Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 17.09.2020
Program:

P.č. Obsah

Predkladá

1.

Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej

primátor

dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
5.

Kontrola plnenia uznesení

6.

Podnety občanov

7.

Výsledky XVII. kola a vyhlásenie XVIII. kola OVS – predaj

zástupca primátora

prednosta

majetku – rozostavaná škola na Komenského ulici
8.

Výsledky XX. kola a vyhlásenie XXI. kola OVS IBV Katúň

prednosta

9.

primátor

14.

Príprava strategických dokumentov na programové obdobie
2021 – 2027 výhľadovo 2030
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: Zachovanie
biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v meste
Spišské Podhradie – zmena výšky výdavkov
Majetok:
1. František Bendžák, Hviezdoslavova 55, Spišské
Podhradie – žiadosť o zámenu pozemkov
2. Peter Bašista, Lucia Bašistová, Jablonov 227 – predaj
pozemku 111/2 Katúň
3. Mesto Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemkov v k.ú. Spišské Podhradie od ŽSR Štefánikova
60, Košice
4. Jozef Jacko, Štúrova 15/6, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta
5. Irena Holubová, Štefánikova 44, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie rodinného domu vo vlastníctve
mesta
6. Jolana Girgová, Štefánikova 19, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie rodinného domu vo vlastníctve
mesta
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za I. polrok
2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2020
Správy z komisií pri MZ

15.

Rôzne

16.

Záver

10.

11.

12.
13.

1

primátor

primátor, predsedovia
komisií

hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
predsedovia komisií

predsedajúci

Prítomní:
P Mgr. Milan Blahovský
Peter Hanigovský
P Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
P Mgr. Vladimír Šolc
Mgr. Jozef Bača
P Mária Kaľavská
Štefan Faltin
P Vladimír Tomko
Jozef Jenča
P
Mgr. Peter Vandraško
Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný
Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

P
P
P
P
P

MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Peter Vandraško
Peter Hanigovský
Mgr. Vladimír Šolc
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
Dana Blahovská

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.
Uznesenie č.: MZ-07-20-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:
+
+
+
+
+

17.09.20

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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Mgr. Peter Vandraško, Peter Hanigovský, Mgr.
Vladimír Šolc.
Uznesenie č.: MZ-07-20-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Vandraško, Peter Hanigovský, Mgr.
Vladimír Šolc.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
17.09.20
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+
+
+
+
+

Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem – Mgr. Milan Blahovský a p. Vladimír Tomko.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem Mgr. Milana Blahovského a p. Vladimíra Tomka.
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
18.09. ukončíme 2. Protipovodňový stupeň v meste Spišské Podhradie.
Obnova budovy ZUŠ podávame žiadosť o platbu vo výške 447 233,52 €.
Wifi pre teba čakáme na schválenie žiadosti o platbu 14 500,- €.
Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia – spevnené plochy Palešovo námestie –
západ. Zhotoviteľ: Kameň Spiš, s.r.o. Jablonov, cena celkom s DPH 211 844,44 €, stavebný
dozor – Ing. Peter Palenčár, termín realizácie – 09/2020 – 08/2021.
Obnova fasády uličnej časti Starý jarok 42 – víťazom sa stal uchádzač s najnižšou cenou: Mgr.
Vladimír Bednárik, Granč-Petrovce, cena celkom – 15 020,40 €, termín realizácie – 09/2020 –
11/2020.
Zmluva s Ministerstvom kultúry na Starý jarok 42 – 12 000,- €, zmluva na mestský mlyn – 9 000,€, zmluva na obnovu Rímsko-katolíckeho kostola – 18 000,- €.
Dodávka tovaru a inštalácie – Odvodnenie kalov na ČOV v meste Spišské Podhradie, víťazom sa
stal uchádzač s najnižšou cenou: Moon Management, s.r.o. Bratislava, celková cena spolu –
83 640,- €.
Máme podpísanú zmluvu s Envirofondom na sumu 65 000,- €.
Podpísaná a účinná je zmluva s Ministerstvom financií na návratnú pomoc vo výške 108 000,- €.
Oznamujem vám, že Slovenská sporiteľňa v Spišskom Podhradí končí v novembri 2020, zostane
len bankomat.
K zápachu, ktorý bol v meste cítiť chcem povedať, že máme k dispozícii laboratórne testy, nie je
to firma Tatra Agrolev Levoča, je to firma Agro Spiské Vlachy, vozili hnojovicu z ošipárne. Neboli
to antibiotika. Mali zmluvu s Hortipom Studenec.
Rozprával som s MUDr. Mačugovou ohľadom domu Boržikovcov na Galovej ulici. Zatiaľ sa predaj
neuskutočnil. Vravel som, že počkáme do dnes do MZ či predáme školu keby sme mali ísť do
tejto kúpy. Nedávam dnes návrh na uznesenie len dávam návrh, že čo s tým domom. Vedľa
predal sused dom pod cenu a tiež ďalší dom na Štefánikovej ulici po neb. p. Tomaškovi a výrazne
pod cenu a veľmi rýchlo.
Dom na Galovej by sme dali na MZ v októbri.
Mgr. Vladimír Šolc
Pán Kuruc, ktorý predal dom na Galovej ulici prespáva u p. Fabišíka v našom mestskom dome.
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MVDr. Michal Kapusta
Prišiel anonym ohľadom hazardu v meste. Dal som to preveriť aj prešetriť, otázkou je či túto
záležitosť chceme do budúcna otvárať alebo nie.
Uznesenia – zámena pozemkov – St. jarok p. Mižigár a mesto, tento proces stále beží.
Prebiehajú rokovania medzi zástupcom primátora a p. Mižigárom, uvidíme či nájdeme nejaký
prienik či dôjde k dohode. Môže byť, že budú prijaté aj iné uznesenia, ktoré máme schválené.
Zatiaľ sme v rokovaní a uvidíme ako to pôjde ďalej.
Bude ďalšia výzva na program Obnov si svoj dom, treba porozmýšľať o projektoch v rámci mesta.
Podarilo sa nám presvedčiť pamiatkarov aby budovu kina zapísali ako NKP. V priebehu 2-3
mesiacov bude sprocesovaná, pripravíme spolu s cirkvou podklady na výskum a o nejaký čas by
sa mohla urobiť aj fasáda.
Je možnosť podať žiadosť na Envirofond pre rok 2021 a to obnova a rekonštrukcia kanalizácie
v problémových úsekoch. Máme celkom zaujímavý výklad, žeby sme vedeli požiadať
o rekonštrukciu kanalizácie. Max. výška je 200 tis. € do 500 m. Začali sme kresliť PD s p. Zvadom
– Komenského ul. tam kde ich vytápa, Kúpeľná ul. a Starý jarok. Dozvedel som sa o tomto až po
rokovaniach komisií, preto to na komisiách nebolo.
Peter Hanigovský
Bude sa tam riešiť aj dažďová kanalizácia?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. V takej krátkej dobe nevieme urobiť územné a stavebné konanie.
Uznesenie č.: MZ-07-20-B-3
MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o dotáciu na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č.
587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) pre projekt
s názvom „Obnova a rekonštrukcia verejnej kanalizácie v meste Spišské Podhradie I.
etapa“
b) súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov, celkové oprávnené výdavky sú vo výške 200 000,- €,
5% - 10 000,- €
c) súhlasí so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
Zodpovedný:
primátor
Termín:
17.09.20
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.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Preposlal som vám uznesenia z 20.8. 2020. Podal informáciu o plnení uznesení.
Uznesenie č.: MZ-07-20-A-1
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:
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Termín:
Primátor:

17.09.20

Bod č.: 6

Podnety občanov
Peter Hanigovský
Na Robotníckej ulici je kanalizačná vpusť, je to prepadnuté, sú tam založené dosky. Treba na to
pozrieť aby tam niekto nespadol.
Viem, že Sivá Brada je súkromným vlastníctvom, chodím tam, tá búdka pri vode je v dezolátnom
stave, zhorela, nedá sa spojiť s majiteľom pozemku aby sa to opravilo?
MVDr. Michal Kapusta
Dnes mi volal p. Šimko, že je kupec na parkovisko či sme ochotní predať verejné WC čo tam sú.
Povedal som, že sme ochotní.
Jozef Bača
Bolo by dobre sa vrátiť a s p. Šimkom rokovať o pozemku okolo kaplnky. Veľmi veľa dier je na
Štúrovej ulici.
Peter Hanigovský
Sivá Brada je prírodná rezervácia, nedá sa aspoň časť kde je travertínová kopa naspäť
zlegalizovať?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem či sa to dá vrátiť, štát to predal do súkromných rúk. Išli sme do zámeny pozemkov mesto
+ p. Šimko a zostalo to stáť na výkone práva poľovníctva.
Štefan Faltin
Na Prešovskej ulici pred domom č. 5 je prepadnutý chodník.
Uznesenie č.: MZ-07-20-A-2
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

17.09.20

Bod č.: 7

Výsledky XVII. kola a vyhlásenie XVIII. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná
škola na Komenského ulici.
Mgr. Jozef Srnka
V tejto súťaži bol doručený jeden súťažný návrh, ktorý spĺňal podmienky – úspešný uchádzač –
dal o 102,- eur vyššiu cenu ako bola v ponuke.
MVDr. Michal Kapusta
Uviedli zámer - – výstavba zariadenia sociálnych služieb + apartmánové bývanie pre dôchodcov
+ rodinné domy.
Uznesenie č.: MZ-07-20-A-3
MZ berie na vedomie výsledok XVII. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na
Komenského ulici.
Zodpovedný:
Termín:
17.09.20
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 8

Výsledky XX. kola a vyhlásenie XXI. kola OVS IBV Katúň
Mgr. Jozef Srnka
V tomto kole nebola doručená žiadna ponuka.
MVDr. Michal Kapusta
Zostáva jeden voľný pozemok a dnes budeme rokovať o druhom.
Uznesenie č.: MZ-07-20-A-4
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MZ berie na vedomie výsledok XX. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

17.09.20

Uznesenie č.: MZ-07-20-B-4
MZ schvaľuje vyhlásenie XXI. kola OVS IBV Katúň (podmienky ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
primátor
Termín:
17.09.20
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

Príprava strategických dokumentov na programové obdobie 2021 – 2027
výhľadovo 2030
MVDr. Michal Kapusta
Kreuje sa nový spôsob ako sa budú čerpať fondy. Malo by to byť cez VÚC, my patríme pod
Prešovský samosprávny kraj. Podstatné je to, že potrebujeme vytvoriť alebo aktualizovať
dokumenty pre naše mesto alebo región celkovo. Potrebujeme tam dať projektové zámery, ktoré
si osvojí PSK do svojho PHaSR. To budú zásobníkové projekty tie môžu byť čerpané, tie ktoré
nebudú v zásobníkoch, tie sa nebudú dať realizovať z eurofondov. Chcem aby komisie si sadli
a porozmýšľali kam sa má mesto o 10 rokov uberať. Aby sme mali čo najviac projektových
zámerov aby vošli do zásobníkov.
Mgr. Jozef Bača
Do 15.10. mali byť zámery poslané a ešte len teraz sa o tom bavia.
MVDr. Michal Kapusta
To čo je povedané v médiách je jedna vec. 15.10 je druhá vec. ZMOS navrhol nech je to riešené
cez VÚC, okresy sú malé územia. Únia si presadila, že vzniklo 17 územných regiónov. Pre
Prešovský kraj sú tri, ostatné mestá budú pod VÚC. Keď si porovnáme Slovensko a Česko, tak
Slovensko chce pre samosprávy 7% z celého balíka a Česi vyčlenili 26%. Ako rozmýšľajú Česi
a ako Slováci. Na všetky samosprávy by sme mohli dostať 2 miliardy a ak prepočítate na počet
obyvateľov a roky tak pre mesto vychádza 2 mil. € na 10 rokov. Tých peňazí príde do republiky
veľa ale pre samosprávy nie.
Uznesenie č.: MZ-07-20-B-5
MZ schvaľuje začatie procesu aktualizácie a prípravy potrebných strategických dokumentov
mesta Spišské Podhradie pre čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre ďalšie programové obdobie
2021 – 2027 s výhľadom 2030.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
17.09.20
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
+

6

Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: Zachovanie biodiverzity
a ekosystémov mimo chránených území v meste Spišské Podhradie – zmena
výšky výdavkov
MVDr. Michal Kapusta
Schválili sme v roku 2019 uznesenie – zelené mestá a výsadba stromov – 120 000,- €. Máme
podaný projekt. Rozprávame o revitalizácii kopca Rypaj a tých ostatných čo sme hovorili.
Potrebujeme dofinancovať projekt.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok –
„Zachovanie biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v meste Spišské Podhradie“
v celkovej výške oprávnených nákladov 135 000,- € so spoluúčasťou 5% t.j. 6 750,- €.
Uznesenie č.: MZ-07-20-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-08-19-B-4.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

17.09.20

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-20-B-6
MZ schvaľuje:
a) predloženie Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Zachovanie a obnova
biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra s
názvom projektu „Zachovanie biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území
v meste Spišské Podhradie“
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.3.1. Zlepšenie stavu ochrany druhov
a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 Kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC131-2017-29
b)
súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov, Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 135 000,00 €, 5 %
6 750,00 €
c) súhlasí so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu a
celkovými oprávnenými výdavkami projektu.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
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primátor

Termín:
Primátor:
+

Vladimír Šolc

17.09.20

+

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

Bod č.: 11

Majetok:
1. František Bendžák, Hviezdoslavova 55, Spišské Podhradie – žiadosť
o zámenu pozemkov
MVDr. Michal Kapusta
Zámer sme schválil na minulom MZ. Stanoviská z komisií boli.
Peter Hanigovský
To je ten pozemok čo na ňom stojí už stavba? Čo keby sme sa rozhodli, že ho nepredáme?
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme žiadosť od p. Škopa kde nám ponúkal tento pozemok za 50 tis. €. Pán Bendžák kúpil
tento pozemok a meníme ho 1:1. Získavame na tom. Treba mu poďakovať, že ho kúpil. Bez toho
aby mu pamiatkari nedali súhlas by stavbu nezačal. Je potrebné povedať, že doniesol stanovisko
pamiatkarov. Sú aj takí, ktorí menia brány atď. a nemajú stanovisko pamiatkarov a až keď dáme
štátny stavebný dohľad tak donesú stanovisko pamiatkarov.
Uznesenie č.: MZ-07-20-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 zámene
nehnuteľností – parcela KN-C 1045 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 87 m2 a dom s. č.
114 na parcele KN-C 1045 nachádzajúce sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1269
vo vlastníctve Františka Bendžáka, Hviezdoslavova 75/55, Spišské Podhradie za novovytvorený
pozemok parcela KN-C 1044/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m2, odčleneného od
pozemku parcela KN-C 1044 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 174 m2 a KN-C 1760 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 443 m2, na základe GP č. 566/2020 vyhotoveného
geodetom Erikou Dudášovou dňa 17.09.2020, overeného Okresným úradom Levoča, odbor
katastrálny dňa 21.09.2020 pod číslom G1-296/20, nachádzajúci sa v katastrálnom území
Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie s podmienkou
finančného vyrovnania zo strany Františka Bendžáka v prospech mesta Spišské Podhradie
v celkovej sume 130,- € 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:
primátor
Termín:
17.09.20
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-07-20-B-8
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu nehnuteľností - pozemok parcela KN-C 1045 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 87 m2 a dom s. č. 114 na parcele KN-C 1045 nachádzajúce sa v k. ú.
Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1269 vo vlastníctve Františka Bendžáka, Hviezdoslavova
75/55, Spišské Podhradie novovytvorený pozemok parcela KN-C 1044/2 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 100 m2, odčleneného od pozemku parcela KN-C 1044 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 174 m2 a KN-C 1760 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 443 m2, na
základe GP č. 566/2020 vyhotoveného geodetom Erikou Dudášovou dňa 17.09.2020, overeného
Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa 21.09.2020 pod číslom G1-296/20,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísanýj na LV č. 1 vo vlastníctve
mesta Spišské Podhradie s podmienkou finančného vyrovnania zo strany Františka Bendžáka
v prospech mesta Spišské Podhradie v celkovej sume 130,- €. Náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľností hradia zmluvné strany rovnakým podielom.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
17.09.20
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

Majetok:
2. Peter Bašista, Lucia Bašistová, Vajanského 95, Spišské Vlachy – predaj
pozemku 111/2 Katúň
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme to na minulom MZ. Bolo viacero hlasovaní. Budú stanoviská z komisií. Návrh z mesta
ide aby sme pozemok od nich kúpili za 15 tis. €.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia na základe rokovania primátora mesta so žiadateľkou
odporúča MZ schváliť kúpu pozemku – parcela č. KN-C 111/2 o výmere 982 m2, zapísaná na LV
č. 178 nachádzajúca sa v k.ú. Katúň za sumu 14 000,- €.
Ing. Ján Lisoň
Pri predaji predmetného pozemku mesto malo príjem 13 748,- € bez DPH, DPH vo výške
2 749,60 € bola odvedená do štátneho rozpočtu. Nie je žiadny dôvod aby pri spätnom odkúpení
bola pre mesto strata 1 252,- €. V prípade spätného získania pozemku do majetku mesta za
15 000,- €, pre prípadný predaj obchodnou verejnou súťažou musí byť minimálna cena 15 000,- €
+ 20% DPH, t.j. 18 000,- €, nie 14,- € + 20% DPH/1m2.
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odkúpenie pozemku C-KN 111/2 v katastrálnom území
Katúň od Lucie Bašistovej a Petra Bašistu za cenu 14 000,- €.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja a Komisia pre mestskú časť Katúň je
za odkúpenie predmetnej parcely mestom.
Lucia Bašistová
Pod 14 tis. € sme sa dohodli s manželom, že nepôjdeme.
Ing. Ján Lisoň
My sme neurobili pri predaji žiadnu chybu, nie sme sociálna ustanovizeň a že máme dávať
občanom nejaký príklad, ale súčasní vlastníci parcely nie sú občanmi nášho mesta. Citoval zo
zákona o obecnom zriadení: povinnosťou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia, o
potreby obyvateľov obce.
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MVDr. Michal Kapusta
Niekedy pri zaváhaní strácame iné peniaze, napr. dom na Starom jarku – zaváhali viacerí –
dohoda, ktorá je schválená na MZ 80 tis. €, máme schválené uznesenie. Majiteľ domu si dal
urobiť znalecký posudok a deklaruje, že dom má hodnotu 120 tis. €. Niekedy keď majitelia
nehnuteľností sú trpezliví a vyčkajú tak sa to dá, tak ako v tomto prípade, že ponúkli pozemok
mestu a neodpredali ho niekomu inému. Ale beriem stanovisko p. Lisoňa. To čo sa udialo na
minulom MZ , že neprešlo ani jedno uznesenie, keby to majitelia predali a zavkladovali na druhý
deň, tak by už to bolo v pasé.
Ing. Ján Lisoň
V bode 8 bolo schválené vyhlásenie ďalšieho kola. Ešte jeden pozemok tam je a nebijú sa oňho
záujemcovia. Nie je hrozba, že predaj nastane pre inú osobu.
MVDr. Michal Kapusta
O návrhu mesta sa hlasuje ako o prvom návrhu.
Uznesenie č.: MZ-07-20-B-9
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – pozemok parcela KN-C 111/2 – záhrada vo výmere 982 m2,
nachádzajúca sa v k.ú. Katúň, zapísaná na LV č. 178 vo vlastníctve Petra Bašistu, Mlynská 36,
Spišské Vlachy a manželky Mgr. Lucie Bašistovej rod. Rožkovej, Jablonov 227 za celkovú cenu
15 000,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
17.09.20
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
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
3. Mesto Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie pozemkov v k.ú. Spišské
podhradie od ŹSR Štefánikova 60, Košice
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o pozemok, kde už nie sú koľajnice. Je to vľavo od stanice. Môže to ísť do predaja,
nevieme cenu, budeme musieť ešte novým uznesením to schváliť keď bude znalecký posudok.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ kúpu pozemkov – parcela KN-C 1843/21
o výmere 1 526 m2 a časť parcely KN-C 1843/1 – zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV
č. 889, nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišské Podhradie.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča MZ kúpu pozemkov na
parcele KN-C 1843/21 a časť parcely KN-C 1843/1 zapísaných na LV 889.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odkúpenie parcely C-KN 1843/21 a časť parcely C-KN
1843/1 od ŽSR, Štefánikova 60, Košice za predpokladu existencie zdrojov na financovanie kúpy.
Do doby uzatvorenia kúpnej zmluvy navrhuje MZ schváliť prenájom parcely C-KN 1843/21 a časti
parcely C-KN 1843/1 od ŽSR, Štefánikova 60, Košice s právom užívania predmetnej
nehnuteľnosti.
Peter Hanigovský
Čo sa tam plánuje urobiť?
MVDr. Michal Kapusta
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Časť bude ako rezerva cintorína. Budovy, ktoré sa tam nachádzajú kúpili súkromníci. Chceli sa
uchádzať o to aby časť pozemku kúpili od mesta aby mohli vchádzať do firiem.
Ing. Slavka Čarná
Ak nám to predajú tak 10 rokov to nemôžeme my odpredať.
Uznesenie č.: MZ-07-20-B-10
MZ schvaľuje odkúpenie parcely C-KN 1843/21 a časť parcely C-KN 1843/1 od ŽSR, Štefánikova
60, Košice za predpokladu existencie zdrojov financovania kúpy.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
17.09.20
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-07-20-B-11
MZ schvaľuje do doby uzatvorenia kúpnej zmluvy prenájom parcely C-KN 1843/21 a časti parcely
C-KN 1843/1 od ŽSR, Štefánikova 60, Košice s právom užívania predmetnej nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
17.09.20
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

Majetok:
4. Jozef Jacko, Štúrova 15/6, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve mesta
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o pozemok na Komenského ulici. Vybral si časť kde by si chcel postaviť garáž.
Poprosím stanoviská z komisií.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja neodporúča MZ odpredaj časti parcely
KN-C 1444/1.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia sa zaoberala žiadosťou p. Jacka a zobrala ju na vedomie
s tým, že nemá vedomosť o tom, že na predmetnej parcela nie sú umiestnené inžinierske siete
a zároveň je potrebné špecifikovať výmeru garáže. Uvedenou žiadosťou sa bude komisia
zaoberať na ďalšom rokovaní.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala predloženú žiadosť a k žiadosti sa vráti po vyjadrení Komisie
výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja. Môj názor je, že za zákrutou to nie je
vhodné ani z dopravného hľadiska. Ja osobne som proti tomu. V minulosti sme tam pripravovali
oddychovú zónu.
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Vladimír Tomko
Ja som proti tomu, minulý rok sme odsúhlasili výsadbu stromov v tomto úseku.
Uznesenie č.: MZ-07-20-F-1
MZ zamieta žiadosť Jozefa Jacka, Štúrova 15/6, Spišské Podhradie o odkúpenie pozemku vo
vlastníctve mesta.
Zodpovedný:
Termín:
17.09.20
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

Majetok:
5. Irena Holubová, Štefánikova 44, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
rodinného domu vo vlastníctve mesta
MVDr. Michal Kapusta
V prvom rade chcem povedať, že p. Irena Holubová je dlžníkom mesta, dlh sa blíži k hodnote
2 000 €. Rozprával som s ňou aby do dnes, kým budeme rokovať o jej žiadosti, boli vyplatené
dlhy. Nestalo sa tak. Treba rozmýšľať čo s touto nehnuteľnosťou, ak nemáme s touto
nehnuteľnosťou žiadny zámer do budúcna. Ak ju chceme zachrániť tak potrebujeme peniaze.
Treba porozmýšľať či ten dom nepredať. Odpredať len dom a pozemok pod domom, zvyšok by
zostal mestský. Ja hovorím keby sme za tento dom dostali min. 30 tis. za celý dom a pozemok
pod domom. Záhradu nie aby s tým niekto nekšeftoval. Keby to malo ostať ako bytový dom tak ho
treba zrekonštruovať. Poprosím stanoviská z komisií.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia sa zaoberala žiadosťou o odkúpenie rodinného domu na
Štefánikovej ulici č. 44. Komisia nemá vedomosť o tom, že bola dohodnutá výpoveď nájomnej
zmluvy s p. Veronou Louvarovou a preto k predmetnej žiadosti nemôže zaujať relevantné
stanovisko. Komisia zobrala žiadosť na vedomie s tým, že po preverení potrebných informácií sa
bude uvedenou žiadosťou zaoberať na ďalšom zasadnutí komisie.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja berie žiadosť na vedomie. V platnosti
je stále nájomná zmluva s p. Louvarovou.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť Ireny Holubovej, Štefánikova 44, Spišské
Podhradie o odkúpenie rodinného domu z dôvodu, že mesto v súčasnosti nemá záujem túto
nehnuteľnosť odpredať.
Uznesenie č.: MZ-07-20-A-5
MZ berie na vedomie žiadosť Ireny Holubovej, Štefánikova 44, Spišské Podhradie o odkúpenie
rodinného domu vo vlastníctve mesta na vedomie.
Zodpovedný:
Termín:
17.09.20
Overovatelia:
Primátor:

Majetok:
6. Jolana Girgová, Štefánikova 19, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
rodinného domu vo vlastníctve mesta
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MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť je napísaná všeobecne, chce kúpiť hocijaký dom, ktorý mesto vlastní.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia sa zaoberala žiadosťou o odkúpenie rodinného domu.
V žiadosti nie je konkrétne špecifikované, o odkúpenie ktorého rodinného domu má žiadateľka
záujem. Komisia zobrala žiadosť pani Jolany Girgovej na vedomie s tým, že o uvedenej žiadosti
bude rokovať po identifikácii konkrétnej nehnuteľnosti, o ktorú má žiadateľka záujem.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia berie na vedomie žiadosť Jolany Girgovej, Štefánikova 19, Spišské Podhradie
o odkúpenie rodinného domu vo vlastníctve mesta a bude o nej rokovať po doplnení žiadosti
o identifikáciu domu, o ktorý má žiadateľka záujem.
Uznesenie č.: MZ-07-20-A-6
MZ berie na vedomie žiadosť Jolana Girgovej, Štefánikova 19, Spišské Podhradie o odkúpenie
rodinného domu vo vlastníctve mesta na vedomie.
Zodpovedný:
Termín:
17.09.20
Primátor:
Overovatelia:
Bod č.: 12

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za I. polrok 2020
Ing. Stanislav Ledecký
Správa vám bola zaslaná mailom. Potrebujeme ešte popracovať na VZN pohrebiska. A v tom
najširšom význame. Neaktualizované VZN, ktoré nie je v súlade s aktuálnou legislatívou je
nezákonné. VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska je povinné zo zákona. V súčasnosti
v našich podmienkach máme platné dve VZN o tejto oblasti. Jedno sa týka len ochranného
pásma pohrebiska, ochranné pásmo je OK. Stručne povedané potrebujeme to uviesť do súladu,
inak pokračujeme v nezákonnom stave.
Čo sa týka rady školy, tak pri Materskej škole, Májová 54 všetko nasvedčovalo tomu, že postup
podľa príslušnej vyhlášky Ministerstva školstva nebol dodržaný. T.j. ak nie je prítomná
nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (rodičov) je potrebné vyhlásiť opakovanú voľbu. To sa
neudialo. Aspoň teda podľa znenia zápisnice. A žiaľ podľa názoru najvyššieho súdu SR voľba do
rady školy má a môže mať dopad na výberové konanie riaditeľa. Preto sa mesto výberové
konanie na riaditeľa MŠ rozhodlo zrušiť a následne uskutočniť nové voľby do rady školy za
rodičov a nové výberové konanie na riaditeľa. V ostatných školách neboli zistené porušenia.
Reprezentačné a propagačné výdavky – pri tejto kontrole nebolo zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov. Všetko čo budem ďalej odporúčať má nezáväzný charakter.
Odporúčal by som pri uznesení o schvaľovaní rozpočtu uviesť limit na reprezentačné výdavky
absolútnym číslom napr. 5 000,- € ročne alebo 10 000,- € ročne. Napr. 0,1 % bežných príjmov,
tieto výdavky by som odporučil schvaľovať vyslovene v záväznej forme, nielen v rámci záväznej
určitej kapitoly. Je potrebné si uvedomiť, že z času na čas sa mení osoba na poste primátora,
preto pre budúcnosť by som odporučil zvážiť obmedzenie použitia reprezentačných
a propagačných výdavkov aj pri zmene štatútu mesta. Obmedzenie zákonom, t.j. v nevyhnutnom
rozsahu si môže každý vysvetliť rôzne, preto by som to na úrovni MZ odporúčal bližšie určiť.
Potrebná je zrelá a odborná úvaha k tejto veci.
Pri kontrole vykonaní inventarizácií pokladní nebolo zistené porušenie všeobence záväzných
právnych predpisov.
Kontroly nad rámec pôvodného plánu kontrolnej činnosti mi neboli zadané. Vcelku to nebolo zlé,
stále je však čo zlepšovať.
Uznesenie č.: MZ-07-20-A-7
MZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za I. polrok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
17.09.20
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Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 13

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Ing. Stanislav Ledecký
Návrh plánu bol v zmysle zákona zverejnený. Neviem príliš čo mám k tomu povedať. Berte to tak,
že niečo do plánu kontrolnej činnosti musím navrhnúť. Ten koho sa to týka je smutný, koho sa to
netýka, tak sa teší. Mnohokrát si myslím, že to by malo byť alebo mohlo byť v poriadku ale stále
sa mi podarí nájsť niečo zaujímavé. Prečítal návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
Návrh plánu tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Máte nejaké úlohy pre hlavného kontrolóra na doplnenie?
Uznesenie č.: MZ-07-20-B-12
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
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
+

17.09.20

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Správy z komisií pri MZ
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Jurečko sa vzdal členstva v Rade školy pri Materskej škole na Štefánikovej ulici č. 40.
Treba doplniť člena. Otázkou je či zrušíme celé uznesenie alebo len odvoláme Ing. Jurečka.
Ing. Ján Lisoň
Ako je formulovaný jeho list?
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal list – „Podpísaný Ing. Ján Jurečko v súlade s § 25 ods. 12 písm. b) Zákona č. 596/2003
Z.z. (Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) sa z dôvodov osobnej a pracovnej vyťaženosti vzdávam k dátumu 15.06.2020 členstva
v Rade školy pri Materskej škole na Štefánikovej ul. č. 40 v Spišskom Podhradí, ktoré mi vzniklo
delegáciou k 01.12.2018 (na základe uznesenia MZ-01-18-B-15 zo dňa 29.11.2018).“
Ing. Ján Lisoň
Mali by sme to vziať na vedomie, ak sa vzdal v júni. Nie je potrebné ho odvolávať.
Ing. Stanislav Ledecký
Zobral by som to na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-07-20-A-8
MZ berie na vedomie vzdanie sa členstva Ing. Jána Jurečka v Rade školy pri Materskej škole na
Štefánikovej ul. č. 40 v Spišskom Podhradí k 15.06.2020.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
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Uznesenie č.: MZ-07-20-B-13
MZ deleguje p. Jozefa Jenču ku dňu 01.10.2020
škole, Štefánikova 40 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
Štefan Faltin
+
Mária Kaľavská
+
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+

za zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej
Termín:
Primátor:
Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

17.09.20

+
0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Okrem bodov prečítaných počas rokovania MZ.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
- Jaroslav Ľach, Gemerská Ves 133 – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta –
komisia berie žiadosť na vedomie
- čerpanie rozpočtu Katúň za roky 2017, 2018, 2019 – komisia sa oboznámila s čerpaním
rozpočtu príjmov a výdavkov Katúň za roky 2017, 2018 a 2019 – komisia opäť rozpočty
prerokuje na svojom najbližšom zasadnutí, po doplnení údajov o splátky úveru a úrokov
prislúchajúcich miestnej časti Katúň
- SEZO Spiš – poplatky – primátor informoval o zvýšení poplatkov pre SEZO Spiš a to za
triedený odpad fixný poplatok 0,43 €/obyvateľa ročne + 100,- € poplatok za BRKO v roku
2020, komisia zobrala poskytnuté informácie na vedomie a navrhuje poplatky v sume
2 720,- € za triedený odpad a uloženie BRKO zahrnúť do najbližšej úpravy rozpočtu mesta
na rok 2020
- komisiou bolo dňa 17.07.2020 prijaté chybné uznesenie a následne tento návrh schválený
aj na MZ, uznesenie č. MZ-06-20-B-18 v časti týkajúcej sa iných stravníkov, teda mimo
žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie je v rozpore
s postupom uvedeným vo VZN č. 2/2020, komisia tento stav prerokovala a navrhla prijať
nové uznesenie: „Finančná komisia navrhuje MZ uložiť riaditeľom škôl, aj v dobe platnosti
uznesenia MZ-06-20-B-18 od 01.09.2020, naďalej uplatňovať postup pri určení výšky
príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výšky prevádzkových nákladov na
prípravu obeda pre stravníkov, určený v bodoch 7. a 8. Článku 9, Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Spišské Podhradie č. 2/2020.“
Uznesenie č.: MZ-07-20-C-1
MZ ukladá riaditeľom škôl, aj v dobe platnosti uznesenia MZ-06-20-B-18 od 01.09.2020, naďalej
uplatňovať postup pri určení výšky príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výšky
prevádzkových nákladov na prípravu obeda pre stravníkov, určený v bodoch 7. a 8. Článku 9,
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Podhradie č. 2/2020.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ Školská 3
Termín:
17.09.20
Riaditeľka ZŠ Palešovo nám. 9
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
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Mgr. Milan Blahovský
Prečítal správu zo zasadnutia Komisia majetkovej, kontrolnej a škodovej. Okrem bodov
prečítaných počas rokovania MZ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- Jaroslav Ľach, Gemerská Ves 133 – žiadosť o odkúpenie pozemku – komisia odporúča
MZ schváliť odpredaj pozemku – ostatná plocha na parcele KN-E 182/7 zapísanej na LV
č. 148 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie s prihliadnutím na rozhodnutie komisie
Katúň, pričom cenu za predmetnú parcelu navrhuje určiť finančnej komisii
Jozef Komara
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Okrem bodov prečítaných počas
rokovania MZ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- Jaroslav Ľach – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta – komisii bola
doručená žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta, k žiadosti bol k nahliadnutiu
priložený aj geometrický plán, členovia komisie konštatovali, že geometrický plán, ktorý je
priložený k žiadosti je nečitateľný, je potrebné aby p. Ľach predložil lepšiu kópiu alebo
originál, členovia komisie taktiež prerokujú žiadosť p. Ľacha s majiteľmi susedných
pozemkov či s odpredajom pozemku vo vlastníctve mesta pre p. Ľacha súhlasia, po
doručení čitateľného geometrického plánu a po prerokovaní žiadosti p. Ľacha s majiteľmi
susedných pozemkov sa členovia komisie budú žiadosťou zaoberať
- obhliadka požiarnej zbrojnice po rekonštrukcii – členovia komisie sú s rozsahom a kvalitou
prác spokojní, predseda komisie odovzdal p. Košíkovej, členke komisie, kľúče od
zrekonštruovanej požiarnej zbrojnice
- plynovod a plynové prípojky na IBV Katúň boli ukončené
- p. Košíková informovala, že mestská časť Katúň potrebuje zamestnanca (cez projekty
z ÚPSVaR), ktorý by pomohol udržiavať verejné priestranstvá, členovia komisie
odporúčajú aby zamestnanci mestského úradu pridelili pre mestskú časť Katúň
zamestnanca na údržbu verejných priestranstiev
Jozef Komara
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja. Okrem
bodov prečítaných počas rokovania MZ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- Jaroslav Ľach, Gemerská Ves 133 – žiadosť o odkúpenie časti parcely KN-E 1304/100
v časti Katúň – komisia zobrala žiadosť na vedomie, žiadosťou sa bude zaoberať na
ďalšom zasadnutí komisie po zistení stavu parcely a po komunikácii so žiadateľom o kúpu
nehnuteľnosti a majiteľmi susedných pozemkov
Mgr. Peter Vandraško
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre školstvo a šport. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- otvorenie školského roka
- rozpočty škôl a školských zariadení
- organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021
- cenová ponuka pre vývoz odpadu ESPIK Group s.r.o.
- verifikácia výdavkov na COVID 19
- koncertná sála
Štefan Faltin
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, priestupkov a dopravy.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
- prečítal časť, v ktorej sa píše o parkovaní v meste
MVDr. Michal Kapusta
Ja nie som nastavený tak aby sme riešili platené parkovanie v meste, už len z toho dôvodu, že
ideme do parkovacích plôch, ktoré musia byť neziskové, také sme dali aj prehlásenie. Veľmi
robíme na tom aby sme vybudovali parkovisko aj na Sídlisku hrad pri Koncertnej sále a tiež sme
dali vyhlásenie, že nebude ziskové. Tým, že sme nastavili mesto na poplatky, dane, odpadové
vody a smetí, tak by som nechcel ísť do ďalších nákladov pre obyvateľov mesta, ak by sme sa
rozhodli, že áno tak iným signálom, obyvatelia mesta, organizácie a firmy so sídlom v Spišskom
Podhradí by mali veľmi výhodné karty a tie by ich zvýhodňovali. By to muselo byť nastavené na
ochranu našich obyvateľov. To je taká moja myšlienka. Sú dva projekty podané a obidva
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neziskového charakteru. Parkovacie automaty sú už dávno za zenitom. Ja za mňa hovorím, že
teraz nie spoplatnené parkovanie.
Peter Hanigovský
Mám podnet pre Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy aby sa pozrela na prejazdnosť
cesty smerom ku mlynu. Je tam obtiažne prejsť, ak autá parkujú po oboch stranách, treba
upozorniť majiteľov, že ak majú dvory alebo garáže nech si parkujú autá tam a nie na ceste.
A druhý podnet mám na Komisiu životného prostredia - ako sa Podhradie vysporiadava
s invazívnymi rastlinami ako je zlatobyľ kanadská? Rastie nám „okrasná rastlina“ pred kostolom,
už sa rozšírila na pozemok p. Bobeka. Je to pliaga.
Mgr. Peter Vandraško
S kameňmi je ohraničená časť parkoviska ako sa ide ku reštaurácii u Spišských bratríkov.
MVDr. Michal Kapusta
Je tam značka, že je to parkovisko pre ľudí, ktorí tam bývajú.
Mgr. Peter Vandraško
Platia nejaký nájom za to?
MVDr. Michal Kapusta
Nie, nikto neplatí.
Peter Hanigovský
V tej časti ulice sú domy, ktoré nemajú vjazdy do domov a parkujú na ulici.
Uznesenie č.: MZ-07-20-A-9
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

17.09.20

Bod č.: 15

Rôzne
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za pozitívnu odozvu ku Koncertnej sále. Prvá akcia oficiálna bude – oceňovanie
športovcov Spiša. Presunuli sme to na 30.09. prídu vám pozvánky. Bude pozvaný aj prezident
olympijského výboru a iní. Bude to o 17.00 – významní hostia prídu na 14.00. Príďte. Je
pripravené VZN ku verejnému poriadku – pošleme vám to a dáme na MZ v októbri. Kúpili sme
budovu Nano Nagle. Rozposlali sme občanom dotazník aby si sme zistili aký je záujem o túto
budovu. Hygiena nesúhlasila s jasľami ani so školou ale páčilo sa im to ako priestor pre
dôchodcov aj denný stacionár. Ideme do zimy, máme tu Jednotu dôchodcov cca 80 – 100
dôchodcov. Dali sme im kľúče nech to žije. Bude tam výstava zeleniny a ovocia teraz cez víkend.
Pán Šotter, vnuk pána Ciska, napísal podnet na zváženie na pomenovanie ulice po p. Ciskovi.
Prečítal list p. Šottera.
Ing. Slavka Čarná
Podala informáciu o zmene rozpočtu č. 5 na rok 2020 z dôvodu úpravy rozpočtu Krajským
školským úradom v Prešove pre školy a školské zariadenia.
Ing. Ján Lisoň
Chcem poblahoželať pani poslankyni a pánom poslancom, ktorí pri bode 11.2 zahlasovali za
odkúpenie pozemku za cenu vo výške 15 000,- €. Dali dar Petrovi Bašistovi a Lucii Bašistovej vo
výške 1 252,- €. Pritom majetková a finančná komisia dali návrh na 14 tis. €. Pani Bašistová
povedala, že pod 14 tis. nepôjde. Chcem požiadať primátora aby nepodpísal toto uznesenie.
Peter Hanigovský
Budova plynární je predaná?
MVDr. Michal Kapusta
Budovu plynární vlastní rodina Ondrišova.
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Bod č.: 16

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 19.10 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 17.09.2020

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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