Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 13.02.2014
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci

4)

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách

5)
6)

8)

Podnety občanov
Memorandum o porozumení medzi spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a.s. a mestom Spišské
Podhradie
Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu v meste
Spišské Podhradie
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

9)

Miroslav Blaschke – žiadosť o pridelenie bytu

7)

zástupca
primátora

10) Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestom Spišské
Podhradie a SNM – Spišským múzeom v Levoči –
otvorenie spodnej brány a prenájom parkoviska pod
Spišským hradom
11) Správy z komisií pri MZ

primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor,
predseda komisie
primátor,
predseda komisie
primátor, zástupca
primátora
predsedovia
komisií

12) Rôzne
13) 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

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

P
P
N
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Štefan Faltin
Štefan Horbaľ
Jozef Komara
Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Dana Blahovská
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Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 6
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Privítal poslancov. Ospravedlnil hlavného kontrolóra.
MVDr. Michal Kapusta
Počas rokovania MZ bude vyhotovený zvukový aj obrazový záznam.
Uznesenie č.: MZ-02-14-B-1

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

Termín:

13.02.2014

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol správu k uzneseniam z minulého zasadnutia MZ. Jedno uznesenie je vetované –
harmonogram zasadnutí MZ.
Mgr. Miloslav Repaský
Sú uznesenia na internete?
Mgr. Jozef Bača
Zápisnica je na internete. V každej zápisnici je uvedené , ktoré uznesenie je platné a ktoré je
vetované.
MVDr. Michal Kapusta
Podal správu o projektoch. Podal informáciu ohľadom rokovania mesta s DSS o poskytovaní
služieb občanom mesta. Hľadáme nehnuteľnosť v majetku mesta Spišské Podhradie, ktorá by
vyhovovala podmienkam pre seniorov z nášho mesta. Táto nehnuteľnosť by bola v správe DSS
v Spišskom Podhradí a DSS by toto zariadenie aj prevádzkovalo. Podal správu o pracovných
cestách.
Vladimír Petrek
O aké služby sa jedná? Aké priestory hľadáme?
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o našich občanov, ktorí sú umiestnení v DSS. Opakujem týkalo by sa to starších
občanov nášho mesta, ktorí takéto služby potrebujú 24 hod. denne.
Peter Hanigovský
Keby sme priestor nenašli museli byť odísť do iného zariadenia?
MVDr. Michal Kapusta
Hľadáme priestory. Sme v rokovaní s riaditeľkou.
Uznesenie č.: MZ-02-14-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
13.02.2014
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Overovatelia:

Primátor:

Mgr. Jozef Bača
Mal som problém s dvomi prijatými uzneseniami. Jedno je rozpočet:
MZ schvaľuje rozpočet mesta Spišské Podhradie na rok 2014 s touto úpravou:
- verejná správa – reprezentačné – mínus 1 000,- €
- verejná správa – palivo – mínus 500,- €
- miestne komunikácie – živičná úprava – mínus 15 000,- €
- spišské folklórne slávnosti, reprezentačné – mínus 1 200,- €
- rozvoj bývania, údržba bytov – mínus 3 838,- €
- vianočná výzdoba – mínus 3 000,- €
- športové podujatia – mínus 450,- €
- dotácia pre MŠK – mínus 10 000,- €
- príspevok pre MsKS – mínus 10 000,- €
- zriadenie miestnosti pre nebohých – mínus 4 662,- €
- CVČ – mínus 6 000,- €.
Z tohto uznesenia sa ťažko niekto dozvie aký je schválený rozpočet mesta na rok 2014, aké
budú príjmy a aké výdaje. Skutočnosť je taká, že máme schválený rozpočet ale z toho uznesenia
nikto nevie aký. Navrhujem na najbližšom MZ zrušiť toto uznesenie a predložiť na schválenie
návrh taký aby bolo jasné aký je vlastne rozpočet mesta na rok 2014 v príjmovej aj výdajovej
časti. Keby som toto uznesenie nepodpísal, rozpočet by nebol, mesto by bolo naďalej
v rozpočtovom provizóriu.
Peter Hanigovský
Podľa toho ako som ja dával návrh, každá kolónka je upravená. Čomu nerozumieme? Čakali
sme kedy ekonómka dohodila vzorec.
Mgr. Jozef Bača
Prečítajte si znenie uznesenia a povedzte aký rozpočet má mesto na rok 2014 schválený? Aké
sú príjmy a aké výdaje?
Peter Hanigovský
Robíš nejakú obštrukciu pán primátor?
Mgr. Jozef Bača
Skús si toto uznesenie prečítať. Navrhujem aby sa do uznesenia napísalo aký rozpočet má mesto
na rok 2014.
Mgr. Miloslav Repaský
Kedy bola zverejnená zápisnica?
Mgr. Jozef Bača
V pondelok.
Druhé a nepodpísané uznesenie je harmonogram zastupiteľstiev:
MZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2014 predložený p.
poslancom Petrom Hanigovským.
MVDr. Michal Kapusta
Schvaľovali sme harmonogram, ktorý dalo mesto a neschválilo sa to.
Mgr. Jozef Bača
Z toho uznesenia sa nikto nedozvie kedy vlastne bude MZ rokovať. V znení uznesenia by mali byť
uvedené termíny zasadnutí MZ a nie kto ho predložil.
Peter Hanigovský
Ty ako primátor máš právo nepodpísať uznesenie ak bolo v rozpore so zákonom alebo
poškodzovalo mesto.
Mgr. Jozef Bača
Mám právo nepodpísať keď je v rozpore so zákonom alebo pre mesto nevýhodné ale toto
uznesenie nemá žiadny zmysel. Harmonogram je schválený podľa návrhu pána poslanca
Hanigovského. Nie sú tam termíny kedy bude MZ zasadať.
Peter Hanigovský
Bavili sme sa o harmonograme 15 min.
Mgr. Jozef Bača
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Nech je z uznesení jasné kedy zastupiteľstvo bude rokovať a nie kto ho navrhoval.
Bod č.: 5

Podnety občanov
Peter Hanigovský
Pán Kandrač sa sťažoval na bojler, už sa zaoberáte tým bojlerom niekoľkokrát. Čo sa tam s tým
deje?
Ing. Marián Tirpák
Má v byte veľmi horúco a vlhko, na bojleri sa vyzráža voda a skratuje. Keď ohrieva vodu, vraví, že
mu páli veľa elektriny. Pán Kandrač má najmenej spálenej elektriny a aj tak sa mu zdá , že veľa.
Poslal som tam zase opravára, bol som tam osobne. Budeme riešiť ďalej čo s tým.
Peter Hanigovský
Mariánske námestie – autá parkujú až na chodníkoch a má problém zásobovanie, dal by som
vodorovné dopravné značenie aby v tom úseku autá nestáli.
MVDr. Michal Kapusta
Budeme kresliť dopravné značenie keď ideme robiť chodník?
Peter Hanigovský
Niekedy je problém sa tam dostať.
Mgr. Jozef Bača
Značka zákaz státia nepomôže? Mohla by sa tým zaoberať komisia OVP.
Štefan Sýkora
Bod 10 – chcem podať bližšiu informáciu.
Mgr. Jozef Bača
Bude to samostatný bod rokovania.
Štefan Sýkora
Chcem k tomu zaujať stanovisko ako občan a podnikateľ v cestovnom ruchu.
Vladimír Petrek
Na stavenisku ZŠ na Komenského ulici je výskyt líšiek, nedá sa urobiť opatrenie na odchyt
alebo odstrel? Začínajú chodiť mimo areálu. Vieme osloviť poľovnícke združenie?
Mgr. Ján Furman
Je to nepoľovná plocha, poľovníci to neporiešia.
Štefan Sýkora
Bola výstava CR v Brne, zastupoval som aj mesto v spolupráci s mestom Levoča a so združením
turizmu, ktorého som členom. Boli poskytnuté materiály z mesta, letáky, ktoré má mesto urobené.
Prešiel nám grant cez združenie s tým, že môžeme absolvovať 3 výstavy – Poznaň, Viedeň
a Praha a bol by som rád keby mesto dalo vyrobiť baner, Levoča to má urobené, je to veľmi
dobré. Je to dobrá reklama, je zaplatená a mesto to nestojí ani cent. Ohlas tej výstavy a ohlas
o náš región bol dobrý.
Uznesenie č.: MZ-02-14-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

13.02.2014

Primátor:

Bod č.: 6

Memorandum o porozumení medzi spoločnosťou Východoslovenská
distribučná, a.s. a mestom Spišské Podhradie
Mgr. Jozef Bača
Dostali ste to v materiáloch.
Peter Hanigovský
Finančná komisia odporúča prijať memorandum.
MVDr. Michal Kapusta
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Komisia výstavby a ÚP dala tiež súhlasné stanovisko.
Uznesenie č.: MZ-02-14-B-2

MZ schvaľuje uzatvorenie Memoranda o porozumení medzi Východoslovenskou
distribučnou, a.s. a mestom Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.02.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu v meste Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Už sme o tom rozprávali viackrát.
Vladimír Petrek
Vychádza mi zber vo výške 39 600,- € ročne. Keď zaplatíme lízing 30 000,- €, zostane nám
9 000,- € na prevádzku vozidla. Ak z toho vieme ročne vyjsť. Čiže mzda vodiča, obsluha, školenia
atď. Neviem či by sme ušetrili mzdu vodiča keby to robil Ján Trošan?
Mgr. Jozef Bača
Mali sme troch vodičov, jeden už nie je našim zamestnancom a dostaneme ďalšiu techniku na
kompostovisko. Toto ja ti teraz neviem povedať či bude stačiť pán Trošan. Narátavala sa
spotreba atď.
Peter Hanigovský
Mali ste sa zúčastniť rokovania s Ekoverom, ako to dopadlo?
Mgr. Jozef Bača
Odpoveď sme nedostali či nás vylúčia alebo nie.
Peter Hanigovský
Ako je zabezpečovaný odvoz odpadu?
Mgr. Jozef Bača
Dali sme objednávku.
MVDr. Michal Kapusta
Dali sme výpoveď rámcovej zmluvy. Nie je podpísaná ročná zmluva. Dali sme objednávku do 31.
mája 2014 na odvoz komunálneho odpadu. Firma Ekover nie je v mínuse. Za minulý rok je v pluse
40 000,- €. Čo sa týka pána Trošana – myslím, že to nestihne, robí ešte prevozy nebohých. To sa
nedá zvládnuť.
Peter Hanigovský
Vodiči majú psychotesty?
MVDr. Michal Kapusta
Áno, robili sa minulý rok.
Vladimír Petrek
Či to bude mať nejaký finančný dopad na mesto, ak si bude Ekover žiadať náhradu, či ste to
prebrali na valnej hromade.
Mgr. Jozef Bača
6 ročnú zmluvu sme podpísali a do 6 ročnej zmluvy nám zakotvili, že môžeme dať výpoveď
hocikedy. Nie je dôvod z Ekoveru vystupovať, sú tam ďalšie služby čo si môžeme vyberať. Dôvod
na vylúčenie podľa mňa nemôže byť.
Vladimír Petrek
Čiže aké služby si objednáme za tie si zaplatíme, nič viac, nič menej.
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Štefan Faltin
Je predčasné sa baviť o šoférovi, ideme rokovať o kúpe auta. Potom sa zistia údaje ohľadom
vodiča ako psychotesty atď. to je predčasné dnes.
PaedDr. Martin Sereday
Nesúhlasím riešiť to keď sa kúpi auto, tie vstupy treba vedieť teraz. Mne sa zdá tých 9 000, €
málo – PHM, cestná daň, mzda vodiča atď. – to podľa mňa stačiť nebude.
Štefan Faltin
Vychádza to na nulu.
PaedDr. Martin Sereday
A to sa nepočíta so žiadnym rizikom, to auto nie je nové. Ak s tým autom máme vychádzať na
nulu, myslím si, že nie, nechať to prevádzkovať niekomu inému.
Vladimír Petrek
Auto musí fungovať 10-12 rokov.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to jeden z dvoch bodov, kvôli ktorému je zvolané MZ a očakával som nejaké písomné
stanovisko, aby sme sa mohli rozhodnúť. Nemáme žiadne vyjadrenie Ekoveru. Bolo jednanie
a hovoríte, že bez výsledku tak sme tam, kde sme boli na začiatku.
Mgr. Jozef Bača
Mali sme sa pýtať na Ekoveri čo bude s nami ak vystúpime , túto otázku sme položili ale odpoveď
sme zatiaľ nedostali.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávame o tom, že nechceme vystúpiť z Ekoveru. Krompachy povedali, že nesúhlasia aby
sme vystúpili z Ekoveru, niektorí sa pýtali na dôvody, návrh sme im dali na vývoz bobrov, žiadna
odpoveď od nich neprišla. Právnik rozprával tak ako tu keď sedel, že možno to skončí na súde
alebo nie. Nevieme k tomu viacej povedať.
Mgr. Miloslav Repaský
To písomné stanovisko príde alebo nie?
MVDr. Michal Kapusta
Požiadali sme ich o to. Záver nevieme, nič sme nedostali. K tomu bodu povedal riaditeľ budú mať
samostatné rokovanie, možno aj bez nás.
Mgr. Ján Furman
6 dní do mesiaca bude to auto pracovať, to je veľké riziko na taký malý obnos práce, možno keby
sme poskytovali zvoz aj pre iné obce, ale keď to nemáme tak zrátané ani zistené tak sa prikláňam
k tomu aby sme zrušili výpoveď.
MVDr. Michal Kapusta
Nikdy nebol zámysel aby sme zvážali odpad aj z okolitých obcí. Robili by sme len služby pre
Podhradie a Katúň. Žiadne podnikateľské aktivity. Auto by robilo 5-6 dní v mesiaci.
Mgr. Ján Furman
Podľa mňa je to drahý „sersan“ doma.
Peter Hanigovský
Keby sme si vyvážali komunálny odpad sami, čo by sme si u nich objednali? Vyvážali by nám len
VOK-y. Vieme, že máme tam nejaké %, neviem ako to bude po valnej hromade, keď sa bude
prerozdeľovať zisk, či niečo dostaneme keď si neobjednáme u nich služby. Navrhujem, aby sme
sa rozhodli či zrušíme výpoveď alebo ju potvrdíme.
Mgr. Jozef Bača
Tu nejde o vypovedanie zmluvy , tu ide o kúpu auta.
Peter Hanigovský
Dávam návrh na hlasovanie.
Mgr. Miloslav Repaský
Existuje nejaká finančná analýza?
MVDr. Michal Kapusta
Posielali sme vám všetko mailom.
Mgr. Miloslav Repaský
Je v analýze zahrnutá aj obsluha?
MVDr. Michal Kapusta
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Áno.
Mgr. Jozef Bača
Predpokladám, že firma Ekover nebude rozdeľovať zisk ale môže dôjsť k zníženiu cien za vývoz
komunálneho odpadu, ale konateľ firmy nebol na to prístupný, lebo sa nevedelo či my si budeme
vyvážať sami alebo nie.
Peter Hanigovský
Majiteľmi Ekoveru sú mestá a obce, oni rozhodnú. Nevedia čo bude ďalej, Podhradie odíde
a budú nižšie príjmy. V analýze sme počítali s úväzkom vodiča a s aktivačnými. Oni tam asi
nebudú môcť byť – školiť aktivačných po pol roku to je asi zbytočné– to tiež stojí peniaze.
Mgr. Jozef Bača
V analýze bolo rátané s polovičným úväzkom pre vodiča, ale 6 dní do mesiaca je podstatne menej
ako pol úväzku.
Vladimír Petrek
Boli tam navýšené veci
Peter Hangiovský
Dávam návrh ukončiť debatu a hlasovať o kúpe alebo nekúpe vozidla.
Uznesenie č.: MZ-02-14-B-

MZ schvaľuje kúpu nákladného automobilu na zber a vývoz komunálneho odpadu
s nadstavbou „ROTOPRES“ 10-16m3 formou lízingu na 6 rokov v termíne do 30.6.2014.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.02.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+
0

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Bod č.: 8

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Peter Hanigovský
Bytová komisia rokovala o prideľovaní bytov. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-02-14-B-3

MZ schvaľuje výmenu bytu č. 3 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí za byt č. 5 na
ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí pre pani Katarínu Hladtovú a pána Miroslava
Hladta, bytom Starý jarok 31, Spišské podhradie na dobu určitú od 17.2.2014 do
31.5.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.02.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
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Mgr. Ján Furman

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Miroslav Blaschke – žiadosť o pridelenie bytu
Peter Hanigovský
Pán Blaschke doniesol kópiu pracovnej zmluvy s firmou sídliacou v Markušovciach. Úzus komisie
bol aby to bolo pridelené ako nebytový priestor.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Blaschke bol dnes pozrieť ten priestor. Jedná sa o 50 m2 prenájmu nebytového priestoru. Je
tam kachľová pec, voda, WC je vonku, nie je tam elektrina. Nájomný vzťah by bol medzi mestom
a p. Blaschkeom. Predniesol návrh na uznesenie.
Štefan Faltin
Mala by sa urobiť nájomná zmluva ale keby neplatili tak aby sa zrušila . Keď to bude dobre
urobené tak budem súhlasiť.
Peter Hanigovský
Pán Blaschke povedal, žeby splácal 10,- € starý dlh.
MVDr. Michal Kapusta
Hovorím o Miroslavovi Blaschkeovi. Za akú cenu to dáme a na akú dobu?
Peter Hanigovský
Byty majú tri mesiace v zmluve uvedené.
Ing. Marián Tirpák
V druhej miestnosti je prepadnutá povala.
Peter Hanigovský
Tak mu dať tú jednu miestnosť.
Mgr. Miloslav Repaský
Kto bude zodpovedný za mesto za tie priestory?
MVDr. Michal Kapusta
Je to majetok mesta, tak mesto.
Mgr. Miloslav Repaský
Bude spísaný nejaký protokol o odovzdaní?
MVDr. Michal Kapusta
Bude spísané čo budú užívať a urobená fotodokumentácia.
Uznesenie č.: MZ-02-14-B-4

MZ schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľnosti – časť RD Štefánikova 539/85 v Spišskom
Podhradí vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, miestnosť č. 1, cca 25 m2 (prízemie od
Štefánikovej ulice) pre p. Miroslava Blaschkea trvalo bytom mesto Spišské Podhradie za
cenu 10,- €/1 mesiac na dobu 3 mesiacov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.02.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Návrh zmluvy o spolupráci medzi mestom Spišské Podhradie a SNM –
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Spišským múzeom v Levoči – otvorenie spodnej brány a prenájom parkoviska
pod Spišským hradom
Peter Hangiovský
Finančná komisia – odporúča vstúpiť do rokovania s múzeom – prečítal návrh z komisie: Komisia
odporúča vstúpiť do jednania so SNM a zároveň odporúča vedeniu mesta presadiť možnosť
poskytnutia bezplatného prenájmu pokladne pre SNM s podmienkou, že mesto bude naďalej
realizovať prenájom parkoviska vo vlastnej réžii.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia odporúča skúsiť nie na tri roky prenájom ale na nižšiu dobu, na skúšku ako by
to fungovalo. Nájsť kompromisné riešenie.
Peter Hanigovský
Je to len návrh zmluvy, nie je to nič definitívne, nikto nie je proti otvoreniu spodnej brány – 7 rokov
bol problém so zamestnancami, s počtom a teraz počúvam, že budú traja, príjem pre mesto za tri
roky je 24 tis. € za prenájom parkoviska a to je dosť peňazí. Všetci členovia komisie boli za návrh,
ktorý som predniesol.
Štefan Sýkora
Je to dosť smutné, že sa múzeum zobudilo až teraz, že chce sprístupniť spodnú bránu a chce
zdarma parkovisko. Doteraz mesto nemalo z hradu žiadny zisk, ani výhody. Nebolo nič
v prospech mesta. Zo strany múzea je to len pozlátko, oni museli zrušiť parkovisko a zrušili
parkovné ale zvýšili poplatok za vstupné. Múzeum bude pre turistov dobré, mesto potrebuje
každú korunu a je to aj v rozpore s hospodárením s majetkom mesta. V žiadnom prípade
bezplatné parkovisko, je tu dosť podnikateľov a ľudí čo to parkovisko dokážu prevádzkovať
a peniaze idú do mesta. Z hradu nemá ani mesto ani región nič, toto je môj názor, robím
v cestovnom ruchu už niekoľko rokov.
PaedDr. Martin Sereday
Pracoval som v agentúre pre rozvoj CR, zmluvy takéhoto tipu sú na dobu neurčitú ale
v záverečných ustanoveniach bolo napísané, že zmluva sa dá vypovedať, nie je nutné ani
s múzeom uzatvoriť zmluvu na dobu určitú.
MVDr. Michal Kapusta
Na úradnej tabuli mesta je vyvesený zámer na osobitný zreteľ, ktorý sa schvaľuje 3/5 väčšinou.
Od roku 2009 je zatvorená spodná brána hradu a nie jedna služobná cesta do Bratislavy bola aj
o otvorení spodnej brány v Slovenskom národnom múzeu. Boli tam všelijaké možnosti a jedna
bola aj taká, že dáme ako mesto zamestnancov k spodnej bráne, že my ich zamestnáme aby bola
brána otvorená. Urobil som si analýzu ak by mesto platilo dvoch ľudí denne – jeden na celý
úväzok a druhý na 6 hodín – je to cca 900,- € mesačne - náklady na dvoch ľudí, toto sme
ponúkali múzeu pred dvomi rokmi. Pri 7 mesiacoch to by bolo aké hospodárenie? Neviem čo je
lepšie - nemať príjem za parkovisko alebo zaplatiť ľudí.
Štefan Sýkora
K návštevnosti hradu - či bola brána otvorená alebo zatvorená - nezvýšil sa počet návštevníkov
hradu. Je absurdné aby si mesto vytváralo náklady a hrad mal zisk. 8 tis. € ročne je dosť slušná
suma. Štatistiku si vediem a viem o čom rozprávam. Turisti prídu na parkovisko, idú na hrad a idú
preč. Nemajú v meste podmienky. Toto je veľmi lacná ponuka od múzea v Levoči, prečo by mesto
malo zadarmo poskytnúť niečo, oni berú a nemalé peniaze, oni by mali mestu poskytnúť určité
percentá – napr za užívanie mestskej komunikácie.
Mgr. Miloslav Repaský
Dávam za pravdu p. Sýkorovi, ako poslanec PSK som to predniesol na pôde PSK, konzultoval
som otvorenie hradu s predsedom PSK, otvorením sa zaoberala aj komisia kultúry, p. Arvayová,
rozprával som aj s riaditeľkou Novotnou, určité veci sa pohli dopredu. Technické veci nie sú až
také jednoduché ale je to teraz úloha mesta, dvere spodnej brány sa pootvorili, je to na vás čo
dokážete vyjednať. Prikláňam sa k tomu čo povedali komisie, že parkovisko by malo patriť mestu.
Neznamená, že otvorenie brány naštartuje rozvoj CR v meste, ale to čo som sa dozvedel pri
jednaniach, boli to aj príjemné aj nepríjemné veci. Nikto z nich ma nepresvedčil a netrval na tom,
že potrebujú do prenájmu plochu parkoviska.
Mgr. Peter Vandraško

9

Rokovala o otvorení spodnej brány na hrade komisia kultúry PSK a je to aj v zápisnici?
Mgr. Miloslav Repaský
Áno.
MVDr. Michal Kapusta
Nikto z nich netrval? Kto nikto z nich? Jednal si riaditeľkou múzea alebo s kým?
Mgr. Miloslav Repaský
Áno, presne to čo si povedal.
MVDr. Michal Kapusta
Spišský hrad sa nachádza na území Košického samosprávneho kraja, v okrese Sp. Nová Ves.
Nerozumiem, vysvetli mi to, prosím ťa, lebo naozaj tomu nechápem. Ak by si jednal so županom
Košického kraja to by som chápal, dáva to logiku keď hrad je v okrese Spišská Nová Ves a nie
v našom Levočskom . Prečo to rieši PSK?
Mgr. Miloslav Repaský
Lebo počas jednaní bola pre Spišský hrad udelená výnimka a zostal v správe Spišského múzea.
Je to v katastri KSK ale spravuje ho Levoča.
MVDr. Michal Kapusta
Levoča preto lebo je to múzeum najbližšie k Spišskému hradu. Je verejne známe, že keby vtedy
bolo v meste múzeum tak mohlo byť iné rozhodnutie, bolo by najbližšie k hradu.
Štefan Sýkora
Prioritou mesta by malo byť aj to aby múzeum čoskoro bolo. Aj peniaze z parkoviska môžu ísť do
múzea. Pokus bol len bolo treba tomu urobiť štatút aby to fungovalo.
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ som rozprával, že mesto bolo úspešné so zriadením malej muzeálnej izby vo
výške 12 000,- € cez MAS LEADER. Aby už niečo bolo, že Podhradie niečo má. Priestor nebude
veľký a dúfajme, že priestor múzea bude úspešný.
Mgr. Jozef Bača
Čo povedala p. Arvayová – vedúca odboru kultúry a pán predseda PSK Chudík k otvoreniu
spodnej brány?
Mgr. Miloslav Repaský
Kľudne tu môžeme pozvať p. Arvayovú, aj p. riaditeľku. Nebudem to teraz rozoberať.
MVDr. Michal Kapusta
Celé toto vyšlo z rokovania, že otvoria spodnú bránu vtedy keď budú mať v prenájme parkovisko
a že nebude platené. Otázkou je , že či chceme prenajať parkovisko alebo nie.
Mgr. Peter Vandraško
Poďme rokovať či chceme prenajať parkovisko zadarmo alebo nie?
Peter Hanigovský
Na finančnej komisii sme detailne prešli zmluvu – viac menej žiadajú prístrešok a parkovisko už
len ako dôsledok.
Mgr. Miloslav Repaský
Bod 10 je návrh zmluvy o spolupráci. Zmluva ešte neexistuje. Múzeum chce plochu parkoviska
zadarmo alebo za symbolickú sumu, nesúhlasím s tým, že keď nechceme dať pre prenájmu
parkovisko tak nechceme otvoriť spodnú bránu. Mesto bude mať náklady s prevádzkovaním
plochy, z čoho sa to vykryje?
MVDr. Michal Kapusta
Pre múzeum je dôležité to, že sa nebude vyberať parkovné, že lístok, ktorý návštevník kúpi, bude
to cena lístku na hrad, tak ako je to hore.
Štefan Sýkora
Či spodná brána bude otvorená alebo nie počet turistov v meste a na parkovisku sa nezvýši, len
mesto príde o peniaze, ktoré môže použiť na rozvoj CR alebo na zveľaďovanie mesta, toto by bol
hazard.
Mgr. Peter Vandraško
Myslím, že tu ani taká vôľa nie je.
Peter Hanigovský
Finančná komisia navrhla vstúpiť do rokovania so Slovenským národným múzeom.
PaedDr. Martin Sereday
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Keď ste dobre hovorili , múzeum zrušilo parkovné na hornej ploche a navýšilo vstupné. Je tu aj
možnosť nie za jedno euro prenajať parkovisko ale napr. 2,- € za jednu vstupenku.
MVDr. Michal Kapusta
Po komisiách som bol v múzeu a povedali, že toto nie je pre nich priechodné.
Štefan Faltin
Pokiaľ to odsúhlasíme, že parkovisko im nedáme, oni spodnú bránu neotvoria.
Mgr. Ján Furman
Bijú sa dva názory, p. Kapustu a p. Repaského. Vychádza mi z toho, že jeden nehovorí asi
pravdu. Tak to treba konfrontovať priamo na mieste a zavoláme riaditeľku múzea. Ja sa neviem
teraz rozhodnúť.
Mgr. Miloslav Repaský
Povedal som, že v tejto veci otvorenia treba jednať, keď Michal povedal, že keď nedáme
parkovisko zatvorí sa spodná brána. Dvere k možnosti otvorenia spodnej brány sa otvorili. Určite
je dôležité dojednať podmienky, ktoré by boli výhodné pre mesto. Pokiaľ mám informácie, pre
múzeum je dôležitá najmä pokladňa, napojenie na siete a sociálne zariadenia. Parkovisko nie.
Štefan Faltin
Neschvaľujme, najprv s nimi poďme do jednania. Škoda, že tu nie je p. poslanec Lognauer. 4 roky
o tom hovorí, brána, chodník a teraz nadišla možnosť sa vyjadriť a nie je tu a zase máme problém
s parkovaním. Dať im na rovinu, dohodnúť sa s parkovným a keď nie tak bude brána zatvorená.
Pán Longauer bol presveečený, že CR závisí od toho či tá spodná brána bude otvorená alebo nie.
Pán Sýkora hovorí niečo iné, podľa jeho štatistiky vychádza, že aj keď spodná brána bude
otvorená viac turistov tu nebude a mesto z toho nemá nič.
Štefan Sýkora
Mesto je fakt také bohaté, že si môže dovoliť taký luxus? Dať 8 tis. €, pán Longauer nehovorí
o cestovnom ruchu, lebo robotnícka ubytovňa to nie je cestovný ruch. Škoda, že tu nie je.
Spodná brána bola otvorená a nepriniesla nič mestu ani neprinesie. Už zdravý sedliacky rozum
hovorí, že je to v rozpore so nakladaním s finančnými prostriedkami mesta. Čo sa urobilo za 4
roky zo strany komisie pre CR?
Mgr. Jozef Bača
Navrhujem prijať uznesenie, že MZ nesúhlasí s bezplatným prenájmom parkoviska pre múzeum.
Mgr. Miloslav Repaský
Dávam návrh, aby primátor rokoval s vedením o vylúčení parkoviska zo zmluvy.
MVDr. Michal Kapusta
My sme jednali s múzeom, teraz nemáme nič v rukách, okrem diskusie.
Peter Hanigovský
Predniesol návrh z finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-02-14-B-5
MZ schvaľuje vstúpiť do jednania so Slovenským národným múzeom a zároveň odporúča
vedeniu mesta presadiť možnosť poskytnutia bezplatného prenájmu pokladne pre SNM
s podmienkou, že mesto bude naďalej realizovať prenájom parkoviska vo vlastnej réžii.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.02.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
0
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Správy z komisií pri MZ
11

Mgr. Jozef Bača
Zasadali niektoré komisie od posledného MZ, ktoré bolo pred dvomi týždňami?
MVDr. Michal Kapusta
Komisia pre výstavbu a ÚP – prečítal správu zo zasadnutia komisie.
Mgr. Miloslav Repaský
Dával som návrh na minulom MZ – budovanie kanalizácie.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal znenie uznesenia. Komisia pre územný plán a výstavbu navrhla dve etapy – v prvej
etape chodníky na Prešovskej, Štefánikovej, chodník Mariánske námestie Juh č. 1 okolo cesty,
chodník Palešovo námestie Juh č. 1 a 2 a druhá etapa chodníky: Palešovo námestie Sever od
Školskej ulice po Kúpeľnú ulicu, Mariánske nám. Sever chodník pri mórovom stĺpe po chodník ku
ZUŠ, Mariánske námestie Juh chodník č. – za evanjelickým kostolom.
Mgr. Miloslav Repaský
To sa týka výstavby chodníkov ale nie samotnej kanalizácie.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia navrhla takýto postup prác.
Mgr. Miloslav Repaský
Beriete to v komisii ako záver a ignorujete uznesenie MZ. Nič konkrétne som sa nedozvedel.
Mgr. Jozef Bača
Uznesenie si navrhol v znení, že komisie sa tým majú zaoberať, ty si člen finančnej komisie, vy
ste čo navrhli?
Mgr. Miloslav Repaský
Ale kanalizáciou ste sa nezaoberali.
MVDr. Michal Kapusta
Veď som to čítal v správe, prečítal stanovisko komisie ešte raz: „Kanalizácia mesta Spišské
Podhradie – v prvej etape sa zaoberať myšlienkou ČOV – na polovičný výkon a kanalizačný
zberač AC 861,4 m po uliciach Starý jarok, Mariánske nám. – poza evanjelický kostol, popred
nákupné stredisko, Vodný rad, okolo Sídliska hrad na Palešovo námestie na začiatok Kúpeľnej
ulice“. Nikto nikoho neignoruje. Každému som poslal mail kedy je komisia, mali sme tu rozložené
plachty s projektmi kanála a námestia. Sme demokratická spoločnosť, chceš diktovať členom
komisie ako sa majú rozhodnúť a aké stanovisko prijať? Každý sa mohol zasadnutia komisie pre
územný plán zúčastniť.
Peter Hanigovský
Predniesol správu zo zasadnutia finančnej a majetkovej komisie. Kanalizácia – mali sme tu mapy,
celková suma na veľkú kanalizáciu od p. Poradu až ku gaštanu je zhruba 849 m – 280 tis. €, ktoré
na to budú potrebné. Keby sme vyberali jednotlivé časti chodníkov je potrebných cca 143 tis. €,
stanovisko definitívne komisia nedala lebo máme podané dve žiadosti o grant s tým, že tieto by
mali byť jasné do konca marca a skôr ako v apríli firma, ktorá bola vybraná robiť nezačne.
Budeme čakať na výsledok grantu. V prípade, že neuspejeme tak budeme musieť začať finančne
rozmýšľať o iných náležitostiach. Máme ešte 6 týždňov na to aby sme sa dozvedeli výsledok na
envirofonde.
Vladimír Petrek
Čo sa týka kanalizácie čakať ešte nejaký deň-dva je podľa mňa neskoro lebo keď firma začne
stavať chodníky v apríli, v máji my kanalizáciu nestihneme robiť. Ešte nemáme ani pôžičku, nič,
my to nestihneme s tou kanalizáciou. Bol časový harmonogram v I. etape?
MVDr. Michal Kapusta
Nie, posudzuje sa verejné obstarávanie, keď tam bude nejaká chyba, zruší sa to a pôjdeme
nanovo, nemusí to byť ani apríl ani tento rok, takáto súťaž trvá ¾ roka. V prvej etape sú chodníky
na námestí kde nie je kanál a v druhej etape sú uvedené chodníky, kde kanál je. Treba si
uvedomiť, že v cene je kanál a ešte treba k tomu pripočítať prípojky.
Mgr. Miloslav Repaský
Nie je dobré , že odkladáme kanál. Po kanále sa nedá na druhý deň klásť chodník.
Mgr. Jozef Bača
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Keď to nemá zmysel, tak načo si chcel aby sa zišli i tie komisie? Bolo treba prísť na zasadnutie
komisie a povedať svoj názor tam, teraz budeme nadávať na komisie, že dali podľa teba zlý
návrh?
Uznesenie č.: MZ-02-A-3
MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

13.02.2014

Primátor:

Bod č.: 12

Rôzne
Štefan Sýkora
V dnešnej dobe sú také mechanizmy, že sa dokáže robiť kanál tak, že sa položí zem a hneď na to
sa urobí povrchová úprava.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 13.02.2014

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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