Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 26.02.2015
Program:

P.č.

Obsah

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
primátor

10.
11.
12.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské podhradie
Služby mesta s.r.o. - pozastavenie činnosti k 31.03.2015
Zrušenie CVČ Spišský hrad Spišské Podhradie a následné
vyradenie zo sietí škôl a školských zariadení
Zriaďovacia listina MsKS v Spišskom Podhradí
Organizačná štruktúra mesta Spišské Podhradie
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

13.

Členstvo mesta v MAS LEV v novom programovacom období

14.

Vyhodnotenie 7. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV
Pivovar a vyhlásenie 8. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štavnica prenájom Margecianky na ul. Dr. Špirku
Žiadosť Prima banky Slovensko a.s. o odkúpenie akcií

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

RD Štefánikova 90,Spišské Podhradie – zámer využitia
nehnuteľnosti
Viktor Škop, Praha – žiadosť o náhradu škody
Miroslav Dunka, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie časti
pozemku vo vlastníctve mesta
COOP Jednota s.d. Liptovský Mikuláš – žiadosť o odkúpenie
časti parcely KN 32/1
MVDr. Michal Kapusta, Mgr. Milada Kapustová, Spišské
Podhradie – žiadosť o vysporiadanie časti pozemku KNC
1810/2
Michal Paľonder, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu
nebytového priestoru
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišské Podhradie
a v Katúni
Ján Molčan, Viktor Klima – vysporiadanie mestského pozemku
VZN č. 1/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2013 o používaní
pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014
Správy z komisií pri MZ

primátor
zástupca primátora
primátor
primátor, predseda
komisie
primátor
primátor
primátor, predseda
komisie
primátor, predseda
komisie
primátor, predseda
komisie
primátor, predsedovia
komisií
primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia
primátor, predsedovia
komisií
primátor, predsedovia
komisií
primátor, predsedovia
komisií
primátor, predsedovia
komisií
predsedovia komisií

primátor, predsedovia
komisií
primátor, predsedovia
komisií
primátor, predsedovia
komisií
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
predsedovia komisií
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28.

Záver

predsedajúci

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
N
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Jozef Komara
Peter Hanigovský
Jozef Bača
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Štefan Faltin
Navrhujem zmenu programu rokovania, aby bod COOP Jednota bol prerokovaný skôr, máme tu
zástupcu COOP Jednota.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-1
MZ schvaľuje zmenu programu rokovania – presun bodu č. 20 – „COOP Jednota s.d. Liptovský
Mikuláš – žiadosť o odkúpenie časti parcely KN 32/1.“
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
Navrhujem doplnenie programu rokovania o bod – doplnenie člena Komisie pre kultúru a cestovný
ruch.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-2
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania – doplnenie člena Komisie pre kultúru a cestovný
ruch.
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Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

26.02.2015

+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-15-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Komara, Peter Hanigovský, Mgr. Jozef Bača.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
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-03-15-B-4
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

26.02.2015

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektov, o stave
realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom zastupiteľstve bol dotaz ohľadne dopravného značenia miestnych komunikácií.
Chcem vám povedať, že dopravný projekt je vypracovaný, je potrebné ho dať na posúdenie na
Dopravný inšpektorát do Popradu. Tento projekt rieši centrum mesta a hlavné križovatky, nerieši
vnútorné križovatky. Predbežný rozpočet je 8 130,- €. Poprosím komisiu p. Faltina aby prebrala na
svojom zasadnutí, ktoré etapy sa začnú ako prvé. Jedná sa o cca 70-80 značiek.
Komunitné centrum – 21.1.2015 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Slávnostné
otvorenie bude 1.4.2015 o 11.00 hod. Na otvorenie je pozvaný aj splnomocnenec vlády pre
rómske komunity p. Peter Polák. Pozvaní ste aj vy, páni poslanci, pani poslankyňa. Je vyhlásené
výberové konanie na komunitných pracovníkov na 3 pozície a 3 pozície sa obsadia presunom
zamestnancov z mesta na obdobie 6 mesiacov. Máme aj stanovisko prevádzkovateľa
komunitného centra k navrhovanému počtu pracovných miest v rámci Národného projektu

3

Komunitné centrá. Navrhovaný maximálny počet podporených pracovných miest je 6. Odborný
pracovník poverený riadením komunitného centra: 1. Odborný pracovník komunitného centra: 3.
Pracovník komunitného centra: 1. Výberové konanie bude 13.03.2015, obálky je potrebné
doručiť do utorka 10.03.2015 do 11:00 hod.
Ľudské zdroje – bude postupná výmena zamestnancov na chránenom pracovisku Kamerový
systém od 01.04.2015 na dobu určitú s počtom 3 zamestnanci. Na „50j“ máme schválených 15
zamestnancov na 8 hodín po dobu 9 mesiacov cez Mesto Sp. Podhradie a jeden cez MsKS tiež
na 9 mesiacov. Je podaná žiadosť na ústredí práce v Levoči o zamestnanie cca 20 osôb „54 j“ na
dobu 6 mesiacov, ak budeme úspešní, tak dvaja zamestnanci pôjdu do škôl a školských
zariadení.
ČOV a kanál – je schválený stavebný dozor - Ing. Peter Palenčár. Bude súlad prác s kanalizáciou
a výmenou vodovodu na Mariánskom námestí.
Kompostovisko - prebieha kolaudačné konanie stavby kompostoviska, je podpísaná zmluva na
dodávku technológie v sume 239 583,33 € bez DPH a dodanie 90 dní od účinnosti zmluvy.
Materská škola – je stavebné povolenie na zateplenie budovy a príprava na podanie žiadosti
o financie. Čakali sme na vyjadrenie Ministerstva ŽP ohľadom lastovičích hniezd Belorítky
domovej.
Rekonštrukcia elektriny v MŠ – víťazom je Ing. Novák Michal. Projekt je na výmenu elektrických
rozvodov, cena 2 300,- €, nie je platcom DPH. Projektová dokumentácia - 4 400,- € bez DPH,
práce 69 400,- €. 6 670,- € bez DPH, práce 66 660,- € bez DPH, 2 300,- € projektová
dokumentácia s DPH. 5 400,- € projektová dokumentácia s DPH, práce 79 937,- € s DPH.
Dom seniorov - je vydané povolenie na stavbu.
Úver ČSOB – sú podpísané dve úverové zmluvy podľa uznesení MZ na 700 000,- €.
Kultúrne akcie – Spišský Jeruzalem sa bude konať v dňoch 22.05. - 24.05.2015, všetci ste
pozvaní, bude sa konať v meste, na Pažici, na Spišskej Kapitule.
Spišské folklórne slávnosti – sa budú konať v dňoch 27.06.2015 - 28.6.2015.
Unesco cup – sa bude konať v dňoch 25.07.2015 - 26.07.2015.
Spolupráca Poľsko-Česko-Maďarsko-Slovensko - Vyšehrad detí zo škôl, ak budeme úspešní tak
táto akcia sa bude konať v dňoch 02.09.2015-05.09.2015.
Podhradské trhy – sa budú konať v dňoch 04.9.2015 - 05.09.2015.
Beh okolo hradu – sa uskutoční 06.09.2015.
Protipovodňová ochrana Margecianky - predmetom zákazky sú všetky aktivity a činnosti súvisiace
s projektovými prácami, ktoré budú zahŕňať obstaranie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie. Jedná sa o úpravu vodného toku v km 5,00 – 5,50 po obidvoch stranách toku
Margecianka v dĺžke 500 m. Hydrologické údaje profilu: Tok Margecianka, Profil: Spišské
Podhradie, Hydrologické číslo: 4-32-01-085, Plocha povodia: 35,2 km2 st. v km: 5,1. Obsahom
predloženej projektovej dokumentácie bude výkresová dokumentácia, technická dokumentácia,
rozpočet na základe výkazu výmer aj v elektronickej podobe do 10 000 Eur bez DPH. Tu je
potrebné prijať uznesenie – prečítal znenie uznesenia: „MZ schvaľuje prípravu PD a stavebného
povolenia na projekt „Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí“.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-5
MZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na projekt
„Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí.“
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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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Rekonštrukcia budovy MsÚ na Mariánskom nám. 37 - projekt bude riešiť komplexnú rekonštrukciu
budovy, jej stavebných úprav a búracích prác, v príslušnej výkresovej a textovej časti (pôdorysy,
rezy, pohľady, detaily, schémy, posudky a technické správy). Ide o komplexný návrh
rekonštrukcie jestvujúcich stavebných konštrukcií budovy ako napr.: skladby obvodových stien,
skladby podlahových vrstiev, zateplenie stropu nad podkrovím, stropu pod prízemím, výmena
dverí, rekonštrukcia sociálnych zariadení, oddrenážovanie stavby pod soklovou časťou muriva,
výmena strešnej krytiny, interiérové omietky, zábradlie a komplexný návrh rekonštrukcie
technologického zabezpečenia budovy. Predpokladaná skladba PD: - sprievodná správa, súhrnná technická správa, - situácia na pozemku, - odpadové hospodárstvo s kategorizáciou
odpadov, - posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, - statický posudok (zateplenie, výmena
krytiny a nové podlahy), - architektúra a stavebné riešenie, - rozpočet s výkazom výmer
rekonštrukčných prác súvisiacich so zateplením objektu, - plynofikácia, - ústredné vykurovanie
objektu, - zdravotechnika (nové vnútorné rozvody vody a kanalizácie), - bleskozvod, - nové
vnútorné silnoprúdové rozvody vrátane rozvádzačov, - slaboprúdové rozvody (telefón, TV,
počítačová sieť), - projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy. K tomuto je taktiež
potrebné prijať uznesenie. Prečítal znenie uznesenia: „MZ schvaľuje prípravu PD a stavebného
povolenia na projekt „Rekonštrukcia budovy mestského úradu na Mariánskom námestí 37
v Spišskom Podhradí.“
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-6
MZ schvaľuje prípravu projektovej dokumentácie a stavebného povolenia na projekt
„Rekonštrukcia budovy mestského úradu na Mariánskom námestí 37 v Spišskom Podhradí.“
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Cintorín – je vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu miestnosti pre nebohých, je to
v rozpočte. Vchod do cintorína – Krajský pamiatkový úrad nesúhlasí s asfaltom, je potrené iné
riešenie. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) – je vyhlásené verejné obstarávanie,
je potrebné ho mať v súlade s PHSR Prešovského samosprávneho kraja do konca roka 2015.
Peter Hanigovský
Povodňovka - nedá sa do toho zahrnúť aj oprava sútoku potoka pri veterine?
MVDr. Michal Kapusta
Je to v pláne Vodohospodárskeho podniku tohto roku, to isté aj pri bývalej Príze.
Uznesenie č.: MZ-03-15-A-1
MZ berie na vedomie informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
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Mgr. Jozef Bača
Uznesenia ste mali zaslané v materiáloch na MZ. V podstate sú splnené, niektoré trvajú, ktoré
ešte nemohli byť zrealizované.
Uznesenie č.: MZ-03-15-A-2
MZ berie na vedomie správu z plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

26.02.2015

Primátor:

Bod č.: 6

Podnety občanov
Mgr. Ľudmila Jacková
Ja som tu ako predsedníčka Rady školy pri ZŠ Palešovo nám. 9 a obraciam sa na vás
s podnetom – na základe uznesenia, ktoré ste prijali a odhlasovali v ňom ako člena rady školy
Mgr. Blahovského. Myslím si, že nie je vhodné aby člen konkurenčnej školy bol členom našej
rady školy.
MVDr. Michal Kapusta
Odpísali sme na vašu námietku vysvetlenie v tom znení, že p. Blahovský bol riadne zvolený za
poslanca MZ a môže byť delegovaný do rady školy za zriaďovateľa.
Mgr. Ľudmila Jacková
Netýka sa to osoby p. Blahovského, ale princípu. Na rade školy sa budú prejednávať niektoré
interné záležitosti, nemal by tam byť ako člen vedenia inej základnej školy.
Ing. Ján Lisoň
Pani Jacková, z hľadiska dôvernosti informácií, my sme viazaní zákonom o ochrane osobných
údajov a v zmysle zákona sme boli poučení. Poslanec Blahovský je viazaný zákonom a nemá
dôvod rozširovať informácie ale predovšetkým – nie je na tom ako sa rozhodne p. Blahovský, ale
práve naopak. MZ rozhodlo hlasovaním kto bude členom ktorej rady školy, to, že je
zamestnancom inej školy, neberiem to tak, že je to konkurenčné.
Mgr. Ľudmila Jacková
Nehovorím, že ste porušili zákon a očakávam nejaký kompromis. Nehovorím, že p. Blahovský
bude vynášať ale z etickej stránky, možno sa na tom zamyslíte aj z inej strany.
Mgr. Milan Blahovský
Ja si nemyslím, že by som niekedy bol zdrojom sporov a treníc v niektorých rezortoch a nie len
v škole, až tam budem možno budem takým spojivom v ohni, ktoré spoja želiezka, lebo teraz
mám ten pocit, že tie myslenia idú od seba. Ešte zvážim svoje členstvo.
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné si uvedomiť, že môže tak reagovať každá jedna škola a školské zariadenie v meste,
každý jeden predseda rady školy, kde je p. poslanec Blahovský delegovaný ako vo vašej rade.
Tak sa nepriamo naznačuje, aby tam nemal byť? Ja by som naopak chcel mať odborníkov v rade
školy.
Mgr. Ľudmila Jacková
CVČ, MŠ a ZUŠ sú v inej pozícii. Aká konkurencia je medzi MŠ a ZŠ? Sú tu dve ZŠ na rovnakej
úrovni. Ja nemám nič proti tomu, keby tam bol niekto z MŠ, ZUŠ ale prečo práve zo ZŠ Školská
3?
Mgr. Peter Vandraško
Mali sme 3 zasadnutia a p. riaditeľka ani raz nenadniesla túto námietku.
Mgr. Ľudmila Jacková
Neriešila to na školskej komisii. Pani riaditeľka ma poverila aby som ako predsedníčka rady
školy konala.
Mgr. Jozef Bača
Zarazilo ma veľmi slovo „konkurenčná“ škola pretože v časoch keď som bol predsedom školskej
komisie, nikdy sme to tak nebrali a tešili sme sa z toho, že všetci ťaháme za jeden koniec. Keď
som bol predsedom školskej komisie v minulosti, tak som nemusel vziať riaditeľku
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„konkurenčnej“ školy do komisie. Nemal som dôvod to urobiť. A už keď terajší zástupca školy
alebo ja ako pedagóg alebo p. Vandraško ako pedagóg by nemali byť v radách škôl, tak to mi
vychádza veľmi divné.
Mgr. Ľudmila Jacková
Slovo konkurenčná bolo povedané len názorne. Nemyslím si, že spolu bojujeme, až na niektorých
jedincov. Ak to vidíte takto, tak v poriadku. Teším sa na spoluprácu a ďakujem za pozornosť.
Tatiana Moňoková
Pripravovaná výstavba kanalizácia – vyčítali sme akým spôsobom má byť výstavba realizovaná.
Poprosím aby nám niekto z kompetentných vysvetlil ako to bude realizované.
MVDr. Michal Kapusta
Je projektovaná a je schválené stavebné povolenie, bude realizovaná v ceste.
Tatiana Moňoková
Je vám známe, že všetky potrubia pod našimi domami sú orientované iným smerom?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem či je vôbec iný spôsob výstavby kanalizácie na Podzámkovej ulici a čas stojí proti nám.
Výstavba kanalizácie musí byť zrealizovaná do konca októbra 2015. Nie je čas na nové projekty.
Beriem na vedomie vašu informáciu, ale v tejto chvíli sa neviem vyjadriť ináč. Čo sa dá urobiť ale
nie je to štandardné riešenie je to, že sa nenapojíte na kanalizáciu.
Tatiana Moňoková
Kanalizácia je vedená ako je dom p. Lőrinca a prechádza potokom na druhú stranu potoka.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem či sa dá povedať, že samozrejme je tam priestor. Beriem na vedomie vašu pripomienku
a dnes sa k nej neviem vyjadriť ináč ako hovorím. Táto PD je riešená od roku 1991, určite bolo
stavebné povolenie vyhlásené stavebnou vyhláškou. Máme všetky vyjadrenia štátnych inštitúcií.
Dnes sa k tomu neviem vyjadriť.
Tatiana Moňoková
Ak je tá dokumentácia taká stará ako hovoríš, prečo mi nikto v roku 2010, keď som
rekonštruovala rodinný dom, to nepovedal, bola by som to riešila ináč. Teraz nám treba prekopať
celý dom a týka sa to všetkých.
MVDr. Michal Kapusta
Tak to neviem prečo vám to nikto nepovedal. Dnes ale neviem povedať ináč ako rozprávam
a môžem vám tú informáciu podať o mesiac na MZ ale bojím sa, že nebudeme môcť vyhovieť
vašej námietke. Nechcite odo mňa konečné vyjadrenie. Čas ukončenia je 31.10.2015. Minimálne
20 rokov sa hľadajú financie na kanalizáciu a ČOV.
Peter Hanigovský
Mesto môže pomôcť tým, žeby sa spojilo s projektantmi, keďže je tam ochranné pásmo potoka
a aby boli tie domy odkanalizované cez ich pozemky, ale musia s tým súhlasiť.
MVDr. Michal Kapusta
My musíme ísť v tých líniách ako je to schválené na Ministerstve ŽP, nestihneme zmenu projektu.
Zvoláme vás na pracovné stretnutie, ktorí bývate na tej strane ulice aby sme to prebrali, vieme
o probléme. Zvoláme vás na budúci týždeň a budeme hľadať riešenia, ktoré sú možné.
Ing. Ján Lisoň
Pán Vladimír Dzurík zo Štúrovej 5 ma požiadal o podanie informácie, že na sídlisku na Štúrovej
ulici nie je počuť rozhlas ani intenzita zvuku nie je dobrá. Na jednom stĺpe sú dva reproduktory
a podľa vyjadrenia z týchto reproduktorov nie je počuť mestský rozhlas, chcem požiadať aby sa
vykonalo nanovo zmerania intenzity. Na začiatku Májovej ulice a starej cesty na Spišskú
Kapitulu je stožiar a pozostatok starého reproduktoru – nech sa odstráni. Máme garáže pri
vchode do bývalej STS, pri plote stavby rozostavanej školy – keď sa odhŕňa sneh považujeme
za potrebné aby traktor od Komenského ulice zašiel aj medzi našej garáže je to zhuba cca 50 m.
Už končí zima problém so snehom nevznikne ale plán odhŕňania snehu je vypracovaný aby aj
táto časť medzi garážami bola zahrnutá do tohto plánu. Požiadali ma o to aj ďalší kolegovia –
susedia, poukazujeme na to, že tiež platíme dane mestu.
Peter Hanigovský
Prepadáva sa vodovodná šachta pri budove lesnej správy. Neviem čia je to šachta ale sa
prepadáva. Je potrebné sa na to pozrieť.

7

Štefan Faltin
Chcem upozorniť, že na Palešovom nám. – chodník pri dome p. Škopa, obrubníky sadli.
MVDr. Michal Kapusta
Ešte sme nepreberali stavbu.
Mgr. Milan Blahovský
Keď som bol poslancom zhruba pred 15-timi rokmi, tak sa ma pýtali turisti na pár domov
v Podhradí, hlavne bývalý „Roškovec“ , či bola u nás vojna a teraz sa ma pýtajú ľudia či už vojna
skončila, že ten bývalý „Roškovec“ robí ďalej hanbu. My ideme riešiť Rómov čo nechávajú za
sebou neporiadok, ale sú tu aj podnikatelia čo nechávajú za sebou neporiadok. Niečo začnú
a nechajú to tak. To nie len kúpiť a nechať neporiadok tam. Postavíme nový most a z neho
vchádzame rovno do „tunela“. Bolo by potrebné pohnúť s týmto pánom, špatí to.
MVDr. Michal Kapusta
2x bol vyzvaný majiteľ týchto nehnuteľností a zatiaľ sa neozval, už dostal výzvu, že na budúci
týždeň bude stretnutie v Trnave, v jeho firme. Rozprávali sme s Krajským pamiatkovým úradom,
že ho vyzvú, sú to kultúrne pamiatky, tak isto aj majiteľ nehnuteľnosti na Palešovom námesti –
bývalý „Bruderovec.“
Vladimír Tomko
Kedy bude zrušená 30-tka hore Hliníkom?
MVDr. Michal Kapusta
Termín kolaudácie je do 30.6.2015.
Uznesenie č.: MZ-03-15-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

26.02.2015

Primátor:

Bod č.: 7

Voľba hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie
Mgr. Jozef Bača
Boli doručené dve prihlášky.
MVDr. Michal Kapusta
Posielali sme pozvánky obidvoch uchádzačom, Mgr. Semanová nie je prítomná. Viac-menej
voľba je o jednom uchádzačovi.
Ing. Ján Lisoň
Nemyslím si, že voľba je o jednom uchádzačovi, Mgr. Semanová len nevyužila možnosť
prezentácie. Privítal by som keby aspoň jedna identifikácia Mgr. Semanovej bola prednesená.
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Lenka Semanová, Bijacovce. Chcem pripomenúť, že na ustanovujúcom MZ sme zvolili
volebnú komisiu na celé volebné obdobie. Môže začať prezentácia druhého uchádzača.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Dovoľte mi, aby som využil priestor na prezentáciu. Nie je veľmi dôležité aby som mimoriadny čas
venoval predstaveniu mojej osoby, väčšina poslancov je tu taká, ktorá vykonávala svoju činnosť
v obdobiach predtým. S väčšinou poslancov sme sa stretávali, poviem, iba základné veci , ktoré
sa týkajú funkcie hlavného kontrolóra. Mesto očakávalo dve základné požiadavky: zákon
predpisuje stredoškolské vzdelanie, mesto síce nevyžadovalo ako podmienku, ale za vhodné
považovalo ekonomické alebo právnické vzdelanie. Dosiahol som vysokoškolské vzdelanie III.
stupňa, spĺňam teda toto očakávanie MZ. Vhodná požiadavka bola aj prax v samospráve,
posledných 6 rokov som vykonával funkciu hlavného kontrolóra v meste Spišské Podhradie,
pracoval som tu aj na absolventskej praxi po ukončení vysokoškolského vzdelania. Je stanovený
úväzok 50%, mám aj inú zárobkovú a podnikateľskú činnosť, ak budem zvolený, tak vás chcem
požiadať o súhlas na vykonanie inej zárobkovej a podnikateľskej činnosti. Vnútorná kontrola je
prezentovaná ako pomocná ruka samospráve, má plniť úlohy pri zisťovaní nedostatkov. Počas 6
rokov som sa usiloval aby vzťahy orgánov obce boli založené na spolupráci, či už pri výkone

8

kontroly ale aj mimo, najmä pri konzultáciách s riaditeľmi rozpočtových a príspevkových
organizácií. Takto vnímam túto funkciu. Ak budem zvolený tak výkon mojej funkcie bude v určitej
kontinuite ako bolo doposiaľ. To je moja predstava na ďalšie funkčné obdobie. Ak sú otázky, tak
sa pokúsim zodpovedať.
Mgr. Milan Blahovský
Vraveli ste , že máte inú činnosť, nebráni vám táto činnosť v 100% využití svojich schopností
v zastupovaní mesta v rôznych sporoch, poradenstvách? Či vám táto iná aktivita v tom nebráni.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Svoju funkciu som pripravený vykonávať, tak ako to bolo mestským zastupiteľstvom stanovené, t.
j. na úväzok 50 %.
Mgr. Milan Blahovský
Čakal som, že poviete, že 100 percente pracujem v 50 percentnom úväzku. Trápia ma, že
niektoré veci dopadli ináč. Nie je to tým, že ste neboli na 100% účinný pre mestský úrad?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Ak mestské zastupiteľstvo očakáva výkon kontrolnej činnosti v rozsahu 100 %, musí inak vyhlásiť
podmienky výberového konania, a to na plný pracovný úväzok. Podľa môjho názoru je na tento
typ mesta 50%-tný úväzok dostačujúci.
Ing. František Pravlík
Na túto funkciu je predpísané stredoškolské vzdelanie, máte právnické vzdelanie, do akej miery
bolo využívané vaše právnické vzdelanie mestom?. Ste ochotný robiť aj poradenskú službu –
právnu pre mesto?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Je to skôr otázka nie na mňa, ale na štatutára. Stále je na jeho rozhodnutí, či bude vystupovať
sám, poverí niektorého zo zamestnancov alebo využije na niektoré úkony externé služby.
MVDr. Michal Kapusta
Ja len dodám, že pracujeme spolu rovnako dlhé obdobie s kontrolórom. Musím mu poďakovať
za prácu za 6 rokov, úprimne, za vykonanú prácu pri VZN a smerniciach. Voľba hlavného
kontrolóra je vec poslancov. Ja čo budem vyžadovať od hlavného kontrolóra je aby sme si určili
dni ktoré budú fixné, dva dni kedy je v práci, to sa dohodneme po voľbe, uvidíme kto bude
hlavným kontrolórom mesta.
Mgr. Jozef Bača
Tak isto sme spolupracovali spolu s kontrolórom v predchádzajúcich 6 rokoch a som s jeho
činnosťou veľmi spokojný.
Peter Hanigovský
Má hlavný kontrolór mesta právo a povinnosť upozorniť primátora, že prekračuje svoju
kompetenciu?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu podľa plánu kontrol. Všetky ďalšie úlohy vymedzuje zákon.
Peter Hanigovský
Má hlavný kontrolór upozorniť MZ, že prijalo alebo prijíma zlé uznesenie alebo VZN?
JUDr. Jozef Tekeli
Hlavný kontrolór má vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu poradný hlas.
Peter Hanigovský
Či má upozorniť hlavný kontrolór MZ keď vedenia mesta porušuje zákon. Myslím si, že nie hneď
ale po rokovaní keď sa napíše zápisnica mal by upozorniť. Máme dva také prípady kedy a to keď
zástupca primátora si žiadal možnosť súdiť sa so Slovenskou republikou a p. Sereday. A čo sa
týka, že či by mal upozorniť MZ, tiež nehovorím, že v ten deň ale za posledné 4 roky nás
neupozornil na VZN, ktoré nám vracal prokurátor.
Mgr. Jozef Bača
VZN čo napadne prokurátor – tento protest prišiel až po tom, čo vedúci školského úradu už
nepracoval na úrade.
Peter Hanigovský
Ja nemyslím len toto VZN. To ich bolo viac.
Mgr. Jozef Bača
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Ty sám si hlasoval na zníženie úväzku na 0,3 , súdili sme sa, vy ste ako poslanci nepovedali, aby
nás na súde nezastupoval hlavný kontrolór.
Peter Hanigovský
MZ nehlasovalo o úväzku p. Seredaya. Keď sme išli do súdneho sporu so štátom tak pán
zástupca nám predložil stanovisko a žiadal nás aby sme sa vyjadrili, mesto malo hlasovať aj
o tom či sa budeme súdiť s p. Seredayom alebo nie, bolo to nad sumu 3 000,- €, ale toto hlavného
kontrolórovi ušlo.
Ing. Ján Lisoň
3 300 je jediné číslo, ale spájaš to s právomocou vstupovať alebo nevstupovať do súdnych
sporov. Organizačné opatrenie pred piatimi rokmi v spojitosti so Školským úradom - bol určený aj
úväzok. Až následne v novom volebnom období bola daná právomoc organizačného poriadku
MsÚ vyslovene primátorovi. Tí čo sme boli v MZ pred 5-6 rokmi sme schválili organizačnú
štruktúru pre pracovníka na školskom oddelení. Dnes sa rozvinula debata aj o zastupovaní mesta
v súdnom spore, dnes riešime výber osoby na výkon funkcie hlavného kontrolóra, nie na výber
funkcie právneho zástupcu mesta. Ak takáto téma príde na pretras, bude to na výbere primátora.
Plat hlavného kontrolóra vychádza zo zákona ale pohyblivá zložka je v právomoci MZ.
Mgr. Milan Blahovský
Možno je našou mentalitou, že sa dopredu dajú hodnotenia a potom sa ťažko berú. Schválime
plat, príplatok ale spätne nehodnotíme prácu. Človek by ale mal byť motivovaný.
Peter Hanigovský
Keďže máme dvoch uchádzačov, jeden sa konkrétne dostavil na prezentáciu, dávam na
zváženie, že či nezrušíme toto konanie a či nevypíšeme nové.
Štefan Faltin
Myslím si, že splnilo všetko čo malo splniť, ale podľa môjho názoru spĺňalo všetko čo malo.
Myslím si, že nemáme o čom debatovať.
Ing. Ján Lisoň
Toto výberové konanie sa nedá zrušiť. Bolo vyhlásené, termíny boli dodržané, aj keby sa
neprišiel prezentovať ani jeden, prihlášky poslali. Ale každý z poslancov má právo dať návrh na
hlasovanie.
Ing. František Pravlík
Chcel som povedať to isté čo p. poslanec Lisoň.
Uznesenie č.: MZ-03-15-BMZ ruší výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra a vyhlasuje nové výberové konanie.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
0
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Mgr. Milan Blahovský
Splnili sme všetko zo zákona čo sme mali?
MVDr. Michal Kapusta
Splnili sme všetky atribúty . Účasť je taká aká je. Voľba bude tajná.
-

poslanci hlasovali tajne

Mgr. Milan Blahovský
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Konštatujeme, že do funkcie hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie bol zvolený JUDr.
Jozef Tekeli, Phd. s počtom hlasov 8. 1 hlas bol neplatný a 1 hlas dostala Mgr. Lenka Semanová.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Tekeli bol zvolený do funkcie hlavného kontrolóra s účinnosťou od 1.3.2015.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-8
MZ volí JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD. za hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie a zároveň
určuje nástup na výkon činnosti hlavného kontrolóra 1.3.2015 s 0,5 úväzkom.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Ďakujem primátorovi za blahoželanie aj všetkým poslancom bez ohľadu na to, akým spôsobom
uplatnili svoje volebné právo.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-9
MZ určuje mesačný plat hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie s účinnosťou od 1.3.2015
podľa § 18c ods. 1,2 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov vo výške 693,- € s valorizáciou na základe údajov Štatistického úradu SR.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
0
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Rozprával si pri prezentácii ohľadom podnikania. Bolo by dobré aby sme mali jasné vzťahy na
začiatku. Ide o to či dovolíte hlavnému kontrolórovi podnikať v inej činnosti.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Zákon o obecnom zriadení je taký aký je, zákon nerátal s tým, že drvivá väčšina hlavných
kontrolórov bude úväzkových.
MVDr. Michal Kapusta
V minulosti MZ nevedelo o tom, že kontrolór podnikal a preto sme mu udelili súhlas k podnikaniu
neskôr.
Ing. Ján Lisoň
Viete povedať konkrétne o akú činnosť pôjde, lebo toto je nekonečná činnosť.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Jedná sa o všetku zárobkovú a podnikateľskú činnosť vykonávanú mimo výkonu funkcie hlavného
kontrolóra mesta.
Ing. Ján Lisoň
Mám takú myšlienku aby ten súhlas neplatil pre subjekty, ktoré majú s mestom akékoľvek
zmluvné vzťahy.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Toto je vylúčené priamo zákonom. Hlavný kontrolór, ale ani žiaden iný vedúci zamestnanec mesta
nemôže obstarávať obchodný styk s mestom. Môžete to dať do uznesenia, ale to už vyplýva zo
zákona.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-10
MZ udeľuje JUDr. Jozefovi Tekelimu, PhD. hlavnému kontrolórovi mesta Spišské Podhradie v
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súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
súhlas s výkonom inej zárobkovej činnosti, podnikateľskej činnosti a s členstvom v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

COOP Jednota s.d. Liptovský Mikuláš – žiadosť o odkúpenie časti parcely KN
32/1
MVDr. Michal Kapusta
Vítam p. Ing. Jána Buróciho.
Ing. Ján Buróci
Pozemok, ktorý žiadame odkúpiť sme mali v nájme od štátu. V roku 2012 sme nenamietali
a súhlasili s tým, aby ho odkúpilo mesto kvôli kanalizácii. Dohodli sme sa, že druhú časť –
parkovisko - by sme odkúpili. Všetky väčšie potraviny majú výstup s vozíkom na parkovisko.
Preto sme začali pracovať na projektovej príprave, chceme urobiť výjazd na parkovisko s tým, že
vchod by bol prekrytý. Chceme odkúpiť časť parcely od nákupného strediska smerom dole, cez
stred by išla príjazdová cesta a po bokoch by boli parkovacie dlaždice pre autá, aby zákazníci to
mali uľahčené. Chceme to urobiť tak ako je normálny štandard. Chceme to zrealizovať ešte tohto
roku, preto sme sa obrátili na MsÚ so žiadosťou na odkúpenie.
Peter Hanigovský
Nemáme v parkovisku iné siete? Odkanalizovanie nákupného strediska je ako riešené?
MVDr. Michal Kapusta
Popred nákupné stredisko pôjde kanál.
Ing. František Pravlík
Je tam ochranné pásmo potoka, bude to zachované?
Ing. Ján Buróci
Áno, bude to zachované.
Mgr. Milan Blahovský
Ja osobne vítam takúto aktivitu, verím, že to bude plus pre mesto.
Štefan Faltin
Ja len môžem potvrdiť slová p. Buróciho, minulý týždeň sme mali schôdzu Jednoty a boli tam tieto
slová potvrdené a členovia Jednoty boli veľmi prekvapení, že také niečo sa tu urobí.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať p. Burócimu, že sme sa vedeli aj v minulosti dohodnúť, čo sa týka tohto
pozemku, že boli ústretoví, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že bude skultúrnená časť námestia
smerom od Spišských Vlach. Otázkou je či to môžeme terminovať a zriadiť vecné bremeno na
prístup ku Margecianke v krízových situáciách.
Ing. Ján Buróci
Samozrejme, chceme to urobiť tohto roku.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča vyhovieť žiadosti COOP Jednoty.
Ing. Ján Lisoň
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Finančná komisia túto vec prerokovala a navrhuje MZ aby vyhovelo žiadosti COOP Jednota
s tým aby Jednota doplnila zámer. Zámer bol teraz prednesený.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-11
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti – časť parcely KN-C 32/1 zapísanej na LV 1
v prospech COOP Jednota s.d. Liptovský Mikuláš za cenu 1,39 €/m2. GP vyhotoví žiadateľ na
vlastné náklady za prítomnosti pracovníka MsÚ v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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

Služby mesta s.r.o. – pozastavenie činnosti k 31.3.2015
MVDr. Michal Kapusta
Zaoberali sme sa týmto na minulom MZ. Mesto má Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na
vykonávanie živnosti – prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby, prenájom
nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
Ing. Ján Lisoň
Skončí činnosť spoločnosť Služby mesta s.r.o., ak to MZ schváli, začne činnosť v časti predmetu
činnosti mesto – chcem sa opýtať: je zabezpečená kontinuálne činnosť pri výrobe tepla aby ju
mesto zabezpečovalo od 1.4..?, je skončený zmluvný vzťah s Farským úradom? Ako bude mesto
suplovať túto činnosť, podalo mesto žiadosť o povolenie na podnikanie v tepelnej energetike, je
riešená ku 1.4.? Sú splnené povinnosti súvisiace s cenovou reguláciou pri výrobe tepla?
MVDr. Michal Kapusta
Od 1.4. bude zabezpečená činnosť pri výrobe tepla.
Ing. Ján Lisoň
Je podaná žiadosť o určenie ceny tepla?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Ing. Ján Lisoň
Nikto nám – odberateľom - neponúkol cenu tepla.
MVDr. Michal Kapusta
Ešte majú mesiac. Doplníme živnosť o podnikanie čo sa týka prenájmu farskej budovy. Na túto
povinnosť ma upozornil p. konateľ.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-12
MZ schvaľuje pozastavenie činnosti Služieb mesta s.r.o. Mariánske námestie 1, Spišské
Podhradie od 1.4.2015 na dobu neurčitú.
Zodpovedný:
Primátor, Služby mesta s.r.o.
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
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Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Zrušenie Centra voľného času Spišský hrad Spišské Podhradie a následné
vyradenie zo sietí škôl a školských zariadení
Mgr. Peter Vandraško
Na zasadnutí školskej komisie sme nikdy nemali v programe zrušenie CVČ a program komisie
zostavujem spolu s riaditeľmi škôl. Zatiaľ sme mali 3 komisie a ani na jednej zo strany riaditeľa
CVČ nebolo zaradenie do programu - zrušenie CVČ. Prvýkrát to bolo na poslednom zasadnutí
školskej komisie - pán primátor aj so zástupcom primátora boli na návšteve škôl a školských
zariadení a z tohto dôvodu som to zaradil na posledné rokovanie školskej komisie. Primátor mesta
otvoril túto otázku. Na komisii sme nehlasovali o zrušení, zobrali sme túto informáciu na vedomie,
rozhodnutie bude na poslancoch. Pár otázok som položil primátorovi z hľadiska pedagogického
a bolo na nich zodpovedané. Ak sa vyradí CVČ všetci pedagogickí zamestnanci sa stanú
nepedagogickými. Odchádzajú z tabuliek školských a prechádzajú pod tabuľky zamestnancov
mesta. Dovolenky – pedagogickí zamestnanci mali nárok na 40 dní, teraz budú mať 30 dní. Pokiaľ
má byť centrum záležitosť finančných opatrení, tak by zrušenie malo priniesť úsporu alebo byť
na nule, ak bude na nule, vyradzovať zo siete nemá význam. Bude treba nahradiť ďalšie financie,
ktoré do centra prichádzali a o ktoré nebude môcť to oddelenie krúžkov alebo ako sa to bude
volať robiť - vyberať členské poplatky, nebude môcť osloviť žiakov o vzdelávacie poukazy, čo
tvorilo časť vlastných príjmov. Či budeme vedieť pri takomto fungovaní zaplatiť tých ľudí , dostať
ich na takú úroveň ako boli a vykonávať túto činnosť s nepedagogickými zamestnancami. Je
otázkou koľko ušetríme. Ostane správa školského areálu na dvoch ZŠ, doteraz to bolo medzi
tromi subjektmi. Toto bola pre mňa dosť dilema, či vyradiť alebo nevyradiť, ale pokiaľ to má
priniesť po ekonomickej stránke výraznú pomoc, ale keď nič neušetríme a vyradíme zo siete tak je
to diskutabilné. Plne súhlasím aj s tým a mal som tiež výhrady voči fungovaniu CVČ ale nemyslím
si, že je to dôvod vyradiť, pokiaľ to neprinesie ekonomické oživenie celého zariadenia. Preto som
nedal členom školskej komisie hlasovať, len sme to zobrali na vedomie.
Ing. Slávka Čarná
Vzdelávacie poukazy na tento rok sú plánované vo výške 2 256,- € a v roku 2014 boli v sume
2 227,- €.
Mgr. Peter Vandraško
Toto už do centra nepríde.
Mgr. Milan Blahovský
Príde do škôl.
Ing. Ján Lisoň
Pri argumentoch si musíme spomenúť, že v mesiaci január sme riešili rozpočet aj CVČ. Príjmy
nestačili ako samostatnému subjektu na zabezpečenie celoročnej činnosti. Hovorili sme, že
budeme riešiť túto vec, tak aby sme rozhodli ako túto mimoškolskú činnosť zabezpečiť. Doplatili
sme z rezervy – koeficient 1,5 - 13 200,- € len na to aby sme to do pol roka udržali. Nejaké
rozhodnutie sa musí prijať. Mne chýba dosť informácií na to, aby som sa vedel rozhodnúť, nie to,
že čo nám donesie také alebo iné rozhodnutie. Ak sme uznesením dali termín MsÚ do 31.3 tak
mám za to, a osobne to navrhujem, aby sme to v potrebnom rozsahu prediskutovali a aby sme
na pracovnom stretnutí požiadali primátora aby nám dal podrobné informácie a v marcovom
zasadnutí rozhodli. Aby sme neriešili mačku vo vreci ale žeby sme mali dostatok informácií sami
pre seba aj pre odpovede pre iných ľudí, ktorí sa na nás môžu obrátiť. Nikto nepochybuje, že CVČ
samo zo svojich finančných prostriedkov do konca roka neprežije. Aby sme vedeli aké dopady
z takého alebo iného rozhodnutia, myslím finančné, to bude mať.
Ing. František Pravlík
Pýtal som sa či bude zachovaná činnosť, bolo povedané, že bude. Je potrebné aby primátor
vysvetlil ekonomické náležitosti, či tých 19 tis. € touto organizačnou zmenou vieme poriešiť – či
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už personálnymi vecami, kumuláciou atď., trvám na tom aby sa kontinuita činnosti v CVČ
zachovala tak ako bola doteraz. Aby bolo toto ozrejmené aj ostatným poslancom. Či nebude
mesto dotovať z rozpočtu čo chýba teraz len inej organizácii.
Peter Hanigovský
Keď ho chceme udržať v inom tvare, bude ho treba dotovať, lebo okrem upratovačky sa tam
nezmení asi nič. Spravovanie tretinového ihriska, môže prejsť pod oddelenie, ktoré bude
spravovať toto zariadenie.
MVDr. Michal Kapusta
Napísať do programu bod – zrušenie CVČ - nebolo jednoduché a tomuto predchádzalo veľa
rokovaní. Kto bol na finančnej komisii a pamätáte návrhy na rozpočet, koľko potrebovalo CVČ
aby prežilo rok 2015 – 35 000,- € a potom sme mu schválili 13 500,- €. Viackrát som sedel
s riaditeľom CVČ a sme hľadali možnosti čo ďalej. Ako jednou z možností bola jeho abdikácia
z funkcie s čím som nesúhlasil a povedal som mu, že to neprijímam, že musíme nájsť také
riešenie aby sme z toho vyšli. Chceli sme mu zobrať právnu subjektivitu – bol by to ale zlý signál,
ďalšia alternatíva – pridružiť CVČ ku ZŠ Školská 3 – po diskusii s riaditeľom školy – rok, dva má
tiež finančné problémy, chce tiež riešiť svoje priestory – sa to zavrhlo. Ďalšou alternatívou bolo,
že činnosť CVČ bude zachovaná ako oddelenie MsKS – oddelenie voľno-časových aktivít. Celá
agenda z CVČ sa zoberie pod mesto. Celá zmena, ktorú predkladám dnes je o kumulácii
ekonomických činností príspevkovej organizácie a občianskeho združenia mesta a zároveň aj
CVČ a Služieb mesta s.r.o. Ďalším úsporným balíkom, ktorý bude čo sa týka zamestnancov CVČ
- od 1.4.2015 menujem prednostom mestského úradu Mgr. Jozefa Srnku, kde časť jeho úväzku
a to 0,4 ponúkam Mgr. Šolcovi ako projektovému manažérovi. Neriešim upratovanie, to nechám
na pleciach riaditeľa CVČ. Nepoviem vám čísla na centy. Vyhlasujem 1,3 úväzku poníženie
v personalistike so zachovaním všetkých zamestnancov okrem ekonómky, ktorá bola na 0,3
úväzku doteraz. Celú tú zmenu treba brať komplexne, hovorím o personálnom audite. Otázkou je
ďalšie nastavenie miezd aj v CVČ, najviac bude ohrozená mzda p. riaditeľa, je s tým uzrozumený
a stotožnený. Rušíme tabuľku CVČ, aktivity zostávajú, bude tam tabuľka MsKS, je to aj preto, že
pri sedeniach s riaditeľom som mal výhrady voči činnosti CVČ – a nezabezpečená činnosť cez
prázdniny 2 týždne, víkendy – výhrady, mať aktivity po obede keď sú deti po škole. Argumentoval
administratívnou prácou, že im zaberá veľa času, ak ich odbremeníme, pýtal som sa či budú
mať viac času na voľno časové aktivity, p. riaditeľ povedal, že áno. Takéto aktivity boli
prednesené aj na školskej rade pri CVČ, kde rada schválila vyradenie CVČ zo siete škôl a taktiež
Okresný úrad Prešov, odbor školstva , súhlasí s vyradením CVČ zo siete škôl, máme písomné
stanovisko. Peniaze, ktoré prídu do mesta pre deti od 5-15 rokov cca 42 tis. € budú použité pre
deti od 5-15 rokov cez MsKS v Spišskom Podhradí. S týmto je uzrozumený aj riaditeľ MsKs p.
Polák. Je mi ľúto, že som to nedal do rokovania školskej komisie skôr, mal som veľa rokovaní
s riaditeľom CVČ, čakali sme na výberové konanie na riaditeľa MsKS. Aj občianske združenie
MŠK pôjde cez mesto.
Mgr. Peter Vandraško
42 tis. by malo vykryť činnosť tej novej organizácie?
MVDr. Michal Kapusta
Oddelenie má 52 tis. Tohto roku schválené mimo vlastných príjmov cca 4 000,- €. 1,3 úväzku
pôde dole z CVČ tak len teraz budem rozprávať o 20 tis. €.
Mgr. Peter Vandraško
Schválili sme školské peniaze a oni teraz keď nebudú školské zariadenie budú participovať na
školských peniazoch?
Peter Hanigovský
Teraz dôjde o navýšenie úväzkov o 1,3 v meste?
MVDr. Michal Kapusta
Ekonómka zo Služieb mesta pôjde na MsÚ , p. Gondová pôjde do dôchodku a k nej príde
Markovičová z CVČ. Pozastavili sme činnosť Službám mesta, nebude prevod financií, bude to
odbremenené a ušetríme DPH.
Peter Hanigovský
Budeme účtovať MŠK len naše peniaze, vlastné príjmy sú ich?
MVDr. Michal Kapusta
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My budeme účtovať len naše peniaze. Platy a mzdy bude riešiť p. Brindzová, komplet všetko, celý
balík. Školskú agendu prevezme Ing. Čarná.
Ing. František Pravlík
Ak sa ušetrí 1,3 persony pri priemernom plate 800,- € na mesiac, vychádza to ročne cca 17 000,€.
MVDr. Michal Kapusta
Som presvedčený, že je to riešenie čo má logiku a aj ekonomicky je podložené.
Ing. František Pravlík
Ekonomicky to má svoje opodstatnenie.
MVDr. Michal Kapusta
Aj zamestnancom CVČ sa robilo teraz ťažko lebo nevedeli čo bude, ale každý pochopil, že veľmi
na vymýšľanie nemáme a treba zachovať areál pre deti a ak má byť na záťaž papierová agenda
tak ju odstránime a nech sa venujú len voľno časovým aktivitám.
Mgr. Peter Vandraško
Len stále budú vedení ako referenti a budú vykonávať pedagogickú činnosť?
Peter Hanigovský
Môže mať nepedagogický zamestnanec zodpovednosť za deti?
Jozef Komara
Ako to funguje v Spišskej Novej Vsi alebo inde?
MVDr. Michal Kapusta
Na inšpekcii sa ma pýtali či bude zabezpečená činnosť. Odpovedal som, že áno mesto má 2 ZŠ,
MŠ, ZUŠ. Vyjadrenie inšpektorov je , že je to dostatočné vyjadrenie. Žiadosť je podaná aj na
inšpekciu, čaká sa na vyjadrenie MZ , ostatné vyjadrenia už máme. Nestaviam to do pozície, že
zrušíme CVČ a koniec. Činnosť bude zabezpečená, je potrebné si sadnúť a pripraviť nejakú
ekonomiku aby to fungovalo a verím, že to bude fungovať.
Mgr. Peter Vandraško
Ak neprídu deti na činnosť čo tam budú zamestnanci robiť?
MVDr. Michal Kapusta
Ak nepríde nikto tak je to potom o tom, že je to zlá činnosť.
Mgr. Peter Vandraško
Ak je to o ušetrení pán eur, tak nemá význam rušiť CVČ. To isté bolo aj so ŠJ, vtedy sme ju
podržali a teraz funguje, ale riešiť to tak, že pedagogického zamestnanca školského zariadenia
zaťažovalo , že si mal si vyplniť nejakú agendu a teraz to radšej zruším a zbavíme sa inšpekcie?
MVDr. Michal Kapusta
Návrh na rozpočet na rok 2015 – cez 30 000,€ menej. Keď som rozprával s riaditeľom že mu
dáme 12 500,- € a či prežije k 30.6. bolo by to len tak-tak. Videli ste otvorený priestor, že polovica
koeficientu by išla na CVČ aj potom? O rok alebo o dva? Ani pre p. riaditeľa to nebolo
jednoduché a preto aj chcel abdikovať.
Mgr. Peter Vandraško
Ja bojujem za niečo čo nikto ani nechce.
Ing. Ján Lisoň
Pri tvorbe rozpočtu sme videli, že na túto činnosť nie je dostatok zdrojov, ktoré by prišli do mesta.
Ak nám chýba 35 tis. € tak kladiem opakovane otázku - po týchto organizačných zmenách pri
zásahu do personálnych kapacít spojených aj so zmenami na MsKS a v meste získame 35 tis. €
alebo ich dokážeme nahradiť? V súvislosti s CVČ si povedal, že časť činnosti – úväzok 0,4, ktorú
vykonával p. Srnka bude robiť p. Šolc, to znamená, aj toto zasahuje do ďalšieho programu ale
minimálne z tohto opatrenia, že p. Šolcovi sa dá úväzok ako projektovému manažérovi tak potom
vyplýva, že je ozaj otázne či v rámci všetkých opatrení sa zvýšia výdavky alebo sa znížia. Ja
potrebujem čísla, bez nich sa neviem rozhodnúť či také alebo iné opatrenie – za ktoré mám
hlasovať bude správne. Len peniaze nepustia. Viem, že to nie je jednoduché, keď ty si tomu
venoval obrovské množstvo času, ale najhoršia práca je so zamestnancami, s niekym sa bude
možno potrebné aj rozlúčiť, ale napriek tomu všetko súvisí s peniazmi v roku 2015,2016,2017
a 2018. Navrhujem, aby sme počkali, že nám povieš čísla. Ja som sa snažil si robiť poznámky ale
nie som presvedčený o tom, že sa viem rozhodnúť.
MVDr. Michal Kapusta
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Celkové zmeny, ktoré sú na úrade - od komunitného centra, kde troch zamestnancov z úradu
mám schválených cez projekt, odľahčím rozpočet minimálne o dvoch ľudí na 6 mesiacov. Služby
mesta - príde úspora jednej persony, že som sa dohodol s konateľom Služieb mesta, že bude
robiť pohrebníctvo a keď vám nestačia personálne čísla, iné čísla vám nedám. Dnes vám iné čísla
nedám, ak dnes poviete nie, tak hľadajte riešenie tohto problému iné, každý s kým som rozprával
je viac-menej spokojný. Ja to nechám na vás ako rozhodnete. Ja som ponúkol tri riešenia, kde po
diskusiách vyšlo jedno riešenie. Hlavný kontrolór – schválili sme základný plat, bez príplatkov
a keď bude treba tak sa vzdám odmien, ktoré ste mi schválili a pôjdem na základný plat.
Mgr. Milan Blahovský
Včera sme mali zasadnutie rady školy pri CVČ. Rada školy schválila zrušenie CVČ.
Peter Hanigovský
V roku 2009 sme mali podobný problém pri CVČ – kríza atď. a vyvstala otázka čo s CVČ
a poukazovalo sa na to, že je dosť veľká preúväzkovanosť a vtedy sme tiež boli oboznámení
riaditeľom, že nebude prepúšťať. Naliali sa peniaze do toho a zase sa zmenilo financovanie. Po
prvej komisii pán riaditeľ mal dať návrhy a teraz keď počúvam, tak tie návrhy vzišli od primátora.
Ing. František Pravlík
Na pracovných rokovaniach primátora s finančnou komisiou vyplýva jedna vec – CVČ nemá na
to, aby samostatne fungovalo. Ak zoberieme sumárne všetky reorganizácie, tak sa musí vykryť
ten rozdiel.
MVDr. Michal Kapusta
V tomto roku náklady, ktoré sme mali v rozpočte na upratovačku na MsÚ som vykryl cez úrad
práce, p. Zelený, p.Forgáč, p.Ďorková – mali byť platení z mesta, budú platení z projektov. Mám
pripravené dva návrhy na uznesenie – prečítal znenie uznesení.
Mgr. Jozef Bača
Keď dotknutí zamestnanci s tým súhlasia a školská rada s tým tiež súhlasila, ťažko je to nám
meniť.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-7
MZ schvaľuje zrušenie Centra voľného času Spišský hrad, Školská 10, Spišské Podhradie
s účinnosťou ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR o vyradení zo siete škôl a školských zariadení.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-15-B-13
MZ schvaľuje podanie žiadosti o vyradenie Centra voľného času Spišský hrad, Školská 10,
Spišské Podhradie zo siete škôl a školských zariadení na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
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Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Zriaďovacia listina MsKS v Spišskom Podhradí
MVDr. Michal Kapusta
MsKS by malo štruktúru - oddelenie kultúry, - oddelenie voľno-časových aktivít, - oddelenie
športu, cestovného ruchu a histórie. Mali ste to v podkladoch, sú nejaké otázky?
Ing. Ján Lisoň
V Zriaďovacej listine je uvedené vo vzťahu ku športovej činnosti – MsKS zabezpečuje –
telovýchovné, turistické, športové a pohybovo-rekreačné aktivity, vrátane zabezpečovania
zdravotnýcz, materiálno-technických a iných podmienok na ich rozvoj, športové súťaže, stretnutia,
turnaje , preteky, turistické podujatia alebo iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou
fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry - čo je to činnosť pri príprave technického zabezpečenia
turnajov, stretnutí, čo to je? Ide o technicko-organizačného veci alebo aj o prípravu registrácie
športovcov atď.?
Jozef Komara
Komisia pre šport a mládež doteraz fugovala a akcie, ktoré sme robili, boli to niekoľkohodinové
turnaje a tí ľudia nemali za to zaplatené. Aj to je zahrnuté v zriaďovacej listine.
Mgr. Milan Blahovský
Je to spojené s činnosťou CVČ?.
Jozef Komara
Doteraz to veľa ľudí robilo zdarma, ja som čakal väčšiu aktivitu od CVČ, dával som aj nejaké
zámery, možno p. riaditeľ nechcel aby došlo k prepúšťaniu, je to dosť nepríjemné. Sú tu ďalšie
aktivity ale nie takou formou ako doteraz, že to niekto robil zdarma, na to aby aktivity pokračovali
ďalej sa to musí zmeniť. Myslím, že len ten ľad toho roku hovorí za veľa a to už by som nechcel
zažiť aby nebol do budúcna.
Ing. Ján Lisoň
Preberie MsKS z MŠK, z jej doterajšej činnosti jej aktivity?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. MsKS bude mať tri oddelenia – oddelenie kultúry, oddelenie voľno-časových aktivít,
vedúcim oddelenia bude p. Longauer a oddelenie športu, CR a histórie. Vysvetľujem to tebe, p.
poslanec , možno už tretíkrát.
Peter Hanigovský
Persony z CVČ prejdú pod MsKS?
MVDr. Michal Kapusta
Pán Komara bude vedúci oddelenia športu, cestovného ruchu a histórie.
Ing. Ján Lisoň
Ktoré činnosti z MŠK preberie MsKS?
Jozef Komara
Ty si sa pýtal niekedy, pán poslanec, keď si prišiel na ihrisko kto ho spravuje, menežuje?
V rozpočte bola nula.
Ing. Ján Lisoň
Ktoré činnosti z MŠK preberie MsKS? Bude celú športovú prípravu a činnosť zabezpečovať MsKS
miesto MŠK?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Aj ostatné ihriská v meste bude mať v správe MsKS.
Ing. Ján Lisoň
Aj pre evidenciu peňazí v MŠK bude osoba zamestnaná v MsKS?
MVDr. Michal Kapusta
Účtovníčka bude mať účtovníctvo – MŠK, CVČ, Služby mesta a bude zamestnancom mesta.
Ing. Ján Lisoň
Peniaze z rozpočtu pre MŠK pôjdu aj reálne na účet MsKS?
MVDr. Michal Kapusta
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Áno.
Ing. Ján Lisoň
Všetky výdaje MŠK z mesta pôjdu cez MsKS?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Ing. Ján Lisoň
Myslím si, že to vo výdajoch bude dosť komplikované.
Peter Hanigovský
Oddelenie športu bude obsadené zamestnancom, dôjde k úspore?
Mgr. Milan Blahovský
Máme dosť bodov ešte pred sebou, dajme jedno samostatné rokovanie k týmto veciam lebo
neskončíme ani do rána.
Ing. Ján Lisoň
Nemyslím si, že je vhodné takýmto spôsobom obmedzovať diskusiu o veci lebo sa týka
v konečnom dôsledku peňazí.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-14
MZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Mestského kultúrneho strediska, Mariánske námestie 1 Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor, riaditeľ MsKS
Termín:
01.04.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Organizačná štruktúra mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Podklady ste mali zaslané mailom. Sú nejaké pripomienky?
Ing. Ján Lisoň
Pri bode týkajúcom sa Služieb mesta sme riešili aj vec výkonu správu – Mariánske nám. 1,
nenašiel som v predloženom návrhu také oddelenie ani takú činnosť, ktorá by takúto možnosť
pokrývala. Táto činnosť tam nie je. Chýba mi prevádzka parkoviska – v ktorej časti to je? Nenašiel
som, nie som si istý, kde je údržba komunikácií. Nie je tam uvedené CVČ. Ku ktorému dátumu je
alebo bude platná organizačná štruktúra?
MVDr. Michal Kapusta
Toto máš pravdu, CVČ tam nie je. Organizačná štruktúra je k 1.4.2015.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem doplniť CVČ do organizačnej štruktúry .
MVDr. Michal Kapusta
Doplníme. Údržba komunikácií – vysvetlil, pod ktoré oddelenie táto činnosť patrí.. Nie je tam
všetko rozpísané. Výkon správy – Mariánske nám. 1 - doriešime, toto mi pripomenul p. Tirpák.
Beriem to na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-03-15-A-4
MZ berie na vedomie organizačnú štruktúru mesta Spišské Podhradie účinnú od 1.4.2015.
Zodpovedný:
Primátor, riaditeľ MsKS
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 13

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Je tu žiadosť o pridelenie nájomného bytu. Je to byt po p. Lányim. Komisia nezasadala, bol len
ten jeden byt. Prečítala návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-15
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Starý jarok 42 v Spišskom Podhradí pre pána Jána
Popoviča bytom Hlavná 2, Krompachy a pre pani Alžbetu Brezovskú bytom Hlavná 2, Krompachy
na dobu určitú od 2.3.2015 do 31.5.2015 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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.: 14

Členstvo mesta v MAS LEV v novom programovacom období
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné schváliť či chceme byť naďalej v združení. Cca 200 tis. € sme od nich na projekty
dostali v priebehu 4 rokov.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-16
MZ schvaľuje členstvo mesta Spišské Podhradie v občianskom združení MAS LEV pre obdobie
rokov 2015-2022.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
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.: 15

Vyhodnotenie 7. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 8. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
MVDr. Michal Kapusta
Pozemok vo verejnej obchodnej súťaži získal p. Miloš Garčár za sumu 11 326, €, o výmere 829
m2.
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Uznesenie č.: MZ-03-15-A-5
MZ berie na vedomie výsledok 7. kola VOS na predaj pozemkov IBV Pivovar.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-17
MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie v lokalite
novej IBV Pivovar v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to nasledovné parcely registra
C KN, ktoré vytvárajú 26 pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu:
p.č.

PARCELNÉ ČÍSLO

VÝMERA V m2

DRUH POZEMKU

1

2086/26

838

Orná pôda

2

2086/27

809

Orná pôda

3

2086/28

791

Orná pôda

4

2086/29

693

Orná pôda

5

2086/30

693

Orná pôda

6

2086/31

693

Orná pôda

7

2086/32

603

Orná pôda

8

2086/33

603

Orná pôda

9

2086/34

565

Orná pôda

10

2086/35

568

Orná pôda

11

2086/18

603

Orná pôda

12

2086/17

596

Orná pôda

13

2086/19

585

Orná pôda

14

2086/20

565

Orná pôda

15

2086/21

730

Orná pôda

16

2086/22

755

Orná pôda
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18

2086/24

989

Orná pôda

19

2086/25

1 154

Orná pôda

20

2086/37

1 106

Orná pôda

21

2086/36

791

Orná pôda

22

2086/16

580

Orná pôda

23

2086/15

551

Orná pôda

24

2086/14

572

Orná pôda

25

2086/13

643

Orná pôda

26

2086/12

852

Orná pôda

27

2086/11

710

Orná pôda

28

2086/10

755

Orná pôda

29

2086/9

842

Orná pôda

30

2086/8

1 473

Orná pôda

31

2086/7

982

Orná pôda

32

2086/6

891

Orná pôda

33

2086/5

896

Orná pôda

a schvaľuje podmienky verejnej obchodnej (osobitná príloha) na predaj pozemkov, ktoré budú
zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej
súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské Podhradie. Obchodná verejná
súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár. Minimálna cena je 14,- € /m2 (Cena
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

26.02.2015

+

+
+
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

Slovenský vodohospodársky podnik Banská Štiavnica – prenájom Margecianky
na ul. Dr. Špirku
Ing. František Pravlík
Prerokovala to komisia – odporúča uzatvoriť nájomnú zmluvu s Vodohospodárskym podnikom
Banská Štiavnica na dobu 10 rokov za účelom regulácie potoka Margecianka.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia pre výstavbu a územný plán taktiež odporúča MZ vziať do nájmu vodný potok
Margecianka na dobu 15 rokov.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-18
MZ schvaľuje prenájom vodného toku Margecianka na ul. Dr. Špirku rkm 5,00 – 5,50 od
Slovenského vodohospodárskeho podniku Banská Štiavnica na dobu 15 rokov.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
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.: 17

Žiadosť Prima banky Slovensko a.s. o odkúpenie akcií
Ing. Slávka Čarná
Došla nám ponuka od Prima banky na odkúpenie akcií.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala túto žiadosť a navrhuje MZ prijať ponuku Prima banky Slovensko
a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s. v počte 10 kusov akcií za
ponúkanú cenu 600,- €/1 akcia, spolu za cenu 6 000,- € s tým, že príjem z predaja akcií bude
použitý vo výdajoch na financovanie investičných akcií mesta spišské Podhradie.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-19
Mesto Spišské Podhradie so sídlom Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku, a to: kmeňové akcie spoločnosti Prima banka
Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, vydané v zaknihovanej
podobe na meno nasledovne: ISIN Počet kusov Menovitá hodnota 1, akcie Kúpna cena 1 akcie
SK1110001270 10 399,- Eur 600,- Eur , SK1110013671 67,- Eur 100,- Eur, SK1110014927 5,Eur 7,50 Eur, SK1110015676 1, Eur 1,50 Eur, SK1110017037 1,- Eur 1,- Eur, Celková kúpna
cena za vyššie uvedené akcie predstavuje 6000,- eur, pritom bude vyplatená do 7 dní odo dňa
zadania príkazu na registráciu prevodu akcií predávajúcim kupujúcemu: Prima banka Slovensko,
a.s., IČO 31575951, Hodžova 11, 010 11 Žilina z dôvodu hodných osobitného zreteľa, ktoré sú
dané tým, že: prevodom majetku mesta sa prispeje k navýšeniu rozpočtu mesta o sumu, ktorá
bude použitá na investičné akcie v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-15-B-20
MZ schvaľuje ponuku Prima banky Slovensko a.s. na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka
Slovensko a.s. v počte 10 ks akcií za ponúkanú cenu 600,- €/1 akcia, spolu za cenu 6 000,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
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.: 18

RD Štefánikova 90, Spišské Podhradie – zámer využitia nehnuteľnosti
MVDr. Michal Kapusta
Je vyvesený zámer, schválili sme ho na minulom MZ. Zároveň prišli dve žiadosti od p. Jaroslava
Mižigara.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia neodporúča odpredať dom p. Mižigarovi nakoľko je v platnosti uznesenie č.
MZ-02-15-B-10 o zámere odpredaja nehnuteľnosti inej osobe.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia žiadosť prerokovala a navrhuje zrušiť schválený zámer predať tento dom
z dôvodu odborného statického posudku, z ktorého vyplýva, že dom nie je spôsobilý na bývanie.
Mgr. Peter Vandraško
Keď sme schvaľovali zámer tak bol spôsobilý na bývanie?
Ing. Ján Lisoň
Posudok je opakovaný a je rovnaký.
Štefan Faltin
Ja nechcem znovu rozvíjať debatu , viete ako som sa vyjadril na minulom MZ, že p. Kočišová ho
chce kúpiť a opraviť na bývanie. Schválili sme zámer a medzitým došli dve žiadosti na ten dom.
Čo nám je prednejšie – predať ho komu? Navrhujem, dávam návrh ten dom čím skôr zbúrať
a bude pokoj, rozšíri sa parkovacia plocha pre dom smútku, uspokojíme aj jednu aj druhú stranu.
Členovia komisie ste sa boli tam pozrieť? Na druhýkrát sa treba tam ísť pozrieť.
Ing. František Pravlík
Boli sme sa pozrieť z vonku.
Uznesenie č.: MZ-03-15-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Jaroslava Mižigára o odkúpenie RD na Štefánikovej č. 90 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
0
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-15-E-1
MZ ruší zámer predaja nehnuteľnosti RD Štefánikova 90 v Spišskom Podhradí formou prípadu
osobitného zreteľa pre p. Máriu Kočišovú.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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-03-15-F-2
MZ zamieta žiadosť p. Marcela Kočiša o odkúpenie RD na Štefánikovej č. 90 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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-03-15-B-21
MZ schvaľuje asanáciu domu na Štefánikovej č. 90 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
Mgr. Milan Blahovský
+

26.02.2015

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 19

Viktor Škop, Praha – žiadosť o náhradu škody
MVDr. Michal Kapusta
Prišla žiadosť od p. Škopa o náhradu škody za zbúraný dom.
Ing. František Pravlík
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Majetková komisia neodporúča MZ vyhovieť žiadosti p. Škopa o náhradu škody za zbúraný dom
č. súp. 114 na parcele KN-C 1045 vo výške 100 000,- € ako aj poskytnúť byt menovanému. Mesto
nemá žiadnu evidenciu o zásahu do uvedenej nehnuteľnosti rodinného domu ani k svojej žiadosti
nedoložil preukázanie vlastníckeho vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala túto žiadosť – nezaoberali sme sa žiadosťou o byt – ale nárokom
náhrady škody. Komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť Viktora Škopa o náhradu škody
z dôvodu, že žiadateľ nepreukázal akúkoľvek zodpovednosť mesta Spišské Podhradie za
prípadnú škodu na jeho nehnuteľnosti.
Uznesenie č.: MZ-03-15-F-3
MZ zamieta žiadosť p. Viktora Škopa bytom Praha o náhradu škody z dôvodu neopodstatnenosti.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
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.: 20

Miroslav Dunka, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie časti pozemku vo
vlastníctve mesta
MVDr. Michal Kapusta
Za mlynom si postavil vlastný dom, ušiel zopár m2. Chce to zlegalizovať.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča MZ schváliť žiadosť p. Miroslava Dunku o odkúpenie časti
predmetného pozemku. Žiadateľ si na vlastné náklady vysporiada geometrické zameranie
pozemku a uhradí všetky náklady spojené s odpredajom. Komisia odporúča pozemok odpredať
za obvyklú cenu a to 7,- €/m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia túto žiadosť prerokovala a navrhuje schváliť odpredaj pozemku za cenu 14,€/m2. Je to stavebný pozemok a v meste sa predávajú stavebné pozemky za 14,- €/m2.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-22
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti – časť parcely KN-C 1937/3 a KN-C 1932 zapísaných
na LV 1 v prospech Miroslava Dunku, Štefánikova 46, Spišské Podhradie za cenu 7,- €/m2. GP
vyhotoví žiadateľ na vlastné náklady za prítomnosti pracovníka MsÚ v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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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Bod č.: 21

MVDr. Michal Kapusta, Mgr. Milada Kapustová, Spišské Podhradie – žiadosť
o vysporiadanie časti pozemku KNC 1810/2
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o 2 m2 pod garážou, po ROEP tak vyšli hranice.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča odpredaj pozemku.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ vyhovieť žiadosti MVDr. Michala Kapustu a Mgr. Milady
Kapustovej a odpredať požadovaný pozemok vo výmere 2 m2 za obvyklých podmienok a za cenu
7,-€/m2.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-23
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti – pozemok parcela KN-C 1810/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 m2 zapísanej na LV č. 1 v prospech MVDr. Michala Kapustu a manž. Mgr.
Milady Kapustovej, Mariánske námestie 32, Spišské Podhradie za cenu 7,- €/m2 formou prípadu
hodného osobitného zreteľa.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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.: 22

Michal Paľonder, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu nebytového priestoru
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o garáž vedľa cintorína, je to náš pozemok.
Ing. Slávka Čarná
Finančná komisia ešte z októbra 2014 navrhla zamietnuť žiadosť p. Paľondera.
Uznesenie č.: MZ-03-15-F-4
MZ zamieta žiadosť p. Michala Paľondera, Štefánikova 18, Spišské Podhradie o odkúpenie
nehnuteľnosti – garáž s.č. 1604 na Štefánikovej ulici v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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.: 23

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišské Podhradie a v Katúni
27

MVDr. Michal Kapusta
Je možnosť dať na koncesiu na 5-10 rokov verejné osvetlenie tak aby to nemalo dopad na
rozpočet mesta. Pripravujú sa cenové ponuky a pošlú sa na ďalšie MZ.
Uznesenie č.: MZ-03-15-A-6
MZ berie na vedomie podanú informáciu ohľadne rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste
Spišské Podhradie a v Katúni.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 24

Ján Molčan, Viktor Klima – vysporiadanie mestského pozemku
Peter Hanigovský
Minulého roku na návrh p. Faltina bolo schválené uznesenie urobiť plot a ja som si myslel, že sa
to zrealizovalo. Ten prechod tam bol v minulosti voľný, chodilo sa cez neho dole na pozemky,
stalo sa to čo sa stalo a sú tam teraz problémy. Do budúcna by bolo treba uvažovať o rýchlejšom
prietoku a vyložiť to, teraz to je v rúrach, zrealizovať plot, nech to bude oddelené. Sú tam
argumentácie aj jedných aj druhých, je to mestský pozemok, vždy je to v mape ako vodný tok
a vodný tok sa nepredáva.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia sa týmto zaoberala a odporúča schváliť MZ vykonanie technickej úpravy na
pozemku mesta, ktorou by sa odstránil tento problém osadením polkruhových stokových
betónových tvárnic zapustených do terénu min. 20 cm oproti súčasnému stavu okolo múra rod.
Molčanovej. Zároveň preraziť otvor v múriku mesta a do otvoru zapustiť rúru, ktorou by sa voda
zviedla do jarečka. K listom od oboch rodín dať takéto stanovisko:
- pozemok medzi rod. Klimovou a rod. Molčanovou, v ktorom je inštalovaný jareček naďalej
ostáva vo vlastníctve mesta
- v rúrach zvedený a zasypaný jareček na pozemku mesta, medzi oboma domami, nemôže
spôsobovať dotknutým rodinám poškodzovanie ich majetku, nakoľko pri obhliadke členmi
komisie v teréne vyteká z rúry za pozemkom rod. Klimovej voda plynule do otvoreného
jarečka a tento do potoka Margecianka
- mesto vykoná na svojom pozemku úpravu terénu tak, aby nebol poškodzovaný múr
oplotenia rod. Molčanovej vodou stekajúcou zo zvýšeného pozemku rod. Klimovej
- rod. Klimova môže pozemok mesta naďalej užívať na bežné účely s výnimkou realizácie
akýchkoľvek stavebných prác
- mesto môže na svoj pozemok vstupovať svojimi zamestnancami alebo mestom
poverenými osobami bez predchádzajúceho ohlásenia ktorejkoľvek zo zúčastnených strán
- mesto opätovne osadí v zadnej časti svojho pozemku bránku, od ktorej budú mať kľúče
obe rodiny a mesto
- rod. Klimova umožní bez predchádzajúceho ohlásenia rod. Molčanovej prístup na mestský
pozemok cez zadnú bránku za účelom údržby jej oplotenia, bez akýchkoľvek výhrad
a invektív zo strany rod. Klimovej.
MVDr. Michal Kapusta
Vodu poriešiť vieme, rúru niekto upchal, diera tam bola. Pani Molčanová tu bola a je z toho už
psychicky hotová, ale syn s tým nesúhlasí. Nájomnú zmluvu mal p. Klima rok alebo dva, aj
s požehnaním mesta predtým postavil plot vpredu pri ceste, keď toto rozbúrame tak si myslím, že
skončíme na súde, ak otvoríme uličku tak neviem či tam nebudú chodiť naši občania a robiť
neplechu. Ide o otázku plota či ho stavať alebo nestavať a či vpredu múr búrať alebo nebúrať.
Peter Hanigovský
Keď zbúrať tú časť, ale odsúhlasiť to a dať spredu bránku.
Ing. František Pravlík
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Rodine Molčanovej ide o to, že im zamaka múr z titulu zastavenia vody cez múrik. Klimovým ide
o to, že chcú to dostať naspäť do nájmu. Rodina Molčanova nesúhlasí s tým, aby to mali v nájme.
Ak odvodníme aby im nezamakal múr, tak by rodina Molčanova nemala mať tam problém.
Ing. Ján Lisoň
Jednoznačne musíme zobrať na seba zodpovednosť, sme vlastníkom pozemku a z nášho
pozemku vzniká škoda na jeho majetku, hromadí sa voda na našom pozemku škodí mu to,
urobme z našej strany technické opatrenia.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-24
MZ schvaľuje znížiť niveletu pozemku od pána Klimu ku pánovi Molčanovi, odstrániť časť
múrika za domom a zároveň odviesť dažďovú vodu ďalej do prechodného jarečka
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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.: 25

VZN č. 1/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2013 o používaní pyrotehnických
výrobkov na zábavné a oslavné účely
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Vážený pán primátor, vážení poslanci, boli vám elektronicky doručené podklady k rokovaniu.
VZN č. 1/2015 – dal som to na Komisiu ochrany verejného poriadku aby sa tým zaoberala. V roku
2013 sme schvaľovali VZN, zákonodarca dal splnomocnenie obciam na reguláciu používania
zábavnej pyrotechniky, ale v roku 2014 to vypustil zo zákona. Mesto v súčasnosti nemôže
regulovať používanie pyrotechniky na území mesta. Naše VZN sa novelou dostalo do rozporu so
zákonom. Ja nevidím inú možnosť ako zrušiť VZN.
Štefan Faltin
Ja to počujem prvýkrát, že si to dal na našu komisiu.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Podklady som dal zapisovateľke už pomerne dávno. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli
a neboli žiadne pripomienky. Odporúčam zrušiť uvedené VZN, inú možnosť nemáme. Ak
ponecháme nariadenie je nezákonné.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-25
MZ schvaľuje VZN č. 1/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2013 o používaní pyrotechnických
výrobkov na zábavné a oslavné účely.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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-03-15-B-26
MZ vyhovuje protestu prokurátora sp. zn. Pd1/15/8810-6 zo dňa 26.01.2015 proti všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Spišské Podhradie č. 5/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov
na zábavné a oslavné účely.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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.: 26

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Podal správu o kontrolnej činnosti za rok 2014.
Uznesenie č.: MZ-03-15-A-7
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 27

Doplnenie člena Komisie pre kultúru a cestovný ruch
Mgr. Jozef Bača
Navrhujem za člena Komisie pre kultúru a cestovný ruch p. Ivana Sokolského
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-27
MZ schvaľuje p. Ivana Sokolského za člena Komisie pre kultúru a cestovný ruch.
Zodpovedný:
Termín:
26.02.2015
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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.: 28

Správy z komisií pri MZ
Jozef Komara
Predniesol správu zo zasadnutia komisie Katúň. Komisia schválila ako správkyňu časti Katúň pani
Annu Kočišovú. Ide o potrebné požiadavky, ktoré je potrebné realizovať. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
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Predniesol správu zo zasadnutia komisie, okrem bodov , ktoré boli prerokované počas zasadnutia
MZ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Poprosím Ing. Čarnú aby vysvetlila návrh na úpravu rozpočtu škôl.
Ing. Slávka Čarná
Úprava rozpočtu škôl sa týka prenesených kompetencií podľa schváleného normatívu
z ministerstva školstva.
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol správu zo zasadnutia školskej komisie . Správa tvorí prílohu zápisnice. Komisia
odporúča finančné prostriedky získané úsporou financií určených na PD koncertnej sály ZUŠ vo
výške 8 500,- € použiť na čiastočnú úhradu časti výdavkov spojených s mimosúdnym vyrovnaním
s pracovníkom školského úradu.
Peter Hanigovský
Tieto peniaze sú zostatkom roku z 2014 a mali by prejsť zo zákona do kapitálov a nie do miezd.
Peter Hanigovský
Prečítal návrh na uznesenie – navrhujem, aby sa zostatok zo sumy 25 000,- € vyčlenených v roku
2014 na PD na rekonštrukciu bývalého kina na koncertnú sálu v ZUŠ, vyčlenených z koeficientu
1,5 – údržba škôl a školských zriadení v roku 2014 vo výške 8 500,- € presunuli na rekonštrukciu
budovy budúcej koncertnej miestnosti.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem aby návrhy zo školskej komisie týkajúce sa zmien rozpočtu boli najprv prerokované vo
finančnej komisii.
Peter Hanigovský
Ak to pôjde do finančnej komisie, ja stiahnem svoj návrh.
MVDr. Michal Kapusta
V návrhu na uznesenia, ktoré išli z mesta sú tieto návrhy, to že sme ušetrili 8 500 € je o tom, že
sa konzultovalo a rokovalo s projektantmi a to že to nie je firma čo je platcom DPH.
Prečítal znenie uznesenia: Komisia pre školstvo a šport odporúča finančné prostriedky získané
úsporou financií určených na projektovú dokumentáciu koncertnej sály ZUŠ vo výške 8 500,- €
použiť na čiastočnú úhradu časti výdavkov spojených s mimosúdnym vyrovnaním s pracovníkom
školského úradu.
Uznesenie č.: MZ-03-15-B-28
Komisia pre školstvo a šport odporúča finančné prostriedky získané úsporou financií určených na
projektovú dokumentáciu koncertnej sály ZUŠ vo výške 8 500,- € použiť na čiastočnú úhradu
časti výdavkov spojených s mimosúdnym vyrovnaním s pracovníkom školského úradu.
Zodpovedný:
Primátor, vedúca ekonomického
Termín:
26.02.2015
oddelenia
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Komisia navrhuje zastupiteľstvu.
MVDr. Michal Kapusta
Prepáčte mi to, ospravedlňujem sa. V poriadku, zrušíme uznesenie a prijmeme nové.
Uznesenie č.: MZ-03-15-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-03-15-B-28.
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Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

26.02.2015

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-15-B-29
MZ schvaľuje finančné prostriedky získané úsporou financií určených na PD koncertnej sály ZUŚ
vo výške 8 500,- € z roku 2014 (rozdiel oproti návrhu schválenému MZ vo výške 25 000,- €
a skutočnosťou 16 500,- € z roku 2014) použiť na čiastočnú úhradu časti výdavkov spojených
s mimosúdnym vyrovnaním s pracovníkom školského úradu.
Zodpovedný:
Primátor, vedúca ekonomického
Termín:
26.02.2015
oddelenia
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
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-03-15-B-30
MZ schvaľuje v budúcnosti nezahŕňať do čerpania koeficientu na prevádzku a údržbu budov škôl
a školských zariadení financie týkajúce sa stráženia objektu multifunkčnej budovy na
Komenského ulici a finančné prostriedky na úhradu energií v objekte bývalej ZUŠ.
Zodpovedný:
Primátor, vedúca ekonomického
Termín:
26.02.2015
oddelenia
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
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-03-15-B-31
MZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie na rok 2015 z 9 020 566,- € na
9 054 426,- €.
Zodpovedný:
Primátor, vedúca ekonomického
Termín:
26.02.2015
oddelenia
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
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Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. František Pravlík
Podal správu zo zasadnutia majetkovej komisie, mimo bodov, ktoré boli prednesené počas
rokovania MZ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia sa zaoberala úpravou rozpočtu, neprerokovala to ale finančná komisia tak sa
týmto bodom budeme zaoberať na ďalšej komisii. Podal informáciu ohľadne Dňa učiteľov
v meste.
Ing. Ján Jurečko
Chcem požiadať o slovo. Pán primátor, pán zástupca primátora, poslanci, tu prítomní, nie je bod
rôzne v rokovaní ale využívam tento priestor, oznamujem, že nebudeme spravovať už stránku ja ,
ani môj syn. Ešte budem osobne rokovať s primátorom. Do 31.3. budeme postupovať podľa
platnej legislatívy.
MVDr. Michal Kapusta
Beriem na vedomie správu čo podal p. riaditeľ, chcem sa poďakovať čo doteraz urobil na web
stránke mesta, dohodneme ďalšie pravidlá. Rešpektujem tvoje rozhodnutie a rozhodnutie tvojho
syna.
Uznesenie č.: MZ-03-15-A-8
MZ berie na vedomie správy zo zasadnutia komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

26.02.2015

Bod č.: 29

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za pozornosť a ospravedlňujem sa za ostrejšie slová.
MZ bolo ukončené o 20.30 hod.
V Spišskom Podhradí dňa 26.02.2015

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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