Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 28.03.2019
Program:

P.č. Obsah

Predkladá

1.

Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej

primátor

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

Kontrola plnenia uznesení

6.

Podnety občanov

7.

Podanie žiadosti o NFP v rámci PSK – Výzva pre región –

zástupca primátora

primátor

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pod Spišským hradom
v Spišskom Podhradí
8.
9.
10.
11.
12.

Správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské
Podhradie za rok 2018
Správa o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2018

riaditeľ OO PZ

Správa o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok
2018
Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie
za rok 2018
Schvaľovanie úverov – dlhodobý a prekleňovací krátkodobý
úver – spolufinancovanie projektov EÚ

riaditeľka MsKS,
vedúci oddelenia
Mgr. Kapustová

vedúci strediska

primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
primátor

13.

Členstvo mesta Spišské Podhradie v ZMOS Slovenska

14.

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

15.

Výsledky IX. kola a vyhlásenie X. kola OVS IBV Katúň

16.

Výsledky VI. kola a vyhlásenie VII. kola OVS – predaj majetku –
rozostavaná škola na Komenského ulici
Výsledky VII. kola a vyhlásenie VIII. kola OVS IBV Galova

prednosta

primátor, predseda
školskej komisie
hlavný kontrolór

20.

Návrh VZN č. 1/2019 o školských obvodoch základných škôl
mesta
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za
rok 2018
Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2018

21.

Správa o inventarizácii za rok 2018

17.
18.
19.

1

predsedníčka bytovej
komisie
prednosta

prednosta

primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia
vedúca
ekonomického
oddelenia

22.

Záverečný účet mesta za rok 2018

23.

Zmena rozpočtu č. 3 mesta Spišské Podhradie

24.

Majetok:

primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
vedúca
ekonomického
oddelenia

1. Peter Hrobár, Starý jarok 47, Spišské Podhradie –
žiadosť o kúpu mestského pozemku
2. František Škop, Štefánikova 11, Spišské Podhradie –
žiadosť o kúpu domu na Štefánikovej ul. č. 10
3. Mária Rovderová, Bernolákova 35, Košice – darovanie
pozemkov
4. Vysporiadanie pozemkov v areáli MŠK a prístupová
komunikácia
5. Dávid Holub, Galova 20, Spišské Podhradie – žiadosť
o kúpu domu na Štefánikovej ul. č. 16
6. Ján Michalik, Starý jarok 51, Spišské Podhradie –
žiadosť o odpredaj pozemku
7. Milan Valo, Osadná 14, Bratislava – žiadosť o zriadenie
vecného bremena
8. VSD a.s. Košice – žiadosť o zriadenie vecného bremena
25.

Riešenie otázky stravovania dôchodcov v meste Spišské

26.

Plán obnovy verejnej kanalizácie a ČOV

primátor, zástupca
primátora,
predsedovia komisií
primátor

27.

Správy z komisií pri MZ

predsedovia komisií

28.

Rôzne

29.

Záver

Podhradie

predsedajúci

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

Pracovné komisie:
Predsedajúci
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MVDr. Michal Kapusta

P
P
P
P
P

Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Milan Blahovský
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mária Kaľavská
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Návrh programu ste dostali mailom.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+

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

28.03.2019

+

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov – Mgr. Milan Blahovský, Štefan Faltin, Ing. Ján Lisoň.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Blahovský, Štefan Faltin, Ing. Ján Lisoň.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mgr. Peter Vandraško
Mária Kaľavská
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
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MVDr. Michal Kapusta
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem Mgr. Petra Vandraška a p. Máriu Kaľavskú.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem Mgr. Petra Vandraška a p. Máriu Kaľavskú.
Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Rekonštrukcia Domu smútku s názvom projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy správy
cintorína v Spišskom Podhradí. Získali sme z eurofondov 319 087,74 €. Táto stavba zahŕňa
rekonštrukciu Domu smútku so zateplením stropov, vonkajším zateplením s novou omietkou,
výmenou okien a vchodových dverí, výmenou elektrických rozvodov, vnútorného osvetlenia,
rekonštrukciu vykurovania a inštalovanie vzduchotechniky. Odstránenie vlhkosti na obvodových
vonkajších stenách. Tieto práce sú hradené z eurofondov a z vlastných zdrojov chceme realizovať
nové vnútorné omietky a bezbariérový prístup do priestorov cintorína. Stavebná firma – MIGI,
spol. s.r.o., stavebný dozor – Ing. Peter Palenčár.
Mesto získalo priamo zo štátneho rozpočtu SR – Ministerstva financií dotáciu 100 000,- € na
záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok pod názvom „Komplexná obnova Mariánskeho
a Palešovho námestia, SO – 01.01 – spevnené plochy a miestne komunikácie, Mariánske
námestie – centrum pred mestským úradom. V mesiacoch marec až jún 2019 plánujeme
pokračovať v rekonštrukcii spevnených plôch a chodníkov na Mariánskom námestí. Miestom
realizácie je plocha pred mestským úradom Lokalita je situovaná v pamiatkovej zóne. Projekt rieši
úpravu spevnenej plochy, ktorá je v súčasnosti z poškodeného asfaltového krytu. Plocha je
ohraničená existujúcimi stavbami, trávnatou plochou, chodníkmi a z južnej strany telesom potoka.
Navrhovaná spevnená plocha bude z andezitových kociek 140x140x100 mm uložených do vrstvy
z ťaženého kameniva. Výmera navrhovanej spevnenej plochy je 1 200m2. Dažďová kanalizácia
bude zvedená do vpustí. V riešenej ploche je navrhovaná výsadba stromov – lipa 6ks. Plocha pre
výsadbu je vymedzená andezitovými obrubníkmi. Plochy zákonu zo severnej strany sa doplnia
o nízke kry , resp. trvalky s max. výškou 0,5. Bude to robiť firma – Kameň Spiš, spol. s r.o.,
stavebný dozor – Ing. Peter Palenčár. Je potrebné si uvedomiť, že v rokoch 2017 a 2018 sme
mali 90 000,- € a rekonštruovali sme plochy 800 m2 a 900 m2. Teraz máme 100 000,- € a plochu
1 200 m2. To znamená, že nám chýbajú financie a z toho dôvodu búracie práce a časť
podkladaných vrstiev sú v našej réžii, aby nemal niekto pochybnosti – hovorím to dopredu.
Mesto získalo z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dotáciu 120 000,- € na
dokončenie na Základnú školu Školská 3. Zámerom tejto stavby je obnova poškodených častí
budovy a zároveň vytvorenie nových podkrovných priestorov pre žiakov nášho mesta a regiónu
pod Spišským hradom.
Mesto získalo z eurofondov financie na zabezpečenie internetového pripojenia na verejných
priestranstvách nášho mesta s názvom „Pripoj sa na WIFI v Spišskom Podhradí.“ Získali sme
14 250,- €. Tento projekt zabezpečí bezplatné wifi pripojenie v 10 lokalitách nášho mesta.
Sme po kontrole zo SAŽP – Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí.
Predpokladané celové náklady – 320 054,03 €. Stavebná firma GMT project, spol. s r.o. Bardejov,
stavebný dozor – Ivan Fejedelem. Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana ulice Dr.
Špirku v meste Spišské Podhradie spevnením brehov a zvýšením prietokovej kapacity priečneho
profilu Margecianky. Dno potoka je upravené prahmi pre spomalenie prietoku vody a zároveň sa
podporuje samočistiaca schopnosť vodného toku. V potoku sú umiestnené tzv. vývary – priestor
pre ryby. Potok Margecianka je chovným pstruhovým potokom.
Začali sme s realizáciou stavby – „Prestavba a prístavba časti Materskej školy, Májová 54.“
Predpokladané celkové náklady – 524 600,- €, stavebná firma Alkon spol. s r.o. Spišská Nová
Ves, stavebný dozor – Ivan Fejedelem. Doba realizácie – október 2018 – jún 2019. Účelom
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predmetnej stavby je rekonštrukcia celého objektu budovy na Starom jarku 46 – vzniknú tam dve
nové triedy pre 26 detí, šatne, spálne a denné miestnosti pre deti s prístavbou spojovacej chodby
a vznikne jedna budova s jedným súpisným číslom s kapacitou 146 detí. Pôvodná budova škôlky
sa zateplí zvonku a na povale, vymenia sa svietidlá, vymenia sa staré rozvody kúrenia a obnoví
sa kotolňa. Obnoví sa kuchyňa materskej školy, vybuduje sa detské ihrisko.
Začali sme s realizáciou stavby – „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ,
Meštiansky dom Mariánske námestie 34.“ Predpokladané celkové náklady z EÚ – 286 133,33 €.
Stavebná firma MIGI spol. s r.o. Matejovce nad Hornádom, stavebný dozor – Ján Molčan, doba
realizácie – marec 2019 – júl 2019. Účelom predmetnej stavby je rekonštrukcia celého objektu čo
sa týka energetiky so zateplením stropov, vonkajším zateplením s novou omietkou, výmenou
okien a vchodových dverí, výmenou elektrických rozvodov, vnútorného osvetlenia, rekonštrukciou
vykurovania a inštalovanie vzduchotechniky. Odstránenie vlhkosti na obvodových vonkajších
stenách. Výmena plechových striech v zadnej časti traktu budovy. Tieto prácu sú z eurofondov
a z vlastných zdrojov plánujeme realizovať nové vnútorné omietky, podlahy, dvere, rozvody
kanalizácie a vodovodu a počítačovej siete.
Sme po kontrole projektu „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu, Mariánske námestie 37“.
Rekonštrukcia cesty do Katúň III/3212 zo strany PSK – je to v pláne PSK na tento rok – úsek dlhý
2,7 km.
Peter Hanigovský
Prešovská 20 – majiteľ zostal ten čo bol? Či došlo k zmene?
MVDr. Michal Kapusta
Ten istý čo to kupoval. Je podaný projekt, ide sa do podania žiadosti.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-1
MZ berie na vedomie podané 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:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Preposlal som vám uznesenia z posledného MZ. Má niekto dotaz k uzneseniam?
Poslal som vám aj uznesenia za minulé volebné obdobie. Je potrebné zrušiť niektoré uznesenia.
Prečítal návrh na zrušenie uznesení.
Uznesenie č.: MZ-02-19-E-1
MZ ruší uznesenie č.: MZ-6-14-B-13 z 19.06.2014.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

28.03.2019

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-E-2
MZ ruší uznesenie č.: MZ-5-14-D-1 z 15.05.2014.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
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Termín:

28.03.2019

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

Primátor:
+
+
+

+

+

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

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-E-3
MZ ruší uznesenie č.: MZ-2-15-B-33 z 29.01.2015.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

28.03.2019

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-E-4
MZ ruší uznesenie č.: MZ-7-15-B-9 z 08.10.2015.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

28.03.2019

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-E-5
MZ ruší uznesenie č.: MZ-3-17-B-18 z 19.05.2017.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

28.03.2019

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
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Termín:

28.03.2019

Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 6

Podnety občanov
Marián Cisko
Chcem požiadať o pozastavenie odpredaja pozemku pre p. Hrobára. S pánom Handlovičom
máme investičný zámer a potrebovali by sme tento pozemok, ktorý predávate ako prístupovú
cestu k našim pozemkom. Chcem požiadať MZ aby vykúpilo pozemky za p. Tomaškom
a následne nám ich odpredalo za štandardnú cenu. Z mojej strany sa jedná o pristavenie
skladovej budovy aby sme tam mohli prísť s väčším autom, teraz je problém s výjazdom. Pán
Handlovič by chcel postaviť halu na skladové priestory k svojej firme. Chcem vás požiadať aby ste
prehodnotili zámer odpredaja pozemku p.Hrobárovi, chcem sa opýtať či je možné sa takým
niečím dnes zaoberať. T.č. zamestnávam 18 ľudí. Ak by som rozšíril prevádzku zamestnal by som
ďalších ľudí. Dozvedel som sa, že chcete tento pozemok predať, je to pozemok, ktorý by
momentálne robil problém nám.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprával som s p. Ciskom na túto tému a požiadal som ho aby doniesol na papieri žiadosť
a nejaký náčrt. Nedoručil ho. To čo sme schválili na minulom zastupiteľstve ako zámer, odpredaj
100m2 nezavadzia tomu aby sa váš zámer uskutočnil. Zostáva ešte 60 m až ku p. Korfantovi,
vôbec to nebráni tomu aby sa odpredal pozemok p. Hrobárovi. Myslím si, že vám to nebude
zavadzať ak predáme p. Hrobárovi.
Marián Cisko
Myslím, že to bude problém.
MVDr. Michal Kapusta
Poprosil som vás aby ste doniesli žiadosť. Lebo zatiaľ sa bavíme len ústne, nič nie je na papieri.
Marián Cisko
Pýtal som sa p. Handloviča aké má zámery s pozemkom, tiež má zámery aby mal prístup
k zadnému pozemku.
MVDr. Michal Kapusta
Celý pozemok má dĺžku 60 m. Vy potrebujete šírku max. 10 m na prejazd k vašim pozemkom.
Poprosím vás aby ste doniesli na papieri aspoň skicu lebo budeme rozpráva dookola.
Prehodnotíme to pri hlasovaní. Doneste niečo napísané, aspoň skicu aby sme vedeli si to dať do
súvisu.
Stanislav Korfant
Ja by som mal záujem o kúpu pozemku okolo domu.
MVDr. Michal Kapusta
Pred tromi rokmi ste dali žiadosť, pán Korfant, na odkúpenie pozemku. 3 roky čakáme a nič sa
neudialo, neodkúpili ste ho doteraz.
MVDr. Michal Kapusta
O odpredaji pozemku p. Hrobárovi budeme rokovať v bode 24 ako máme v programe, ak chcete
zostaňte aby ste videli ako sa bude hlasovať.
Štefan Faltin
Oslovil ma p. Voško z Levočskej cesty či by nebolo možné im opraviť cestu od Propopula dole.
Je vo veľmi zlom stave.
MVDr. Michal Kapusta
Samozrejme by bolo možné ale treba nájsť finančné prostriedky, ja viem, že tá cesta je v zlom
stave. Momentálne na ňu nemáme financie.
p. Handlovič
Mám zámer o odkúpenie pozemku ako p. Cisko, chcel by som si zo zadnej strany vybudovať
prístupovú cestu.
MVDr. Michal Kapusta
Akú šírku potrebujete? 10 m?
p. Handlovič
Áno.
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MVDr. Michal Kapusta
Poprosím vás doniesť žiadosť a nakresliť skicu. Nehovorím, že nie, dnes to preberieme, máme
bod programu p. Hrobára, nemáme podklady od vás len hovorené slovo.
p. Handlovič
Dá sa to ešte zmeniť?
MVDr. Michal Kapusta
Ešte raz- doneste žiadosť na papieri, že máme ozajstnú žiadosť.
Máme program zastupiteľstva, bod 24 je p. Hrobár, ak chcete zostaňte a uvidíte ako sa bude
hlasovať.
Mgr. Milan Blahovský
Oslovila ma občianska z Jarmočnej ulice o osadenie retardéra. Niektorí vodiči obchádzajú Galovu
ulicu a chodia cez Jarmočnú neprimerane. Je tá cesta zaťažená viac od kedy sú na Galovej ulici
retardéry.
MVDr. Michal Kapusta
Nech napíše žiadosť.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

28.03.2019

Bod č.: 7

Podanie žiadosti o NFP v rámci PSK – Výzva pre región – Rekonštrukcia
multifunkčného ihriska pod Spišským hradom v Spišskom Podhradí
MVDr. Michal Kapusta
Pripravili sme projektovú dokumentáciu, vyhodili sme chladenie, celkový rozpočet je 175 tis. €
s daňou. Dúfam, že budeme úspešní a získame 50% z PSK.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-3
MZ schvaľuje podanie žiadosti o NFP v rámci PSK – Výzva pre región – Rekonštrukcia
multifunkčného ihriska pod Spišským hradom v Spišskom Podhradí. Celková výška
rozpočtovaných nákladov je 175 000,- € s DPH. Žiadaná výška dotácie je 50% z rozpočtovaných
nákladov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za rok
2018
Mgr. Jozef Pentrák
Prečítal Správu o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za rok 2018.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
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Dali sme žiadosť o riešenie na Okresné riaditeľstvo PZ ohľadom „nelegálnych pretekov“, prišla
nám odpoveď, uvidíme čo bude v lete.
Mgr. Vladimír Šolc
Ešte jeden tip na meranie rýchlosti je a to od polície smerom do Katúň.
Mgr. Jozef Pentrák
Podal informáciu ohľadom merania rýchlosti v meste.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za spoluprácu, je veľmi dobrá, možno, že by bolo ešte dobre keď sa zberá odpad aby
sme trošku usmernili tých čo chodia pred smetiarmi a vyberajú konvy.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-4
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za
rok 2018.
Zodpovedný:
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 9

Správa o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2018
Ing. Ladislav Mišičko
Prečítal Správu o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2018. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať za dobrú spoluprácu, uvidíme ako dopadneme s ďalším hektármi v katastri
Bijacovce. Rieši sa to na štátnych lesoch, rozpráva sa o nejakých cca 600 ha. Ďakujem veľmi
pekne ešte raz za spoluprácu.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-5
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2018.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

28.03.2019

Bod č.: 10

Správa o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2018
Mgr. Vladimír Šolc
Prečítal Správu o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2018. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať za činnosť a aktivity tomuto oddeleniu, aj za pomoc pri organizovaní SFS,
Spišského Jeruzalema, Mikuláša atď. Je tam vlastne jeden človek na chránenom pracovisku cez
úrad práce.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-6
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2018.
Zodpovedný:
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 11

Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2018
Mgr. Milada Kapustová
Prečítala Správu o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2018. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie č.: MZ-02-19-A-7
MZ berie na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2018
Zodpovedný:
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 12

Schvaľovanie úverov – dlhodobý a preklenovací krátkodobý úver –
spolufinancovanie projektov EÚ
MVDr. Michal Kapusta
Už dlhší čas rozprávam o tom, že bude potrebné zobrať úver, vedel som to už keď nám prišiel
papier o schválení rekonštrukcie ZUŠ. Tento projekt je na energetiku a nie na vybavenie. Tento je
najväčší balík, každý projekt je 5% spoluúčasť.
Ing. Stanislav Ledecký
V súlade s § 17 ods. 6 a ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov som preveril dodržiavanie podmienok pre
prijatie návratných zdrojov financovania a súhlasím s prijatím úverov Mesta Spišské Podhradie
do výšky 648 000,- € vrátane. Mesto môže vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich
z návratných zdrojov financovania záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých
úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. Mesto Spišské
Podhradie dodrží zákonné podmienky podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prijatie návratných
zdrojov financovania. Podľa § 17 ods. 15 vyššie uvedeného zákona hlavný kontrolór sleduje
počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce. Dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa §
17 ods. 10-12 je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií.
Ing. Slávka Čarná
Dlhodobý úver som zapracovala aj do návrhu úpravy rozpočtu. 36,29 % bude úverové zaťaženie
mesta.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť prijatie úveru na financovanie investičných projektov
mesta Spišské Podhradie od ČSOB a.s., SME pobočka Poprad s podmienkami podľa indikatívnej
ponuky zo dňa 18.03.2019.
Peter Hanigovský
Preklenovací úver je k projektom a dlhodobý je na čo?
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu ohľadom úverov.
Peter Hanigovský
Peniaze z úverov idú väčšinou na projekty a práce naviac. Práce naviac ZUŠ – čo je v tom?
MVDr. Michal Kapusta
Celkový rozpočet je 1 228 tis. , kinosály aj ZUŠ, žiadali sme na energetiku, 726 000,- € sme
dostali zo SEIA a 135 000,- € sme dostali od vlády SR. Chýba nám na omietky, podlahy,
sedačky, na všetko aby sme ju sfunkčnili. 370 000,- € je potrebných na ZUŠ.
Peter Hanigovský
Super rybník Kobuľany, -koľko sa tam dalo financií doteraz?
MVDr. Michal Kapusta
12 tis. €. Malo by to stáť do 40 tis. €.
Mgr. Peter Vandraško
Možno tie čísla, ktoré tu zazneli sú tak trošku hrozivé, všetko sú projekty, ktoré sme odsúhlasili ak
by sme to neschválili tak pozastavíme všetko. Ak mesto môže vziať úver, tak ho treba vziať.
MVDr. Michal Kapusta
Keby sa nám podarilo doriešiť lesy, máme ešte rezervu – ak už do niečoho pôjdeme v budúcnosti
je potrebné sa ale rozhodnúť čo áno, čo nie. treba nám riešiť veci aby boli kontroly čisté už bez
korekcií a dohodnúť sa čo ešte treba dostihnúť do konca.
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Uznesenie č.: MZ-02-19-A-8
MZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k schvaľovaniu úverov.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

28.03.2019

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-4
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta
schvaľuje prijatie dlhodobého úveru vo výške 553 000,- € poskytnutého zo strany:
Československá obchodná banka, a.s, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 36 854 140, IČ DPH: SK7020000218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu v Bratislave I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B (ďalej len „banka“), na účel zabezpečenia
financovania investičných projektov: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy
Meštiansky dom Mariánske nám. 34, Spišské Podhradie, Zberný dvor Spišské Podhradie - nákup
techniky, Protipovodňová ochrana Dr. Špirku – dokončenie, Zníženie energetickej náročnosti
budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie, Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské
Podhradie, Obnova budovy ZUŠ - Spišské Podhradie, parcela č. 103/2, PD IBV Rybníček, PD
viacúčelová vodná nádrž, PD vodozádržné opatrenia v meste Spišské Podhradie. V súlade
s indikatívnou ponukou zo dňa 18.03.2019.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-5
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta
schvaľuje prijatie preklenovacieho úveru vo výške 95 000,- € poskytnutého zo strany:
Československá obchodná banka, a.s, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 36 854 140, IČ DPH: SK7020000218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu v Bratislave I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B (ďalej len „banka“), na účel zabezpečenia
financovania investičných projektov: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy
Meštiansky dom Mariánske nám. 34, Spišské Podhradie, Zberný dvor Spišské Podhradie - nákup
techniky, Protipovodňová ochrana Dr. Špirku – dokončenie, Zníženie energetickej náročnosti
budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie, Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské
Podhradie, Obnova budovy ZUŠ - Spišské Podhradie, parcela č. 103/2. V súlade s indikatívnou
ponukou zo dňa 18.03.2019.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 13

Členstvo mesta Spišské Podhradie v ZMOS Slovenska
MVDr. Michal Kapusta
Tí čo ste tu dlhšie tak viete, že sme odišli zo ZMOS, bol som iniciátorom odchodu keď nám zrušili
vlak, teraz iniciujem aby sme sa vrátili. Oslovili ma aby som išiel do správne rady ZMOS, kde sa
stretávame so štátnymi tajomníkmi atď. je to aj o lobingu. Dostal som ponuku aby som robil
v komisii ZMOS. Verím, že bude zmena vo vedení ZMOS.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť členstvo v ZMOS.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-6
MZ schvaľuje členstvo mesta Spišské Podhradie v Združení miest a obcí Slovenskej republiky.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Prečítala návrhy na uznesenia na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Máriu Dindovú, bytom Vyšné Hágy 13 na dobu určitú od 1.4.2019 do 30.6.2019 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Annu Balčákovú, bytom Palešovo nám. 25, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.4.2019 do
30.6.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
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Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:
+
+
+

+

+

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

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-9
MZ schvaľuje pridelenie bytu na Robotníckej ulici č. 17 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Mária Valka a pre pani Kvetoslavu Škopovú, bytom Štefánikova 190, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 1.5.2019 do 31.7.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníkov voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
0
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-10
MZ schvaľuje pridelenie bytu na Štefánikovej ulici č. 188 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Lukáša Horvátha, bytom Štefánikova 154, Spišské Podhradie a pre manželku pani Emíliu
Horváthovú, bytom Štefánikova 169, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.5.2019 do 31.7.2019
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníkov voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Výsledky IX. kola a vyhlásenie X. kola OVS IBV Katúň
Mgr. Jozef Srnka
Neprišli žiadne ponuky.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-9
MZ berie na vedomie výsledok IX. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
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Termín:

28.03.2019

Overovatelia:

Primátor:

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-11
MZ schvaľuje vyhlásenie X. kola OVS IBV Katúň (podmienky ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mgr. Peter Vandraško
Mária Kaľavská
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

Výsledky VI. kola a vyhlásenie VII. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná
škola na Komenského ulici
Mgr. Jozef Srnka
Neprišli žiadne ponuky.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-10
MZ berie na vedomie výsledok VI. kola OVS – rozostavaná škola na Komenského ulici.
Zodpovedný:
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-12
MZ schvaľuje vyhlásenie VII. kola OVS – rozostavaná škola na Komenského ulici ( podmienky
ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17

Výsledky VII. kola a vyhlásenie VIII. kola OVS IBV Galova
Mgr. Jozef Srnka
Neprišli žiadne ponuky.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-11
MZ berie na vedomie výsledok VII. kola OVS.
Zodpovedný:
Overovatelia:
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Termín:
Primátor:

28.03.2019

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-13
MZ schvaľuje vyhlásenie VIII. kola OVS (podmienky ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18

Návrh VZN č. 1/2019 o školských obvodoch základných škôl mesta
Mgr. Peter Vandraško
Podal informáciu ohľadom VZN o školských obvodoch základných škôl. Dnes sa môže rodič
rozhodnúť kam dieťa zapíše do školy, je slobodná voľba.
MVDr. Milchal Kapusta
Súhlasili sme s tým, že príjmeme deti z Dúbravy do Podhradia.
VZN č.: 1/2019
MZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o školských obvodoch základných škôl mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 19

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2018
Ing. Stanislav Ledecký
Stanovisko som vám poslal mailom.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam
mestskému zastupiteľstvu v Spišskom Podhradí uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu
mesta Spišské Podhradie za rok 2018 výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad.“
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-12
MZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Spišské
Podhradie za rok 2018.
Zodpovedný:
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 20

Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2018
15

Ing. Slávka Čarná
Prečítala stanovisko audítora.
„Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Mesta Spišské Podhradie k 31. decembru 2018 a výsledku jeho hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že
Mesto Spišské Podhradie konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách
okrem nasledovného: mesto môže vykonávať podnikateľskú činnosť len pri dodržiavaní
ustanovenia § 18, ods. 2, zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy. V súlade
s týmto je potrebné danú oblasť zosúladiť s týmto zákonným ustanovením.“
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-13
MZ berie na vedomie Správu audítora k záverečnému účtu mesta Spišské Podhradie za rok
2018.
Zodpovedný:
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
MVDr. Michal Kapusta
Už sme prehodnocovali stupne likvidity za rok 2018, sme lepší ako bol rok 2017. Zostala nám tam
faktúra za kongresovú sálu, získavame pozitívne body ku grantu.
Bod č.: 21

Správa o inventarizácii za rok 2018
Ing. Slávka Čarná
Neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-14
MZ berie na vedomie Správu o inventarizácii majetku mesta Spišské Podhradie k 31.12.2018.
Zodpovedný:
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
-

18.15 hod. prišiel pán poslanec Vladimír Tomko

Bod č.: 22

Záverečný účet mesta za rok 2018
Ing. Slávka Čarná
Záverečný účet bol zverejnený na úradnej tabuli, máte nejaké konkrétne otázky?
Peter Hanigovský
V decembri sme schvaľovali rozpočet , pýtal som sa, že máme na kultúre položku šport. Schválii
sme uznesenie, že mali byť zúčtované jednotlivé položky. V decembri som sa pýtal prečo je
18 900,- eur čo je na kultúre mi bolo povedané, že je to šport, kultúra a história. Obišiel som si
v decembri ekonomické oddelenie a pýtal som si od ekonómky vysvetlenie. Prešiel som si
čerpanie kultúry – z nich nešlo na históriu a cestovný ruch nič, všetko sa vyčerpalo na MŠK.
Rovnaké veci nám figurujú v rozpočte mesta aj v rozpočte MsKS. Ak niekto povie, že v Podhradí
ide na futbal 54 tis. €, to nie je úplná pravda, kto neverí nech sa ide pozrieť, ozrejmia mu to
pracovníčky čo s tým robia. Podľa mojich skromných odhadov futbal nás stojí 80 tis. €.
MVDr. Michal Kapusta
Na oddelení športu, histórie a cestovného ruchu je zriadené jedno chránené pracovisko – kde sú
dve persony. V tomto balíku by mali byť mzdy , ktoré sú hradené z časti z úradu práce a ostatné
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z našich financií. Pozriem to a na ďalšom MZ ti odpoviem. Sú tam financie na dvoch ľudí. Nie je
problém, pozrieme, vysvetlíme, povieme.
Jozef Komara
Kalorické je spomínané aj v MsKS? Pri tebe sedí poslanec Šolc a mohol by ti to vysvetliť.
Peter Hanigovský
Necitoval som to celkom, kalorické nie, ale čistiace, kosačka atď. je tu aj tam.
Mgr. Vladimír Šolc
Kalorické je výhradne iba vecou MŠK, rozpočtu MŠK.
MVDr. Michal Kapusta
Pozrieme, nevieme teraz reagovať.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok
2018 bez výhrad.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-14
MZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Podhradie za rok 2018 bez výhrad.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Dovolím si predniesť jeden návrh na základe uznesenia č. MZ-01-17-B-21 a to vylosovať ďalšiu
organizáciu kde bude vykonaný audit. Navrhujem aby sme vylosovali ďalší subjekt.
- Prerušenie bodu 22
Bod č.: 23

Zmena rozpočtu č. 3 mesta Spišské Podhradie
Ing. Slávka Čarná
Na základe výsledkov záverečného účtu som pripravila návrh na zmenu rozpočtu. Podala
informáciu.
MVDr. Michal Kapusta
Podklady sme vám posielali mailom. Máte niečo k zmene rozpočtu?
Ing. Ján Lisoň
Je tam aj riešenie financovanie výdajne školskej jedálne?
Ing. Slávka Čarná
Áno.
Ing. Ján Lisoň
Podľa vyjadrenia riaditeľky ZŠ na finančnej komisii sa realizuje príprava staveb-technického
vybavenia školskej jedálne na Palešovom nám. 9. Ide o financovanie zatiaľ stavebných úprav.
Ostatné náklady potrebné na vybavenie sa doriešia v priebehu roka.
Finančná komisia navrhuje MZ zmeniť rozpočtované prostriedky 17 095,- € ostatná rezerva 3%
v rozpočte mesta 2019 na zriadenie výdajnej školskej jedálne Palešovo nám. 9.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-15
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3 Mesta Spišské Podhradie na rok 2019 z pôvodných
7 115 530,- € na 7 386 804,- € podľa predloženého návrhu.
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+

+
+

28.03.2019

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

+

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 24

Majetok – 1. Peter Hrobár, Starý jarok 47, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu
mestského pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schvaľovali zámer, máte nejaké otázky pred hlasovaním?
Peter Hanigovský
Kolega Faltin povedal, že treba umožniť ten zámer lebo s Petrom sú v bytovom dome problémy.
Aké tam boli problémy v dome?
Štefan Faltin
Problémy boli s p. Hrobárom s tým, že choval psov v dome a susedia sa sťažovali, že tam bol
smrad atď., rozprávali sme o tom a ďalšie problémy boli tam kde mal kone, ohľadom koní, psov
atď. Kým ste nevedeli, že p. Hrobár ide kupovať pozemok nikto nemal záujem a teraz všetci traja
chcete kupovať tento pozemok. Až keď sme mu schválili zámer. Neberte to tak, že chcem
niekomu ublížiť. Vyzerá to tak, že nechcete aby to tam kúpil.
Peter Hanigovský
Pán Tomko, ako predseda komisie životného prostredia, ste sa nezaoberali napr. chovom psov
v bytovom dome?
Vladimír Tomko
Boli sme tam veľakrát riešiť tieto veci so psami atď. rozprával som s p. Hrobárom, že budem za
ale s tým, že tam bude len chatka, žiadne psy, žiadne kone.
Peter Hrobár
Kone som predal, aj prasatá, už mám len sliepky a morky. V žiadnom prípade tam nebudem
chovať ošípané ani kone.
Mgr. Milan Blahovský
Povedzte to rovno a otvorene, že problém je v tom, že nechcete aby tam prišiel p. Hrobár
a nekrúťme sa okolo jednej veci dookola. Treba nazvať veci pravými menami.
Peter Hanigovský
Aj keď ste sa teraz dozvedeli, že mesto odpredáva pozemok p. Hrobárovi je tu nejaký postup - ak
má niekto záujem odhlasujeme zámer, potom osobitný zreteľ a až potom sa hlasuje o odkúpení
pozemku. Možno by do budúcna by bolo treba schváliť, ak je taký záujem o pozemky, aby sa to
spropagovalo.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Hrobár bol za mnou ohľadom odkúpenia pozemku , povedal som mu, že ak chce 100 m2,
že súhlasím ale nikdy by som nesúhlasil aby sa to predalo celé. Preto som povedal, že so 100m2
súhlasím, to isté s p. Korfantom, kde čakáme tri roky za kúpou. Do 100 m2 súhlasím. Všetci štyria
sa viete dohodnúť a môžete byť spokojní, ak sa dohodnete. Veľký pozemok nie je na predaj.
Zatiaľ územný plán to rieši , že je tam zeleň a záhrada. Tak ste mali prísť s tým, pán poslanci,
pomôžte nám, p. Hrobár vám iste nebude zavadzať.
p. Handlovič
Ja som zdedil dom aj pozemok pred rokom, ja p. Hrobára vôbec nepoznám. Ja som chcel
vysporiadať celú Tomaškovu parcelu, ja som nevedel, že aj p. Cisko má záujem.
MVDr. Michal Kapusta
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Teraz máme stret, dohodnite sa všetci štyria.
p. Korfant
Ja tam bývam už 50 rokov, staral som sa o pozemok, rozprával som o tom, že časť by som kúpil
a časť vzal do prenájmu. Ja sa prikláňam k názoru p. Ciska.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávali sme, že dáme do prenájmu, nie že to odpredáme. Myslím si, že je na mieste ak p.
Hrobár urobil GP, že by bola slušnosť aby sme hlasovali či áno alebo nie, dal peniaze za GP.
Všetci štyria môžu byť spokojní ak predložia veci a nikto nikomu nebude brániť.
Na začiatku od cesty chceme parkovanie, tento priestor potrebujeme my.
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-16
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – novovzniknutá parcela KN-C 227/50 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m2 odčlenená od pozemku KN-C 227/20 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 797 m2 na základe GP č. 14/2019 vyhotoveného Jánom
Burikom dňa 20.02.2019, overeného Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa
01.03.2019 pod číslom G1-70/19, nachádzajúca sa v k ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č.
1 na Petra Hrobára, Starý jarok 47, Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného zákonného
ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu
iného majetku – zosúladeniu vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu
majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích
osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-17
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku - novovzniknutá parcela KN-C 227/50 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 100 m2 odčlenená od pozemku KN-C 227/50 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 797 m2 na základe GP č. 14/2019 vyhotoveného Jánom Burikom dňa
20.02.2019, overeného Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa 01.03.2019 pod číslom
G1-70/19, nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie Petra Hrobára, Starý jarok 47, Spišské
Podhradie za celkovú cenu 14,-€/m2 bez DPH. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti
hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
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Majetok – 6. Ján Michalik, Starý jarok 51, Spišské Podhradie – žiadosť
o odpredaj pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Ide o pozemky kde bol Doprastav – jedná sa o 1 513m2.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová doporučuje MZ odpredať p. Jánovi Michalikovi pozemok
nachádzajúci sa v katastrálnom území Spišské Podhradie, parcela KN-E 938/1 vo výmere 1 513
m2 za cenu 11,- €/1m2.
Ing. Ján Lisoň
V žiadosti sa píše, že stavba prevádzky pneuservisu. V akom časovom horizonte by to bolo
reálne? Je to výhodná poloha?
p. Erika Michaliková
Do roka. Chceme rozšíriť prevádzku, tieto priestory sú malé.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprával som s p. Michalikom, nechce byť už v nájme, chce byť na svojom. Rokovanie bolo aj
ako je poľnonákup – váha. K dohode nedošlo, vyhovoval by mu tento priestor lebo chce riešiť aj
nákladné autá. Táto časť je priemyselná zóna, príde od benzínky a ide hore, nepotrebuje vojsť do
mesta. Začala by sa tam pomaly budovať priemyselná zóna, trošku sa vytrápia so sieťami , na
tom pozemky nie sú siete. Toto im treba riešiť.
Peter Hanigovský
Pán Magula tam chce robiť IBV, teraz zámer je pneuservis, p. Korinek už pred dvomi rokmi mal
mať predajňu. Tiež by som chce zvážiť do budúcna. Takéto veci treba ošetriť nejakým dodatkom
ku kúpnej zmluve v prípade nedodržania dohody. Aby sme v budúcnosti nemali aj pneuservis aj
domy.
Ing. Ján Lisoň
Po zmene územného plánu zostane na priemyselnú zónu len bývalý areál cvičišťa?
MVDr. Michal Kapusta
Celá priemyselná zóna je tehelňa ale až ku ceste.
Ing. Ján Lisoň
Do areáli IBV sa pôjde cez priemyselnú zónu?
MVDr. Michal Kapusta
Na IBV pôjdu 3 cesty, ak to bude, budú tam tri vjazdy.
Peter Hanigovský
p. Magula nemohol začať robiť niečo s tým priemyselným parkom? Rokovali ste s pamiatkarmi?
MVDr. Michal Kapusta
Mal mať logistické centrum na prekládku kontajnerov, nepredpokladám, že pneuservis bude mať
výšku 15 m. Magula bol niekde inde. Ale určite bude treba riešiť doplnky územného plánu.
Ing. Ján Lisoň
Je tam potencionálne riziko, že nedôjde k stavebnému povoleniu, neznamená , že sa to tak
stane, nemôže sa urobiť len užívanie pozemku a potom stavebné, ak by boli problémy?
MVDr. Michal Kapusta
Dal by som do zmluvy – predkupné právo mesta, ak by bol problém s výstavbou. Dnes sa
schvaľuje zámer, nie je problém aby sme išli na konzultáciu k pamiatkarom.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia berie na vedomie žiadosť a navrhuje MZ schváliť zámer odpredaja pozemku
parcela E 938/1 o výmere 1 513 m2 pre Jána Michalíka, Starý jarok 51, Spišské Podhradie za
cenu 11,- €/m2.
Jozef Komara
Stavebná komisia súhlasí s odpredajom pozemku na parcele KN-E 938/1.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-18
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou prípadu osobitného zreteľa a to pozemok
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parcela KN-E 938/1 - orná pôda vo výmere 1 513 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísaný na LV č. 2269 pre Jána Michalika, Starý jarok 51, Spišské Podhradie za cenu 11,- €/m2.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – 2. František Škop, Štefánikova 11, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu
domu na Štefánikovej ul. č. 10
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schvaľovali zámer. Stanoviská komisií ste dávali.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-19
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta a to: stavba – rodinný dom s. č. 464 na
pozemku parcela KN-C 353 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 336 m2, pozemky parcela
KN-C 353 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 336 m2, parcela KN-C 352 – záhrada vo
výmere 154 m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaných na LV č. 1 na Františka
Škopa, Štefánikova 11, Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia
je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využitiu majetku mesta
a rozvoju občianskej vybavenosti v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
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-02-19-B-20
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľného majetku mesta a to: stavba – rodinný dom s.č. 464 na
pozemku parcela KN-C 353 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 336 m2, pozemky parcela
KN-C 353 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 336 m2, parcela KN-C 352 – záhrada vo
výmere 154 m2 nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaných na LV č. 1 pre Františka
Škopa, Štefánikova 11, Spišské Podhradie za celkovú cenu 6 860,- € bez DPH. Náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

+
0

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

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

pokračovanie bodu č. 22

Na vykonanie auditu bola vylosovaná Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie.

Majetok – 3. Mária Rovderová, Bernolákova 35, Košice – darovanie pozemkov
MVDr. Michal Kapusta
Pani Rovderová nám chce darovať cca 16 m2.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová doporučuje MZ prijať vyššie uvedené pozemky do
vlastníctva mesta od p. Márie Rovderovej, ktorá ich zdedila v spoluvlastníckom podiele 16,72 m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť prijatie daru od p. Márie Rovderovej, Košice Západ,
Bernolákova 35, spoluvlastníckeho podielu 2/46 na pozemkoch – parcely 2176/3, 2998/2,
2198/45, 2198/46, 2294/3, 2294/20.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-21
MZ schvaľuje prijatie daru – pozemky parcela KN-C 2176/3 – orná pôda vo výmere 3 m2, 2997/2
– zastávané plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 , 2198/45 – trvalé trávne porasty vo výmere 30
m2, 2198/46 – trvalé trávne porasty vo výmere 290 m2, 2294/3 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere vo výmere 3 m2, 2294/20 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2, nachádzajúce
sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 3847 v podiele 2/46 od p. Márie Rovderovej,
Bernolákova 35, Košice – Západ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – 4. Vysporiadanie pozemkov v areáli MŠK a prístupová komunikácia
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste mapku. Ide o dve parcely pod ľadovou plochou. A jedna parcela pod veľkou tribúnou
a prístupovou cestou.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová navrhuje MZ vysporiadať vyššie uvedené parcely
vydržaním, prenájmom alebo kúpou ešte pred podaním projektu na výstavbu multifunkčného
ihriska v areáli MŠK.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť začatie úkonov procesu vydržania na pozemkoch parc.č.
2559/1 a 2632 v areáli MŠK Spišské Podhradie.
Jozef Komara
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Stavebná komisia navrhuje vysporiadanie pozemkov vydržaním a prenájmom, resp. kúpou ešte
pred podaním projektu.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-22
MZ schvaľuje vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Spišské
Podhradie, zapísaných na LV č. 3006 a to parcela KN-E 2559/1 – orná pôda vo výmere 1217
a KN-E 2632 – orná pôda vo výmere 6355 m2 v podiele 1/3 formou vydržania.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mgr. Peter Vandraško
Mária Kaľavská
+
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-23
MZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísaných
na LV č. 2973 a to pozemok parcela KN-E 2560/1 orná pôda vo výmere 616 m2 na obdobie 10
rokov za účelom realizácie zámeru: Rekonštrukcia multifunkčného ihriska pod Spišským hradom
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – 5. Dávid Holub, Galova 20, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu domu
na Štefánikovej ul. č. 16
MVDr. Michal Kapusta
Je to dom čo sme kúpili , záhradu a garáž sme si nechali. Dom je v takom všelijakom stave, treba
dosť veľa peňazí doňho dať.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová doporučuje MZ odpredať dom Dávidovi Holubovi, bytom
Galova 20, Spišské Podhradie na Štefánikovej ulici č. 16, Spišské Podhradie za cenu 25 000,- €.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zobrala žiadosť na vedomie.
Jozef Komara
Stavebná komisia súhlasí s odpredajom.
Štefan Faltin
Tam sú nájomníci v tom dome?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam p. Kočiš. P. Fiľovi skončil nájom a p. Valková odovzdala byt. Ak by sme to odpredali
budeme p. Kočiša riešiť.
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Uznesenie č.: MZ-02-19-B-24
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou prípadu osobitného zreteľa a to rodinný dom
s.č. 470 na parcele KN-C 333/2 a pozemok parcela KN-C 333/1 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 261 m2, KN-C 333/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 268 m2, KN-C 333/3 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m2 a KN- C 334 – záhrada vo výmere 111 m2,
nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 pre Dávida Holuba, Galova 20,
Spišské Podhradie za cenu 25 000,00 €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mgr. Peter Vandraško
Mária Kaľavská
+
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – 7. Milan Valo, Osadná 14, Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného
bremena
MVDr. Michal Kapusta
Je to lokalita pri mlyne, je to rodina Faithovych, ktorú zastupuje p. Vaľo. Mesto tam vlastní 148
m2. Chcú tam zriadiť vecné bremeno na dobu neurčitú. Chceli by tam stavať rodinné domy, ide
o developerský zámer, chcú mať samostatnú lokalitu. Ja mám s tým osobne problém aby sa to
uzavrelo. Ja sa nebránim tomu aby ten priestor využívali, nie som za to aby sa to uzavrelo.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová navrhuje MZ zamietnuť žiadosť o zriadenie vecného
bremena v prospech žiadateľa a zároveň navrhuje MZ ponechať tento priestor do budúca ako
verejné priestranstvo.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zriadenie vecného bremena v prospech žiadateľov na
pozemku, parcela mesta č. 2083 s právom prechodu a prejazdu na dobu určitú do vydania
právoplatnosti stavebného povolenia pre developerský projekt na priľahlých pozemkoch
žiadateľov s tým, že právo prechodu a prejazdu cez uvedený pozemok, parcela 2083 bude
neobmedzená aj pre ostatnú verejnosť.
Jozef Komara
Stavebná komisia navrhuje MZ schváliť zriadenie vecného bremena na parcele KN-C 2083 do
vydania právoplatnosti stavebného povolenia developerského projektu s tým, že nebude
obmedzené právo prechodu aj pre ostatnú verejnosť.
Uznesenie č.: MZ-02-19-F-1
MZ zamieta žiadosť Milana Vala, Osadná 14, Bratislava o zriadenie vecného bremena
v prospech žiadateľa a zároveň navrhuje MZ ponechať tento priestor do budúcna ako verejné
priestranstvo.
Zodpovedný:
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
0
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
0
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

Majetok – 8. VSD a.s. Košice – žiadosť o zriadenie vecného bremena
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zriadenie vecného bremena pre ENERPRO, s.r.o.,
Miškovecká 6, Košice a zároveň udeliť mandát primátorovi rokovať a dohodnúť s oprávneným
cenu náhrady za zriadenie vecného bremena.
MVDr. Michal Kapusta
Vecné bremeno môže byť ošetrené nejakou finančnou čiastkou ale chceme aby išlo do zeme, ak
to bude do zeme, bude bez poplatkov.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-25
MZ schvaľuje zámer zriadenia vecného bremena pre stavbu: „Spišské Podhradie – úprava NN
siete a DP na Komenského ulici“ a zároveň udeľuje primátorovi mesta mandát rokovať
a dohodnúť s oprávneným z vecného bremena cenu náhrady za zriadenie vecného bremena.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
28.03.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 25

Riešenie otázky stravovania dôchodcov v meste Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Poslali sme vám návrh dodatku aj kalkuláciu ceny ohľadom stravovania dôchodcov. V prvej etape
chceli dvihnú ť cenu 0,40 € za obed, vraveli sme, že budeme hľadať iné riešenia, potom išli
s cenou dole na 1,95 €. Mesto dopláca 0,54 € na každý obed. Celkovo obed na jedného je 2,50
max. výška.
Mária Kaľavská
Sociálna komisia zobrala dodatok na vedomie.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia to tiež zobrala na vedomie, oni nám to len oznamujú.
MVDr. Michal Kapusta
Ak dáme stravnú jednotku na Školskú 3 tak ich „rozbijú“ v cenách.
Uznesenie č.: MZ-02-19-A-15
MZ berie na vedomie
a/ navýšenie stravnej jednotky pre dôchodcov v DSS Sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1,
Spišské Podhradie na max. sumu 1,96 €/ stravná jednotka zo strany dôchodcov
b/spolufinancovanie mesta pri stravovaní dôchodcov je max. 0,542 €/ 1 stravná jednotka zo
strany mesta
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c/ celkové náklady na stravnú jednotku sú max. 2,502 €/1 stravná jednotka
d/ termín navýšenia stravnej jednotky od. 01.04.2019
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

28.03.2019

Bod č.: 26

Plán obnovy verejnej kanalizácie a ČOV
MVDr. Michal Kapusta
Sú tam dva plány , sú na 10 rokov, veľký kanál a malý kanál. Máte nejaké otázky?
Peter Hanigovský
Došlo k tomu čo som sa pýtal keď sme spúšťali kanál, že kde máme kalolis.
MVDr. Michal Kapusta
Kalolist bude stáť cca 16 tis. €.
Ing. Ján Lisoň
V pláne obnovy vyplýva čerpanie v roku 2020.
MVDr. Michal Kapusta
Uvidíme ako vyskladáme verejné obstarávanie.
Ing. Ján Lisoň
Ak schválime plán uznesením a nesplníme to, tak budeme musieť meniť uznesenie.
Peter Hanigovský
Nemáme poriešenú dažďovú vodu.
MVDr. Michal Kapusta
Máme zmiešanú kanalizáciu. Máš pravdu.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-26
MZ schvaľuje Plán obnovy verejnej kanalizácie.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+

Termín:
Primátor:

28.03.2019

+

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

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-19-B-27
MZ schvaľuje Plán obnovy verejnej kanalizácie Spišské Podhradie – rybníček.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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28.03.2019

+
+

+
+

Bod č.: 27

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Prečítal správu zo zasadnutia školskej komsie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mestská časť Katúň – 4 km - nemajú nárok na cestovné a máme tu Studenec – 2 km a majú
nárok. Musíme si k tomu sadnúť a nejak to poriešiť. Legislatívne na to zatiaľ nemáme nárok ale
logicky to je iné. Na komisii sme prebrali výdajňu stravy na Palešovom nám. 9, prebrali sme Deň
učiteľov. Riaditeľka MŠ Štefánikova 40 bude pozývaná na zasadnutia školskej komisie. Prečítal
športové akcie. Čerpanie rozpočtov predložia školy do 15.04.2019.
Ing. Ján Lisoň
Správu z komisie som prečítal počas rokovania MZ.
Mgr. Milan Blahovský
Tiež som stanoviská komisie prečítal počas rokovania MZ.
Jozef Komara
Na zasadnutí komisie sme rokovali o žiadosti vlastníkov bytov Májová 46 o opravu chodníka.
Komisia berie žiadosť na vedomie a navrhuje vypracovať komplexné riešenie tejto časti ulice
s vybudovaním parkovacích miest a zapracovať to do rozpočtu na rok 2020.
Komisia mestskej časti Katúň doporučuje MZ schváliť na opravu klubu pri Kultúrnom dome
finančné prostriedky vo výške 600,- € z rozpočtu mestskej časti Katúň. Z týchto prostriedkov bude
zakúpené okno, vchodové dvere a pec.
Členovia komisie ďalej odporúčajú MZ schváliť na výmenu strechy finančné prostriedky vo výške
2 000,- € z rozpočtu mestskej časti Katúň.
Bola odovzdaná stavba – prípojky IBV v Katúni.
MVDr. Michal Kapusta
Katúň má svoj priestor v rozpočte?
Ing. Slávka Čarná
Áno.
Ing. Ján Lisoň
Treba sa pozrieť na rozpočet Katúň, tam sa bral úver aby sme zistili z čoho sa spláca a potom sa
tým zaoberať. Na najbližšom zasadaní finančnej komisie sa budeme zaoberať rozpočtom 2018
a 2019 – príjmy a výdaje.
MVDr. Michal Kapusta
Keď majú v rezerve 10 tis. €? Nemôžeme im pustiť financie aby si opravili – klub a zatekanie
strechy?
Ing. Ján Lisoň
To neviem či majú lebo neviem z čoho splácajú úver.
MVDr. Michal Kapusta
Schválili sme úver aby sme financovali IBV Katúň, urobili sme časť elektriny – 8 000, vodovod
20 000 a za plyn zaplatíme 12 000,-. Z úveru 100 tis. sa čerpalo 40 a predali sa dva pozemky to je
cca 28 tis. €, to znamená z úveru je vyčerpaných 12 tis. Môžeme s kľudom dnes im povoliť aby
prečerpali 2 600 €. Beriem stanovisko Ing. Lisoňá ale skúste či áno alebo nie, bol by som rád aby
sme pustili ich peniaze, nie naše.
Uznesenie č.: MZ-02-19-B-28
MZ schvaľuje čerpanie 2 600,- € z rozpočtu mestskej časti Katúň na:
- rekonštrukciu klubu (zakúpenie okna, vchodových dverí a pece)
- rekonštrukciu strechy na budove na multifunkčnom ihrisku
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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28.03.2019

+

+

Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

-

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

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ si hovoril o sťažnosti p. Kukoľovej, dáme tam urobiť prechod pre chodcov
smerom ku Komunitnému centru. Toto urobíme a uvidíme čo to urobí. Pán Sýkora prišiel
s návrhom či nechceme ísť do projektu vybudovania rozhľadne nad tehelňou a druhá vec, že či by
sme nevedeli pripraviť PD na chodník okolo Spišského hradu v päte kopca, išlo by sa poza
cintorín, poza Podzámkovú ulicu, okolo E-18 na križovatku, na Sobotisko a na hrad na horné
parkovisko a úžinou prejsť okolo hradu alebo okolo kaplnky pri kameňolome. SNM v Levoči by
malo mať v správe a v majetku celý hradný kopec delimitáciou. Dalo by sa to riešiť majetkovo,
okruh 5 km chodníka okolo hradu, toto sa mi celkom ráta, toto vidím ako víziu, tento návrh sa mi
ráta.
Štefan Faltin
Už viacerí ľudia sa pýtajú či by nebolo možné urobiť cyklistický chodník. To by sa chcelo spojiť aj
s ostatnými starostami.
MVDr. Michal Kapusta
Na cyklochodníky budú do budúcna peniaze. Možno by sa dalo cez Interreg dostať ku peniazom.
Do budúcna keby sa dalo dohodnúť aby nám to dali do prenájmu na 10-15 rokov.
Bod č.: 28

Rôzne
Mgr. Peter Vandraško
Na orientačných tabuliach v meste sú niektoré veci už staré. Treba prejsť všetky tabule a dať to
do poriadku.
MVDr. Michal Kapusta
Už sa na tom pracuje.
Bod č.: 29

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 20.15 hod.
V Spišskom Podhradí dňa 28.03.2019

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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