
kontrola z ministerstva.
Uznesenie č.: MZ-6-11-A-9

MZ berie na vedomie informácie podané v bode rôzne.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

19.05.2011

Mgr. Jozef Bača
Poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 19.5.2011

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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