Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 22.12.2010
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Prideľovanie bytov na Rybníčku
5)
6)
7)
8)

predsedajúci
primátor
primátor
primátor, predseda
bytovej komisie
zástupca primátora
zástupca primátora

Kanalizácia – Mandátna zmluva
Bytový dom, Palešovo námestie č. 25, 13 b.j. –
vysporiadanie pozemkov
Rôzne
Záver

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

predsedajúci

P
N
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Miroslav Longauer
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
MVDr. Michal Kapusta
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 4

Prideľovanie bytov na Rybníčku
Mgr. Jozef Bača
Potrebujeme mať prázdny dom na ulici Starý jarok č. 47 a začať s rekonštrukciou strechy. Keď
tam niekto býva nemôžeme začať s rekonštrukciou.
Peter Hanigovský
20.10.2010 sme na zasadnutí bytovej komisie riešili prideľovanie bytov na Rybníčku. Oboznámil
poslancov s kritériami na prideľovanie bytov.
Ing. Marián Tirpák
S pani Ferencovou sme sa mimosúdne dohodli s tým, že dlh, ktorý sme vymáhali súdom – dlžné
nájomné – bude vymáhané naďalej exekútorom.
Štefan Faltin
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Komisia OVP robila kontrolu v bytovom dome na Starom jarku č. 47 a v tom dome bolo v čase
kontroly cca 40 ľudí.
MVDr. Michal Kapusta
Včera bola technická kolaudácia rozvodu energie. V pondelok je kolaudačné konanie ohľadom
domov na Rybníčku a NN prípojky. Je podaná žiadosť na spustenie elektriky, v utorok bude
elektrika v domoch, bojlery budú v pondelok, GP je urobený , zajtra bude. V utorok príde
s dovozom materiálu firma, ktorá bude rekonštruovať strechu na v bytovom dome na Starom jarku
č. 47.
Mgr. Miloslav Repaský
Cieľom je vyprázdniť dom. Jedna tragédia na Rybníčku už bola. Nepredbiehajme termín.
JUDr. Jozef Tekeli
Prijmite uznesenie dnes ale účinnosť dáme na utorok. Ak by došlo k situácii, že nenadobudne
kolaudácia právoplatnosť, tak sa uznesenie zruší.
Peter Hanigovský
Budú sa nájomníci v utorok sťahovať?
MVDr. Michal Kapusta
Strecha pôjde dole na budúci týždeň.
Peter Hanigovský
Dnes pridelíme byty s dátumom 28.12.2010.
MVDr. Michal Kapusta
Sme prví v tom, že obyvatelia týchto domov nebudú mať zmluvy s RWE ale s mestom.
Miroslav Longauer
Bude dobré, že dostanú byty neplatiči? Nedalo sa to skôr poriešiť?
MVDr. Michal Kapusta
Schválenie celého projektu prišlo v lete. Domy vyrástli za štyri mesiace. Termín od RWE Group
bolo 500 dní aby spustili energiu. Preto je tak podpísaná zmluva ako je aby sme nečakali 500 dní.
Mesto zaplatí energiu za nájomníkov na Rybníčku a potom ju bude od nájomníkov cez osobitného
príjemcu vyberať.
Peter Hanigovský
Rodina Ferencových – neplatiči - manžel bol v minulosti živnostník a preto nemohol ísť cez
osobitného príjemcu, aby si mohlo mesto peniaze stiahnuť.
Predniesol návrh uznesení na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-1N-10-B-1
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova 1146/166 v Spišskom Podhradí pre pána:
Jaslo Karol a manželka Jaslová Emília, trvale bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 28.12.2010 do 31.3.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.12.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-1N-10-B-2
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova 1147/167 v Spišskom Podhradí pre pani:
Gargalíková Hedviga, trvale bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie na dobu určitú od
28.12.2010 do 31.3.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
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Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

28.12.2010

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-1N-10-B-3
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova 1148/168 v Spišskom Podhradí pre pani:
Jaslová Jolana, trvale bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie na dobu určitú od 28.12.2010 do
31.3.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.12.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-1N-10-B-4
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova 1149/169 v Spišskom Podhradí pre pána:
Ferenc Vladimír a manželka Ferencová Iveta, trvale bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie
na dobu určitú od 28.12.2010 do 31.3.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.12.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-1N-10-B-5
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova 1150/170 v Spišskom Podhradí pre pani:
Horváthová Anna, trvale bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie na dobu určitú od 28.12.2010
do 31.3.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.12.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
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Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-1N-10-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova 1151/171 v Spišskom Podhradí pre pána:
Pokuta Ladislav, trvale bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie na dobu určitú od 28.12.2010
do 31.3.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.12.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Peter Hanigovský
Kto stráži domy na Rybníčku?
Mgr. Jozef Bača
Dunka Jozef starší.
Mgr. Miloslav Repaský
Tie byty na Rybníčku to sú pre koľko ľudí?
Peter Hanigovský
Pani A. Horváthová má 10 detí a má jednu izbu.
Šandorová Ružena býva na Hviezdoslavovej ulici. Majú 3 deti. Dom, v ktorom bývajú už nie je ich
vlastníctvom.
MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem zmeniť poradie rokovania a vymeniť body 5 a 6.
- poslanci s návrhom súhlasili
Bod č.: 6

Bytový dom, Palešovo námestie č. 25, 13 b.j. – vysporiadanie
pozemkov
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu s vysporiadaním pozemku pod bytovým domom Palešovo nám. 25.
Mgr. Jozef Bača
Je potrebné tieto veci vysporiadať.
MVDr. Michal Kapusta
Celkovo v dome malo byť 11 bytov, keď spadol dom pri rekonštrukcii, tak sa priestor rozšíril o 27
m2. Urobili sme o dva byty viac. Je potrebné teraz tých 27 m2 odkúpiť.
Mgr. Jozef Bača
Pôvodne bol projekt na 11 bytov. Narátaných bolo 27 mil. Sk, hľadali sme dotáciu na 3 mil.,
zbytok naša spoluúčasť a dostavali sa dva byty navyše.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-1N-10-B-7
MZ schvaľuje kúpu časti pozemku na parcele KN-C 624 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
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27 m2 označeného ako diel č. 2 podľa GP 33981302-67/2010 vyhotoveného geodetom Jánom
Burikom dňa 02.11.2010, overeného správou katastra dňa 07.12.2010 za cenu 162 €/m2 od
Slavomíra Uharčeka nar. 06.02.1973 a manž. PhDr. Dáši Uharčekovej Pavúkovej nar.
26.06.1973. Všetky náklady s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.12.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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.: 5

Kanalizácia – mandátna zmluva
Mgr. Peter Vandraško
Problém je v tom, že je ťažko rozhodovať hneď. Kedy je ten konečný termín, aby sme
nepremeškali základnú vec? Keby sme mali pracovný materiál doma ľahšie by nám bolo teraz
zaujať stanovisko. Na poslednom MZ sme hovorili, že sa toho roku zíde MZ ešte 1x a budeme
prideľovať byty na Rybníčku. Nepadlo ani jedno slovo, že sa budeme baviť o mandátnej zmluve.
Jediným bodom rokovania malo byť odovzdanie bytov. Jedná sa o dosť veľké finančné
prostriedky aby sme o tom rozhodli hneď teraz. Bol by som strašne nerád keby sme neuspeli
tretíkrát ohľadne kanalizácie. Ale aby sme niečo neušili horúcou ihlou. Poriadne to rozoberme.
Nemáme pred sebou nič, žiadny materiál, žiadne podklady. Sú nám prečítané firmy a teraz máme
dvihnúť ruku pre to. Ja to neurobím. Som ochotný stretnúť sa a baviť sa o tom ďalej. Nemali sme
materiály doma a nechcite odo mňa aby som teraz za niečo dvihol ruku.
MVDr. Michal Kapusta
3.12.2010 vyšla výzva na kanalizáciu. Týždeň dozadu sme boli v Bratislave vo firme, ktorá by pre
nás robila zmluvu. Vysvetlil situáciu ohľadne mandátnej zmluvy. Máme priestor ešte nejakých 10
dní. Medzi sviatkami do Bratislavy nepôjdeme ale okolo 5.1.2011 musíme mať jasno ako chceme
ísť. Či pôjdeme cez túto firmu alebo inú. Ak neuspejeme v tomto grante tak je to veľmi zle.
Miroslav Longauer
V prípade ak projekt prejde tak až potom mesto zaplatí firme peniaze?
MVDr. Michal Kapusta
Urobili sme PD a granty neboli úspešné. Čaká sa na výzvy. Je to riziko pre obce. Tak je
nastavený grantový systém. My sme nechceli aby ste dnes niečo schválili. To bolo pre informáciu.
Mgr. Miloslav Repaský
Chceme sa baviť o tejto zmluve alebo o inom dodávateľovi?
Mgr. Peter Vandraško
Nemôžem sa vyjadrovať k niečomu o čom nemám podklady.
Mgr. Ján Furman
Do budúceho stretnutia by bolo vhodné získať preferencie tejto firmy. Snáď cez doterajšie výzvy.
Musí to by legálne zverejnené čo firma robí.
MVDr. Michal Kapusta
Táto zmluva nejde cez verejné obstarávanie. Ide o prípravu projektu. Tieto informácie čo chceš p.
poslanec to na internete nenájdeš. Môžeme si len overiť či prešli obce alebo nie.
Peter Hanigovský
Pri zisťovaní úspešnosti firiem neboli ďalšie, ktorým prešli granty. Určite toto nebola jediná firma,
ktorej prešli granty.
MVDr. Michal Kapusta
Zisťovali sme.
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Mgr. Jozef Bača
Je to veľký balík peňazí ale všetci vieme, že peniaze za kanalizáciu každý rok platíme.
MVDr. Michal Kapusta
Spoluúčasť je 5% a je jedno, ktorá firma to bude robiť. Po novom roku by sme začali na tom
pracovať.
Mgr. Jozef Bača
3 mil. korún je iný balík peňazí pre SNV a pre naše mesto. Tam je iný rozpočet.
Štefan Faltin
Každý jeden z nás sme za to aby ČOV a kanalizácia v Podhradí bola.
Mgr. Jozef Bača
Posledný termín výzvy si nemôžeme dovoliť riskovať.
Peter Hanigovský
Navrhujem, aby sme sa poobzerali ešte po inej firme, ktorá robí takéto projekty. Snažil by som sa
pozrieť aj na iné firmy. Táto bol úspešná pri kompostoviskách nie pri kanalizácii. Do 5.1.2011 je
potrebné osloviť firmy.
Jozef Komara
Zatiaľ vás oslovili 2 firmy?
MVDr. Michal Kapusta
Firiem je veľa a každá sľubuje, že bude úspešná.
Mgr. Jozef Bača
Je veľmi veľa firiem, ktoré pripravujú projekty. Skúsme sa dohodnúť na termíne kedy sa zídeme
a rozhodneme o tom.
Mgr. Miloslav Repaský
Aj u mňa je priorita výstavba kanalizácie. V prvých dvoch podaniach si pán Kapusta hovoril, že
sme boli neúspešní, mohol by si nám rozposlať dôvod neúspešnosti?
MVDr. Michal Kapusta
Prvé dve kolá sme nestihli pripraviť všetky potrebné dokumenty. Tieto chyby boli pri viacerých
grantoch. Stavebné povolenie na kanalizáciu máme a aj vysporiadané pozemky.
Miroslav Longauer
Máte zoznam tých 20-tich firiem, ktoré robia granty a prichádzali by do úvahy?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne firiem.
Miroslav Longauer
Ak by ste mali zoznam firiem, navrhujem poslať ich poslancom, aby sme si mohli pozrieť
preferencie firiem, aby sme boli pripravení na ďalšie rokovanie.
Mgr. Jozef Bača
V minulom období sme praktizovali, že pred MZ sme mali hodinu pracovné stretnutie. Chceme to
takto praktizovať aj teraz?
MVDr. Michal Kapusta
Na ďalšie MZ nech si predsedovia pripravia návrhy na členov komisií aby mohli komisie pracovať.
Mgr. Peter Vandraško
Všetci chcú robiť projekty, majú problém prísť na zastupiteľstvo a odprezentovať sa? Oni nech
ukážu čo je za nimi.
Uznesenie č.: MZ-1N-10-A-1
MZ berie na vedomie podanie informácie o mandátnej zmluve.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 7

Rôzne
Peter Hanigovský
Koľko posypového materiálu a soli máme na tento rok na posyp ciest?
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22.12.2010

Soli nemáme nič a posypový materiál sme kúpili keď nasnežila druhá várka. Mostíky – očistili sa
mosty, nájazdy a schody sa nečistili. Pri evanjelickom kostole bolo hotové nešťastie, neposypané
ulice. Na Trhovisku máme posypané kopčeky ale inde nie je nič posypané. Konvy – bytový dom
na Palešovom nám. 25 – ako to je tam s konvami? Navrhujem tam dať veľkoobjemový kontajnér.
Platia nájom. Tak mali predchádzajúci nájomníci.
Predniesol návrh na uznesenie – predkladať správy o stave projektov, ktoré mesto podalo v rámci
grantových schém. Aby sme si vedeli prečítať dôvody.
JUDr. Jozef Tekeli
V bode rôzne ak nemáme špecifikované body tak by sa nemali prijímať žiadne uznesenia.
Uznesenie č.: MZ-1N-10-C-1
MZ ukladá predkladať správy o stave projektov, ktoré mesto podalo v rámci grantových schém na
zasadnutiach MZ.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
22.12.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Mestský štatút nie je v súlade s novým zákonom. Dávam návrh na zmenu štatútu.
Uznesenie č.: MZ-1N-10-C-2
MZ ukladá vypracovať nový Štatút mesta z dôvodu zmeny zákona o obecnom zriadení.
Zodpovedný:
Zástupca primátor
Termín:
28.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
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

MVDr. Michal Kapusta
Nie ste jediní, pán Hanigovský, ktorí ste dodali soľ na posyp. Posypový materiál bol. Over si to.
Sypač ide ale v lete je ťažko ho vyskúšať. Nemáme suchý posypový materiál, nemáme halu kde
by sme ho mohli uskladniť. Chcem zamestnancov MsÚ pochváliť za to ako je mesto
poupratované. V SNV a Košiciach je veľmi zle. Nie je to v meste také zlé.
Miroslav Longauer
Ale mohlo by to byť lepšie.
Mgr. Miloslav Repaský
Hlavne nie je schodný chodník medzi kolkárňou a farou, je to problémové. Aj východ na cestu.
Kanalizačný poklop na Štúrovej ulici je minimálne 12 cm pod úrovňou cesty. Pripomeniem to
neskôr lebo teraz nie sú podmienky na odstránenie. Hlavným problémom je chodník teraz v zime.
Ako je to s pozvánkami na MZ? Ja som ju dostal včera.
MVDr. Michal Kapusta
Toto MZ bolo narýchlo, ináč je pozvánka 7 dní pred rokovaním.
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Mgr. Miloslav Repaský
Chcem dať návrh, aby zápisnice boli do určitého termínu na nete.
Mgr. Ján Furman
Toto porieši rokovací poriadok.
JUDr. Jozef Tekeli
Toto si upravíme my, toto nie je v zákone.
Mgr. Miloslav Repaský
Chcem aby ste nám poslali dokumenty – pracovný poriadok komisií a iné dokumenty domov.
JUDr. Jozef Tekeli
Na ďalšie MZ mám pripravenú správu z kontroly vnútorných predpisov. Budem vás na MZ
informovať. Komisie nemajú rokovací poriadok. Mám odporúčania aby si každá komisia pripravila
rokovací poriadok alebo bude jednotný rokovací poriadok pre všetky komisie.
Mgr. Miloslav Repaský
Môžeme dostať zoznam projektov, ktoré čakajú na výzvy? Prípadne vypracované, ktoré čakajú na
výzvu?
MVDr. Michal Kapusta
Tie čo sú schválené pošleme mailom.
Miroslav Longauer
Starý jarok 44 – tam bude múzeum?
MVDr. Michal Kapusta
Máme podpísanú zmluvu s Ministerstvom výstavby na rekonštrukciu domu – je pozastavený grant
zatiaľ – máme v zmluve 2 mil. €. Strecha je už opravená.
Miroslav Longauer
Na Podzámkovej ul. bol odhrnutý sneh od Penziónu až ku potoku, bolo poškodené zábradlie, kto
bude niesť zodpovednosť za poškodenie zábradlia?
Jozef Komara
Je pravda, že boli návaly snehu. Bolo aj viditeľné, že sa odhŕňalo. Nebola by možnosť
uprednostnenia odhrňovania frekventovanejších ciest? Táto cesta ako napr. Galova ulica by mala
mať inú pozornosť. Je tam dosť vysoká frekvencia áut. Retardér sa odtrhol.
Mgr. Jozef Bača
Komisia OVP by mohla v spolupráci s MsÚ urobiť zoznam ulíc – poradie, ktoré ulice sa budú
čistiť v akom poradí. Pripraviť harmonogram čistenia ulíc. Každý chce mať odhrnuté pred svojim
domom hneď a to sa nedá.
Peter Hanigovský
Pýtal som sa pred dvomi týždňami či neuvažujeme o vynášaní snehu. Sú úzke cesty teraz
a prejdeme len s jedným autom. Cesty sa zúžili. Mestský rozhlas bezdrôtový sa montuje. Podľa
uznesenia bolo povedané, že bude urobené výberové konanie. Koľko firiem bolo vo výberovom
konaní?
Miroslav Longauer
Kto bude niesť zodpovednosť za poškodené zábradlie a prečo mal odhrnuté len pán Sýkora?
JUDr. Jozef Tekeli
Poslanec má právo interpelovať primátora a zástupcu. Ak poslanec sa chce opýtať primátora
nech podá písomnú otázku aby sa aj on mohol pripraviť na odpoveď.
Miroslav Longauer
Pán kontrolór podával som dve sťažnosti a nedostal som dodnes odpoveď.
Mgr. Jozef Bača
Odhŕňanie snehu má na starosti určitý zamestnanec úradu. Ja som nikomu žiadne príkazy kde,
kedy a ako má odhrnúť sneh nedával.
MVDr. Michal Kapusta
Na Podzámkovej ulici sa nedá prejsť dvom autám. Nechal si p. poslanec Longauer štrk v strede
cesty lebo ti už ho nebolo treba. Poslal som tam traktor aby urobil každých 50 m priestor, aby sa
autám dalo minúť. V strede parkoviska bol štrk, ale sám si povedal, že si z toho štrku odobral to
tenké a hrubé si nechal. Mohol si zavolať na úrad a povedať, že ten štrk už nepotrebuješ.
Štefan Faltin
Z námestia treba odpratať sneh.
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S posypom je pravda, že sú posypané kopčeky. Nemôže byť ten posyp rovnaký na všetkých
uliciach. Myslím si, že posypového materiálu až toľko nemáme lebo nie sú peniaze ale tie ťažké
úseky treba posypať.
MVDr. Michal Kapusta
Podal vysvetlenie ohľadne výberového konania na bezdrôtový rozhlas.
Miroslav Longauer
Hlavne by sa mal odhrnúť sneh z hlavnej cesty aj keď sú to cesty VÚC.
MVDr. Michal Kapusta
Chodil odhŕňať hlavné cesty a potom sme nestihli robiť ulice.
Miroslav Longauer
Pracujú ľudia na VPP, nech sa im podelia úseky na čistenie od snehu a nech sú zodpovední za
jednotlivé úseky.
MVDr. Michal Kapusta
Na aktivačných prácach sú ľudia, ktorí pracujú 4 hod. denne, mesačne dostávajú za to 70,- €. Ak
nad nimi nestojíš tak neurobia prácu tak ako chceš.. Otázkou do budúcna je či ich budeme
zamestnávať.
Miroslav Longauer
Nad nimi je nejaká riadiaca kontrola.
MVDr. Michal Kapusta
Je tam pán Forgáč a kontroluje ich.
Mgr. Peter Vandraško
Každému záleží na Sp. Podhradí. Keby to bolo 50% urobené lepšie ako to je aj tak by sa našli
nejaké zlé veci. Situácia je taká aká je. Klobúk dole pred občanmi za to ako vyzerajú ulice
v meste, zmobilizovali sa v spolupráci s mestom a tie ulice vyzerajú tak ako vyzerajú. Neverím
tomu, aby niekto v meste povedal, že túto ulicu alebo tam neodhrnieme. Nikdy to nebude
k maximálnej spokojnosti všetkých. Nájsť vhodné nápady. Dokúpiť možno do budúcna
mechanizmy. Ale keď budeme stále rozprávať prečo ten má odhrnuté a ten nemá alebo ten má
viac odhrnuté a ten nemá, nedospejeme k ničomu. Treba začať s prioritami čistenia mesta.
MVDr. Michal Kapusta
Keď máme odpratávať sneh z ulíc, treba pozrieť aký balík peňazí na to máme, alebo nemáme.
Môžeme objednať mechanizmy ale nemáme na to financie. Skúsme to teraz poriešiť. Naznačil si,
že je ten problém. Keď budeme odpratávať sneh z mesta a ulíc s našim traktorom tak to budeme
robiť 2 týždne. MZ bude o 3 týždne, nevieme či bude sneh, je otázne či máme ísť do vyvážania
snehu z ulíc alebo nie. Ak si objednáme na to firmu, tak ju musíme zaplatiť.
Peter Hanigovský
Treba vypratať problémové ulice, rozšíriť profil ciest. Napr. Galova ulica od domu p. Jurečka hore.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto čistíme v rámci svojich možností.
Mgr. Miloslav Repaský
Retardér na Galovej ulici zmizol?
Jozef Komara
Niečo sa našlo. Poškodil sa pri snehu.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť.
V Spišskom Podhradí dňa 22.12.2010
Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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