Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 19.11.2010
Program:
1)
2)
3)
4)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl

5)
6)

Rôzne
Záver

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
riaditelia škôl
a školských
zariadení
predsedajúci

Prítomní:
+
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
Mária Kaľavská
+
Štefan Faltin
+
Vladimír Tomko
+
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Marián Boržík
Štefan Siváň

+
+
N
+
N

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Ing. Štefan Mačuga
Marián Boržik
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 6
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 4
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
Diskusia
Bc. Mlynarčíková

MVDr. Kapusta

Predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Nedostatky v kuchyni nám vytkol Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Poprade. Už sú odstránené.
RÚVZ dal jednu podmienku – vymaľovať kuchyňu. Ostatné veci ako
chodník a strecha je na pláne na budúci rok.

Uznesenie č.: MZ-11-10-B-1
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
19.11.2010
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+

+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Biric
Ing. Lisoň

Mgr. Biric

Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Je predpísaná štruktúra a osnova správy. Máte napísané, že je to
vyhodnocovania správa. Je to dokument, ktorý sa zakladá. Je to
v rozpore. Doteraz som sa s týmto pojmom nestretol. Správne má byť
„Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl“.
Možno to formálne nie je v poriadku. Prepracujeme prvú stranu.

Uznesenie č.: MZ-11-10-B-2
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
19.11.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Longauer

Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ. Správa tvorí
prílohu zápisnice.

Uznesenie č.: MZ-11-10-B-3
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Spišský hrad
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ CVČ
Termín:
19.11.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Jurečko

Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Školská 3. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
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Uznesenie č.: MZ-11-10-B-4
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 3 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
19.11.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Karpatyová

Predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Palešovo nám.
9.Správa tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č.: MZ-11-10-B-5
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Palešovo nám. 9
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
19.11.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

Oblasť školstva patrí k najvýznamnejším kompetenciám
samosprávy, originálnych ako aj prenesených. Ich financovanie
viaže pritom viac ako
tretinu celkového rozpočtu mesta. V
súčasnosti je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské
Podhradie materská škola, základná umelecká škola, centrum
voľného času a dve základné školy.
Pri základných školách sú
zriadené školské kluby detí. Mesto Spišské Podhradie prevádzkuje
aktuálne dve zariadenia školského stravovania.
Školám a školským zariadeniam bola venovaná veľká
pozornosť. Základná umelecká škola dostala nové priestory na
Sídlisku hrad. CVČ získalo na sídlisku Štúrova novú telocvičňu,
ktorá slúži nie len členom CVČ ale aj širokej športovej verejnosti. Aj
na materskej škole boli vymenené okná za účelom zníženia
spotreby energie. Základné školy majú nové fasády, sú vybavené
modernými vyučovacími pomôckami. Začalo sa s rekonštrukciou
a nadstavbou ZŠ na Palešovom námestí – ide o NFP z európskych
zdrojov. Projektová dokumentácia na taký istý účel je spracovaná aj
pre ZŠ na Školskej ulici.
Negatívnym javom v oblasti školstva je klesajúci počet žiakov a tým aj
zníženie financií pre školy. V dôsledku poklesu počtu žiakov nám bol
zrušený školský úrad.
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+
+
+
+

Jedna poznámka na prácu bývalého vedúceho školského úradu: Dňa
26.5.2010 bola Okresnou prokuratúrou v Poprade vykonaná previerka
zameraná na zistenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní obce na
úseku preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ohrozovania
výchovy a vzdelávania maloletých alebo zanedbávania starostlivosti
o povinnú školskú dochádzku. Prokurátor zistil:
1. v postupe mesta Spišské Podhradie v správnom konaní pod č.j.
719/2008 došlo k porušeniu ustanovení § 3 ods. 1, § 46, § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov a § 76, § 77 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov.
2. po preskúmaní rozhodnutia o prerušení správneho konania pod
č.j. 51/2008, 231/2008 zo dňa 14.4.2008 toto je v rozpore s § 2
ods. 1, § 69 a § 71 písm. a) zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 46 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
3. v postupe mesta Spišské Podhradie pod č.j. 327/2008 došlo
k porušeniu ustanovení § 3 ods. 1, § 24 ods. 1, § 46, § 47, § 49, §
51 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, § 67 ods. 3 a § 77 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Za účelom odstránenia porušenia zákona podal prokurátor v dvoch
prípadoch podľa § 28 ods. 1 Zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
v znení neskorších predpisov – upozornenie prokurátora a v jednom
prípade podal protest prokurátora. Všetky dokumenty sú poslancom
k nahliadnutiu na MsÚ.
Bod č.:
Rôzne
Diskusia
Faltin

Tomko

MVDr. Kapusta

Ing. Lisoň

Chcem poprosiť kolegu p. poslanca Tomka ohľadne výrubu stromu na
sídlisku hrad – obyvatelia žiadajú o urýchlené orezanie, očistenie alebo
zrezanie stromu. Konáre poškodzujú bytový dom. Chcem poprosiť aby sa
táto vec urýchlila do konca mesiaca.
Na poslednom MZ som poslancov oboznámil so situáciou. Môj návrh
a návrh komisie je zrezať uvedený strom nakoľko poškodzuje bytový dom.
Je to strom ani nie 3 celé metre od bytového domu. Komisia dala návrh,
že sa v jeseni orežú konáre a na budúci rok v jari sa strom zreže.
Na minulom MZ sme prijali rozpočet na rok 2011 a zabudli sme prijať
jedno uznesenie a to uznesenie o právomoci primátora. Predniesol návrh
na uznesenie. Výška právomoci zostala to na úrovni minulého roka.
Navrhujem aby to schválilo nové MZ.

Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje realizáciu rozpočtového opatrenia primátorom mesta do výšky 3 320,- €
v jednotlivých prípadoch, ak v priebehu roka 2011 vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte
zabezpečená za podmienky, že nedôjde k prekročeniu limitu celkových výdajov, ani k pohybu
výdajov v položkách 610 a 620, schválených v rozpočte na rok 2011.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.11.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
0
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
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0

Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
-

Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Diskusia
Komara

Ing. Tirpák

Hanigovský
Ing. Tirpák

Ing. Lisoň

Ing. Tirpák

Ing. Lisoň
Ing. Tirpák
Ing. Lisoň
Ing. Tirpák
Ing. Lisoň
Mgr. Bača
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta
Hanigovský

Ing. Tirpák

Chcem sa poďakovať ako predseda MSK a športovej komisie za
spoluprácu. Myslím si, že sa našlo riešenie a spolupráca v rámci mesta
a mohli sme rozvíjať našu činnosť. V tomto volebnom období sme aj za
spolupráce mesta a zZŠ Školská 3 mohli vybudovať ihrisko s umelou
trávou. Pokračovali sme v mládežníckej činnosti a v roku 2007 sme
dosiahli úspechy. Minulý rok bolo tretie miesto v Coca-cole CUP – tréner
Ing. Tirpák. Naďalej budeme rozvíjať našu činnosť. V Tatrane Prešov
vyrástli naši odchovanci, štyria reprezentujú naše mesto. Robíme dobré
meno mestu Spišské Podhradie.
Chcem predložiť žiadosť o úpravu nájomného. Spúšťali sme platenie
parkoviska v centre mesta. Rozhodovali sme koľko by malo byť nájomné
atď. Vo výpočte sa urobila chyba, že miesta ktoré sú obsadené
parkovacími kartami nedajú taký výnos. Výber parkovného je 75 tis.Sk.
Čo je na úrovni trištvrtiny roka. Celý rok sa s.r.o. starala o parkoviská
a celý zisk sa má dať mestu. Ja navrhujem, aby príjem z parkovného sa
rozdelil na 50% pre s.r.o. a 50% pre mesto. Nejedná sa o zisk. Bolo by
potrebné aby s.r.o. niečo z výberu parkovného mala – nejaký príjem.
V žiadosti je presne uvedené koľko sa za parkovné vybralo.
Aké boli náklady na prevádzku parkovacích automatov pre s.r.o. v sume?
Nejde o prevádzkové náklady. Predalo sa 150 kariet. Treba si uvedomiť,
že máme svoju robotu. Niekto príde pre kartu musíš všetko nechať
a vystaviť kartu. Celý deň je rozbúraný a nemôžeš sa sústrediť na svoju
prácu. Pre parkovné karty si chodia ľudia počas celého pracovného dňa.
V minulých obdobiach v správe ste mali rozdelené hospodárenie
jednotlivých častí. Ako vám to vychádza za 10 mesiacov na parkovnom?
Hospodárenie myslím. Výnosy mínus náklady.
Momentálne som výročnú správu nerobil, nemám to takto začlenené.
Náklady na materiál nie sú veľké, gro je tá práca na tom. Sú často
pokazené automaty. Ťažko je presne vyčísliť aké sú náklady.
Ako často vyberáte z automatov?
Každý mesiac koncom mesiaca. Z obidvoch automatov je 1 045,- € za 11
mesiacov.
Ako vám vychádza hospodársky výsledok za celú spoločnosť?
K 10 mesiacu by sme mali zisk cca 250 tis. Sk.
Žiadal o vysvetlenie jednotlivých položiek. Zníženie nájmu má dopad na
mestský rozpočet. Aké je stanovisko vedenia mesta?
Vyhovieť žiadosti služieb mesta s.r.o.
Na MZ sme minulý týždeň hovorili, aby správu dodal v piatok, doniesol ju
včera. Pripravili sme návrh na uznesenie. Prečítal návrh.
S.r.o. žiada o zníženie o polovicu.
Vysvetlil situáciu.
S.r.o. má 30% za výber nájomného? Toto bol prvý rok, musíme zobrať do
úvahy, že prvý štvrťrok sa nevyberalo. Mesto investovalo do tohto
systému dosť peňazí, nesúhlasím, aby sa rozdelilo na 50%. Navrhujem
pre s.r.o. 30%.
Parkovisko pod Spišským hradom máme za 1,- €.
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Ing. Lisoň

Treba dať návrh.

Uznesenie č.: MZ-11-10-B-6
MZ schvaľuje dodatok č.1 k Zmluve o nájme o prevádzkovaní platených parkovacích miest zo dňa
30.12.2010 nasledovne: v čl. 3 Výška a splatnosť nájmu sa mení bod 1., kde výška nájmu za rok
2010 je 1660,- €.
Zodpovedný:
Primátor, Služby mesta s.r.o.
Termín:
19.11.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

Máme za sebou 4 roky spoločnej práce, spoločnej snahy pri zveľaďovaní
nášho mesta v prospech mesta, v prospech jeho obyvateľov. Každý z nás
na svojom úseku, na svojej pozícii robil v rámci svojich možností. Nie
vždy sa každému rovnako darí.
Ja tu nebudem robiť podrobný rozpis úspechov – kto chodí po Spišskom
Podhradí s otvorenými očami musí vidieť zmeny, ktoré nastali za obdobie
posledných 4 rokov. Spomeniem len nové byty, nové cesty, nové
chodníky, zrekonštruované budovy – strechy, okná, fasády, ihriská ....
Začali sme s kamerovým systémom, informačným systémom t., j.
značenie ulíc pre turistov. Sú veci zrealizované, sú veci, ktoré sa
realizujú, máme projekty schválené, podané, projekty pripravené na
ďalšie výzvy.
Toto všetko sme dosiahli spoločným úsilím a za toto všetko sa Vám
chcem poďakovať a odovzdať ďakovné listy, ktoré Vám budú pripomínať
úspešné volebné obdobie 2006 – 2010.
Primátor odovzdal poslancom, riaditeľke príspevkovej organizácie
a riaditeľom rozpočtových organizácií ďakovné listy.

V Spišskom Podhradí dňa 19.11.2010

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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