Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 10.11.2016
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

Obsah

Predkladá

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
Vyradenie majetku mesta Spišské Podhradie
Vyhodnotenie 17. kola VOS na predaj stavebných pozemkov
IBV Pivovar a vyhlásenie 18. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Majetok mesta:
1. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom na
Štefánikovej ulici – Biskupstvo Spišské Podhradie
a mesto Spišské Podhradie
2. Peter Popovič, Kurská 887/13, Košice – žiadosť
o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom
3. Stanislav Korfant, Štefánikova 58, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
4. Eduard Gajdoš, Štefánikova 156, Spišské Podhradie –
žiadosť o kúpu domu
5. Eva Štefaňáková, Palešovo námestie 210/18, Spišské
Podhradie – žiadosť o odpustenie stočného po havárii
vodovodnej prípojky k rodinnému domu
6. Súkromné centrum špeciálneho pedagogického
poradenstva, Jablonov 165 – žiadosť o pridelenie adresy
a priestorov na prenájom
7. Vysporiadanie nájomných vzťahov k pozemkom vo
vlastníctve mesta so subjektmi, ktoré podnikajú na
poľnohospodárskej pôde
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení za školský rok 2015/2016
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

Predsedajúci
Primátor
Primátor
Primátor

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

Mgr. Milan Blahovský

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

Zástupca primátora
Mgr. Kynčáková
Prednosta

Primátor, prednosta,
predsedovia komisií

Riaditelia škôl
a školských zariadení
Predsedovia komisií
Predsedajúci

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný
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Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Peter Hanigovský
Štefan Faltin
Marián Boržik
Mgr. Milan Blahovský
Ing. Ján Lisoň
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Sú pripomienky k návrhu programu rokovania?
- neboli žiadne
Uznesenie č.: MZ-10-16-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:

+
+
+
+
+

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

10.11.2016

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-16-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Hanigovský, Štefan Faltin, Marián Boržik.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
10.11.2016
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.: 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
Chcem sa poďakovať všetkým občanom mesta aj mimo mesta za hlasovanie cez projekt SPP –
návrat „Haničky“ , kde sme skončili na druhom mieste. V zmluve SPP je termín zúčtovania
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30.06.2017. Obyvatelia dali jasne najavo, že chcú návrat vlaku pod Spišský hrad, veľmi pekne
ďakujeme za podporu. Získali sme 6 000,- € na opravu vlaku a spropagovanie. Termín
slávnostného spustenia a príchod vlaku do Spišského Podhradia bude 27.05.2017. So
spoločnosťou Cargo je podpísaná zmluva na remízu, služobný byt, výhybky a koľajnice, zmluva je
zavkladovaná na katastri.
Od ČSOB banky sme dostali dotáciu 2 200,- € na riešenie dopravnej situácie na Palešovom
námestí – prechod pre chodcov a ostrovček pre peších. Malo by to byť urobené v termíne do
15.11.2016.
Projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišské Podhradie“ – prebehla kontrola,
platba je posunutá na Ministerstvo financií, kontrolou bolo vyhodnotených 3 690,- € ako
neoprávnených z celkovej sumy 360 000,- €. Kontrolné meranie na konci znášalo mesto v sume
4 800,- €.
Projekt „Výstavba kanalizácie a ČOV v Spišskom Podhradí“ – výber stočného - predpoklad od
1.1.2017. PVPS nemôže vyberať stočné za nás a nemôže byť použitá ich cena, iba v prípade,
žeby sme dali do prevádzky kanalizáciu a ČOV Podtatranskej vodárenskej spoločnosti. A my by
sme platili dvoch zamestnancov na 5 rokov. Vždy sme hovorili o tom, aj žiadosť je tak postavená,
aj zmluva o nenávratný finančný príspevok, že prevádzkovateľom ČOV a kanalizácie bude mesto
Spišské Podhradie. Urobili sme tieto kroky: 1. máme vyškoleného odborného pracovníka na
odpadové vody , je ním Ing. Vladimír Holický. 2. Registrovali sme sa na URSO. Podľa
kategorizácie nové odberné miesto pre verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd
v Spišskom Podhradí bude v kategórii II. 3. Je potrebné žiadať o schválenie ceny. Na budúcom
MZ sa budeme zaoberať stočným. Či budeme platiť a znášať firmy, ktoré určí Podtatranská
vodárenská spoločnosť za odpočty , samozrejme ako neoprávnený náklad, či pôjdeme paušálom
ako to robíme so smetím? Vo VZN sa hovorí o 25 m3 na osobu a rok bez ohľadu na vek. Ak nie či
ideme aj do dažďovej vody zo striech, chodníkov, ciest, dvorov atď.? Máme jednotnú kanalizáciu.
Na základe týchto úvah sa vráťme na začiatok a povedzme si čo chceme. Na budúcom MZ
podám informáciu ohľadne zmeny v organizačnej štruktúre mesta – ČOV a kanál + Materská
škola.
Kanalizácia Spišská Kapitula – zo strany Podtatranskej vodárenskej spoločnosti je na svete
ohlásenie drobnej stavby schválené Okresným úradom odborom životného prostredia v Levoči
a Slovenského vodohospodárskeho podniku Banská Štiavnica – vybudovanie odľahčovacej
komory, ktorá rozdelí vody počas sucha na ČOV a počas dažďa do recipientu. Tieto stavebné
práce bude realizovať a hradiť v plnej výške Podtatranská vodárenská spoločnosť.
V prípade otázok sme pripravení na ďalšiu komunikáciu a spoluprácu.
Máme dovolené do kanalizácie na ulici Levočská cesta umiestniť dažďovú zdrž ako na Galovej
ulici – očakávame od toho, že dažďová voda zo Spišskej Kapituly aj z Levočskej cesty pôjde do
Margecianky.
Je potrebné ešte dokončiť kanalizačné prípojky - Mariánske námestie 1 – kino, farský úrad, kostol,
bývalá budova ZUŠ na Galovej ulici a nová ZUŠ na Sídlisku hrad.
Vodovod – v plánoch pre opravy verejných vodovodov Podtatranskej vodárenskej spoločnosti je
pre mesto Spišské Podhradie pre roky 2017 – 2018 – výmena verejného vodovodu na Májovej
ulici.
Obnov si svoj dom – chceme podať dve žiadosti a to žiadosť na vypracovanie dokumentácie na
riešenie zámeru pre prípravu obnovy – intravilánu – verejné priestranstvo – uličný interiér Spišskej
Kapituly ako pamiatkovej rezervácie. Druhá žiadosť – osadenie vstupných brán pod meštiansky
dom Starý jarok 45. Prechod na Májovú ulicu bude cez pozemok čo sme kúpili pri dome Starý
jarok 46. V spolupráci s rímsko-katolíckou cirkvou podáme žiadosť na rekonštrukciu fasády veže
a kostola na námestí.
Viacúčelová vodná nádrž – poslal som prvý nástrel pre verejné obstarávanie pre potrenú
dokumentáciu, je potrebných cca 24 000,- € na projektovú dokumentáciu.
Materská škola - ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 03.11.2016 výzvu na predkladanie
projektových zámerov v rámci integrovaného regionálneho operačného programu špecifický cieľ:
2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Chceme ísť do toho.
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UNESCO – podali sme žiadosť na Úrad vlády SR a aj na Ministerstvo financií SR na podporu
nášho mesta priamo zo štátneho rozpočtu.
Primátor prečítal žiadosť mesta aj odpoveď:
„V nadväznosti na Vašu žiadosť zo dňa 23. augusta 2016 o poskytnutie dotácie na záchranu
a obnovu kultúrnych pamiatok mesta Spišské Podhradie Vám oznamujem, že návrh rozpočtu
verejnej správy na roky 2017 až 2019 bol dňa 5. októbra 2016 schválený vládou SR. Zároveň
uvádzam, že v prílohe č. 5 k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 je Vášmu mestu
pridelená dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok v celkovej výške 90 000,- €.
Poskytnutie tejto dotácie je podmienené schválením zákona o štátnom rozpočte na rok 2017
Národnou radou SR.“
V roku 2017 pôjdeme do rekonštrukcie Palešovho námestia.
Chcem sa ešte vrátiť ku kanalizácii, je potrebné zamyslieť sa nad tým či budeme stočné vyberať
formou paušálneho výberu a to 25 m3 na osobu/rok a vek alebo budeme robiť odpočty
vodomerov, ktoré nie sú naše ale PVPS, tým pádom za to musíme platiť. Hovorím o tom čo
budeme riešiť na ďalšom MZ. Otázkou aj je či ideme od dažďovej vody. Treba sa vrátiť na
začiatok a povedať si čo chceme. Vo VZN máme napísané, že prevádzkovateľom kanalizácie
a ČOV je mesto. Otvoríme ho na budúcom MZ. Prečítal návrh na uznesenie. Porozmýšľajte či
máte iný návrh.
Peter Hanigovský
Som prekvapený, že hneď na začiatku máme návrh na uznesenie. V komisiách to bolo?
MVDr. Michal Kapusta
Chcem od vás aby ste mi povedali smerovanie, či kanál a ČOV ostáva v rukách mesta alebo je tu
myšlienka, že máme dať kanál a ČOV Podtatranskej vodárenskej spoločnosti.
Peter Hanigovský
Už to máme vo VZN, prečo potrebuješ toto uznesenie?
MVDr. Michal Kapusta
Na zasadnutí finančnej komisie na konci sme otvorili debatu, boli tu všelijaké návrhy, ktoré chcem
prebrať na ďalšom MZ. Včas potrebujeme poslať na URRO žiadosť o schválenie cien. VZN mi to
potvrdzuje len by som bol rád aby ste to schválili, mám pocit, že niektorí rozprávajú ináč.
Ing. Ján Lisoň
O tej veci rozhodlo VZN. Čo sa stane ak nebude odsúhlasené uznesenie? Nič sa nezmení, je
schválené VZN, to uznesenie je zbytočné. Hlasovanie o tejto veci je absolútne zbytočné.
MVDr. Michal Kapusta
Na ďalšom MZ vám podám informáciu o zmene organizačnej štruktúry mesta, kde budú zapojení
ešte traja ľudia a to p. Holický, robotník a človek čo bude robiť administratívne veci okolo
stočného.
Peter Hanigovský
V občasníku Podhradčan bolo, že do konca roka by malo byť napojené aj Mariánske námestie.
MVDr. Michal Kapusta
Otázkou je či všetci, ktorým sme urobili chráničky sa napojili. Zatiaľ nie sú všetci prepojení, ZUŠ
ešte nie je.
Peter Hanigovský
Čo s evanjelikmi? Je nejaká spolupráca s mestom ohľadne projektov Obnov si svoj dom?
MVDr. Michal Kapusta
Majú schválený projekt na rekonštrukciu strechy. Povedali, že počkajú rok.
Uznesenie č.: MZ-10-16-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.11.2016

Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
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Jozef Komara
Predniesol kontrolu plnenia uznesení. Prečítal uznesenia, ktoré trvajú alebo boli nesplnené. Na
budúce MZ vám prepošlem uznesenia s označením plnenia.
Peter Hanigovský
K tomu vetovanému uzneseniu z minulého MZ?
MVDr. Michal Kapusta
Pani Gondová sa vyjadrila, že nechce byť členkou kultúrnej komisie.
Kino Slovan – zmluva je podpísaná na sumu 3 600,-€ do konca roka 2018. Mesto bude znášať
energie, revízie a kuriča.
Minulého roku sme prijali uznesenie ohľadom MAS LEV, kde sme sa zaručili, že budeme ručiť.
Prečítal návrh na uznesenie. Dávam návrh na zrušenie tohto uznesenia.
Ing. Ján Lisoň
Túto vec nám pán primátor predniesol na zasadnutí finančnej komisie a komisia navrhuje MZ
zrušiť predmetné uznesenie.
Peter Hanigovský
To ručenie bolo len na predmetnú výzvu?
MVDr. Michal Kapusta
MAS LEV nebol úspešný v tej výzve.
Peter Hanigovský
Ja som proti tomu aby sa rušilo uznesenie. Najprv som bol proti ale potom sa ukázalo, že mesto
bolo najväčším príjemcom dotácií cez MAS LEV.
MVDr. Michal Kapusta
Ty si bol pri hlasovaní proti.
Peter Hanigovský
Áno. Ale teraz som iného názoru. Môj názor je pozvať na budúce MZ ľudí z MAS LEV nech nám
to vysvetlia.
MVDr. Michal Kapusta
Máme pred sebou podané 4 žiadosti o NFP kde rozpočet na rok 2017, ak budeme úspešní, tak
krytie bude musieť byť z úverových zdrojov. Ručenie nás zaťažuje, aj ČSOB to robí problém pri
výpočtoch ako stojíme, má s tým problém aj audítor, ktorý na to upozornil v správe. Opýtam sa
hlavného kontrolóra aký má názor.
Ing. Stanislav Ledecký
Nie je to úplne v poriadku to ručenie a všetko platí čo povedal pán primátor. Vzhľadom na to, že
projekt neprešiel tak to uznesenie je bezredmetné. Navrhujem ho zrušiť.
Peter Hanigovský
Na budúci rok vyjde nová výzva a bude treba ručiť? Zase použijeme argument radšej my ako
Levoča?
MVDr. Michal Kapusta
My sme zobrali rok na seba ťarchu, MAS LEV má viac členov.
Peter Hanigovský
Malé obce nemôžu ručiť , môžeme my a mesto Levoča.
MVDr. Michal Kapusta
Dal som návrh, ak neprejde bude sa hlasovať o tvojom návrhu.
Predniesol návrh na zrušenie uznesenia č. MZ-08-15-B-10 (MZ schvaľuje ručenie mesta Spišské
Podhradie za Občianske združenie MAS LEV, o.z. Námestie Majstra Pavla 28, Levoča, ktorého je
mesto Spišské Podhradie členom vo výške 91 813,70 € v prospech Pôdohospodárskej platobnj
agentúry, Dobrovičova 12, Bratislava).
Uznesenie č.: MZ-10-16-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-08-15-B-10.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský

Termín:
Primátor:

-

Ing. František Pravlík

10.11.2016

+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-16-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.11.2016

Bod č.: 6

Podnety občanov
Ing. František Pravlík
Máme žiadosť o odkúpenie pozemku firmou MARESA Poprad. V akom štádiu to je ?
MVDr. Michal Kapusta
Poslali sme uznesenie do firmy MARESA, akceptujú cenu 8,50, potom znížili na 8. My sme navrhli
10,-€.
Mgr. Jozef Bača
Na Štúrovej ulici nesvieti jedna lampa.
MVDr. Michal Kapusta
Vieme , že nesvieti zopár lámp , nešli sme do opráv kým neskončí kontrola.
Štefan Faltin
Na Štúrovej ulici ako býva p. Antoš sú asi 3-4 diery v ceste, dobre by bolo to zaplátať.
Peter Hanigovský
Ako je to so štadiónom?
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu.
Peter Hanigovský
180 tis. € za asfalt , keby sme rušili zmluvu budeme vracať peniaze? To nemáme ošetrené
v zmluve? Musíme vrátiť peniaze?
MVDr. Michal Kapusta
Máme zmluvu s firmou čo chce rozostavanú školu, dohodli sme sa, že vyasfaltujú cesty po
kanalizácii a do 30.06. 2016 postavia štadión, je už po termíne.
Peter Hanigovský
My sme objednávali asfaltovanie?
MVDr. Michal Kapusta
Nie, my sme preberali prácu. Čakáme čo bude.
Štefan Faltin
Zatiaľ sme nestratili nič, vyasfaltované je za tie peniaze a budova je stále naša.
MVDr. Michal Kapusta
Sú nejaké návrhy?
- neboli
Uznesenie č.: MZ-10-16-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.11.2016

Bod č.: 7

Vyradenie majetku mesta Spišské Podhradie
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Mgr. Denisa Kynčáková
Predniesla správu o vyradení majetku mesta Spišské Podhradie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala obhliadku navrhnutého majetku na vyradenie. Všetok majetok na
vyradenie bol pripravený, boli doložené doklady o nefunkčnosti elektronických zariadení firmami,
ktoré majú na tieto činnosti oprávnenie. Komisia obhliadkou zistila, že predložený majetok na
vyradenie nie je vhodný na ďalšie používanie. Komisia odporúča MZ vyradiť majetok
v jednotlivých organizáciách.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-3
MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta Spišské Podhradie:
Dlhodobý
Operatívna
Dlhodobý hmotný
nehmotný
evidencia /OTE/
majetok /DHM/
majetok /DNM/
do 100 €

Vyradený
majetok
SPOLU(€)

1.Mestský úrad

271,38

6 437,37

6 708,75

2. Základná umelecká
škola

176,10

1 773,31

1 949,41

3. Základná škola,
Školská 3

368,60

4 735,83

5 104,43

4. Základná škola, PN 9

129,39

407,60

536,99

3 432,08

5 437,64

8 869,72

656,68

3 293,07

311,84

4 261,59

5 034,23

22 084,82

311,84

27 430,89

5. Materská škola
6. Mestské kultúrne
stredisko
6.1.Odd.voľnočasových
aktivít
SPOLU v €

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

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

10.11.2016

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Vyhodnotenie 17. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 18. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
Mgr. Jozef Srnka
V rámci 17. kola boli doručené ponuky k 7- pozemkom, boli úspešné, suma za odpredaj je
87 334,- €. Zostali len dva pozemky.
Uznesenie č.: MZ-10-16-A-4

7

MZ berie na vedomie výsledok 17. kola VOS IBV Pivovar.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.11.2016

Uznesenie č.: MZ-10-16-B-4
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 3 pozemky určené 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

8

17

2086/23

823

Orná pôda

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 obchodnej verejnej súťaže (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
stavebného pozemku vrátanie inžinierskych sietí).
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara

Primátor

Termín:
Primátor:

+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik

10.11.2016

+

+
9

Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Všetci zaplatili už za pozemky?
Mgr. Jozef Srnka
Jeden pozemok ešte nie je vyplatený.
MVDr. Michal Kapusta
Myslím si, že je na mieste sa poďakovať za tento výkon pri IBV – za to, že sú tam všetky siete, za
to, že už dnes svietime verejným osvetlením na IBV – postavili sme to svojpomocne s našimi
zamestnancami. Boli všelijaké otázky a narážky či je to nám potrebné, či predáme pozemky , za
aký čas ich predáme, či to nie sú umŕtvené peniaze v pozemkoch – v minulom volebnom období
blokácia kúpy strategického pozemku na začiatku lokality, dnes už Ulice sv. Jána Pavla II. Chcem
sa poďakovať všetkým zamestnancom aj za tento veľký úspech a najmä prednostovi úradu –
Jožkovi Srnkovi. Predaj pozemkov je v jeho náplni a réžii, je to prednosta na svojom mieste a som
veľmi rád, že som si ho vybral za prednostu a on to prijal a dokazuje to dennodenne, že som sa
nemýlil. Ďakujem. Myslím si, že keď dnes už máme 31 pozemkov zarezervovaných tak si to
zaslúži uznanie a potlesk.
Bod č.: 9

Majetok mesta
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom na Štefánikovej ulici –
biskupstvo Spišské Podhradie a mesto Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Dohodli sme sa s biskupstvom, že urobíme zámenu pozemkov.
Uznesenie č.: MZ-10-16-E-2
MZ ruší uznesenia č.: MZ-05-15-B-10 a MZ-05-15-B-11 zo dňa 18.06.2015.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
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
+
Mgr. Milan Blahovský
+

10.11.2016

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-16-B-5
MZ 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 zámene nehnuteľnosti - pozemkov
KN-C 1931/17 – trvalé trávne porasty o výmere 2 405 m2 a KN-C 1931/50 – trvalé trávne porasty
vo výmere 11 607 m2 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Spišské Podhradie, vo vlastníctve
Rímsko-katolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie, zapísaných na LV č. 1565 v celkovej
hodnote 5 717,- € za pozemky KN-E 3726 - orná pôda vo výmere 8 054 m2, KN-E 3 859 – orná
pôda vo výmere 6 754 m2 a KN-E 3 673 - orná pôda vo výmere 5 586 m2 nachádzajúce sa v
katastrálnom území Spišské Podhradie vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, zapísaného na
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LV č. 2 269 v celkovej hodnote 5 718,-€ bez ďalšieho finančného vyrovnania zmluvných strán je
skutočnosť, že zámenou nehnuteľností sa prispeje k zosúladeniu vlastníctva stavby a pozemku
a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. Mesto Spišské Podhradie na základe
nájomnej zmluvy a súhlasu Rímsko-katolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie zrealizovalo na
ich pozemkoch výstavby nájomných bytov nižšieho štandardu, ktoré boli finančne podporené
dotáciou z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mesto Spišské Podhradie
ma záujem natrvalo vysporiadať vlastnícke vzťahy pod týmito stavbami a to formou zámeny
pozemkov v prospech Rímsko-katolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
10.11.2016
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-10-16-B-6
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu pozemkov KN-C 1931/17 – trvale trávne porasty vo výmere 2 405
m2 a KN-C 1931/50 – trvalé trávne porasty vo výmere 11 607 m2 nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Spišské Podhradie, vo vlastníctve Rímsko-katolíckej cirkvi Biskupstvo
Spišské Podhradie, zapísaných na LV č. 1 565 v celkovej hodnote 5 717,- € za pozemky KN-E 3
726 - orná pôda vo výmere 8 054 m2, KN-E 3 859 – orná pôda vo výmere 6 754 m2 a KN-E 3 673
- orná pôda vo výmere 5 586 m2 nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišské Podhradie vo
vlastníctve mesta Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 2269 v celkovej hodnote 5 718,-€ bez
ďalšieho finančného vyrovnania zmluvných strán. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností
hradí mesto Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
10.11.2016
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-10-16-B-7
MZ schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č.
1565 a to parcely:
•
•
•
•
•
•
•
•

C-KN parc. č. 1904/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 469 m2,
C-KN parc. č. 1931/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/7, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C-KN parc. č. 1931/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/10, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/11, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/13, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2,
C-KN parc. č. 1931/14, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 156 m2,
C-KN parc. č. 1931/18, druh pozemku ostatné plochy o výmere 90 m2,
C-KN parc. č. 1931/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2,
C-KN parc. č. 1931/20, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,
C-KN parc. č. 1931/22, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,
C-KN parc. č. 1931/23, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,
C-KN parc. č. 1931/24, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/25, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,
C-KN parc. č. 1931/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,
C-KN parc. č. 1931/27, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/28, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/29, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,
C-KN parc. č. 1931/30, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/31, druh pozemku ostatné plochy o výmere 44 m2,
C-KN parc. č. 1931/32, druh pozemku ostatné plochy o výmere 47 m2,
C-KN parc. č. 1931/33, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,
C-KN parc. č. 1931/34, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/35, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/36, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/37, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 54 m2,
C-KN parc. č. 1931/38, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/39, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/40, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/41, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/42, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/43, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2,
C-KN parc. č. 1931/44, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2,
C-KN parc. č. 1931/45, druh pozemku ostatné plochy o výmere 46 m2,
C-KN parc. č. 1931/46, druh pozemku ostatné plochy o výmere 47 m2,
C-KN parc. č. 1931/47, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2,
C-KN parc. č. 1931/48, druh pozemku ostatné plochy o výmere 998 m2,
C-KN parc. č. 2388/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 932 m2,
C-KN parc. č. 2390/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 530 m2,
C-KN parc. č. 2390/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 553 m2,
C-KN parc. č. 2390/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 544 m2,
C-KN parc. č. 2390/4, druh pozemku ostatné plochy o výmere 8 m2
od Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské
Podhradie za cenu 1,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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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Majetok mesta
Peter Popovič, Kurská 887/13, Košice – žiadosť o vysporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemkom
MVDr. Michal Kapusta
Poprosím stanoviská komisií.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia doporučuje MZ odkúpiť parcely KN-E 2562/1 orná pôda o výmere 1 251 m2
a parcelu KN-E 492 orná pôda o výmere 40 m2.
Marián Boržik
Komisia výstavby a územného plánu taktiež odporúča odkúpiť uvedené pozemky.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ odkúpiť ponúkané pozemky na ihrisku za cenu 5,- €/m2, pozemky
v okolí Spoločenského domu za cenu 7,- €/m2.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-8
MZ schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie a to parcela KN-E
2562/1 – orná pôda o výmere 1251 m2 v podiele 1/1 za cenu 5,- €/m2 zapísanej na LV č. 3008
a parcela KN-E 492 o výmere 40 m2 v podiele 8/12 za cenu 7,- €/m2 zapísanej na LV č. 2279 od
Petra Popoviča, Kurská 887/13, Košice.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
10.11.2016
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

Majetok mesta
Stanislav Korfant, Štefánikova 58, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schválil zámer, že mu chceme predať pozemok, nepovedali sme cenu,
z finančnej komisie išiel návrh ceny – 5,- €, nakoľko p. Korfant žiadal odkúpenie už v roku 2003,
urobila sa chyba na úrade a katastri.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem, aby sa zrušilo predchádzajúce uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-10-16-E-3
MZ ruší uznesenie č. MZ-09-16-B-9.
Zodpovedný:
zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara

Termín:
Primátor:

+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik

10.11.2016

+

+
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-16-B-9
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku časť parcely KN-C 227/20 zapísanej na LV
č. 1 a KN-E 2 973 zapísanej na LV 2 269 v celkovej výmere cca 200 m2 pre Stanislava Korfanta,
Štefánikova 28, Spišské Podhradie za cenu 5,- €/m2. Kupujúci vyhotoví GP na vlastné náklady za
prítomnosti zamestnanca mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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

Majetok mesta
Eduard Gajdoš, Štefánikova 156, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu domu
Ing. František Pravlík
Majetková komisia zistila, že na predmetný dom na Štefánikovej ulici 85 je uzatvorená nájomná
zmluva, preto komisia neodporúča MZ odpredaj domu na Štefánikovej ul. č. 85 v Spišskom
Podhradí.
Marián Boržik
Stavebná komisia taktiež neodporúča vyhovieť žiadosti.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť Eduarda Gajdoša o kúpu domu Štefánikova 85,
Spišské Podhradie vzhľadom na to, že v súčasnosti existuje platná nájomná zmluva na užívanie
predmetného domu inými osobami.
Uznesenie č.: MZ-10-16-F-1
MZ zamieta žiadosť Eduarda Gajdoša o kúpu domu Štefánikova 85, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
10.11.2016
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

Majetok mesta
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Eva Štefaňáková, Palešovo námestie 210/18, Spišské Podhradie – žiadosť
o odpustenie stočného po havárii vodovodnej prípojky k rodinnému domu
MVDr. Michal Kapusta
Pani Štefaňáková nás žiada o odpustenie časti stočného.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ stanoviť pre p. Evu Štefaňákovú, Palešovo nám. č. 18, Spišské
Podhradie množstvo vyprodukovaných odpadových vôd za obdobie od 04.08.2015 do 18.08.2016
vo výške 275 m3 a tým znížiť množstvo vody fakturované Podtatranskou prevádzkovou
spoločnosťou a.s. na vyčíslenie ceny stočného o 1 007 m3.
Marián Boržik
Komisia výstavby súhlasí s odpustením stočného, tak ako to navrhol predseda finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-10
MZ schvaľuje pre p. Evu Štefaňákovú, Palešovo nám. č. 18, Spišské Podhradie množstvo
vyprodukovaných odpadových vôd za obdobie od 04.08.2015 do 18.08.2016 vo výške 275 m3
a tým znižuje množstvo vody fakturované Podtatranskou prevádzkovou spoločnosťou a.s. na
vyčíslenie ceny stočného o 1 007 m3.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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

Majetok mesta
Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, Jablonov 165 –
žiadosť o pridelenie adresy a priestorov na prenájom
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste žiadosť mailom.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia navrhuje MZ schváliť žiadosť o pridelenie adresy a priestorov Súkromnému
centru špeciálno-pedagogického poradenstva v meste Spišské Podhradie.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia nemá námietky na poskytnutie priestorov mesta do nájmu pre Súkromné
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Jablonov 165, zriaďovateľa Mgr. Dáši Ďuricovej.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-11
MZ schvaľuje pridelenie adresy pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Jablonov 165 na adrese Starý jarok 45, 053 04 Spišské Podhradie od 01.12.2016.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
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Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta
Vysporiadanie nájomných vzťahov k pozemkom vo vlastníctve mesta so
subjektmi, ktoré podnikajú na poľnohospodárskej pôde
MVDr. Michal Kapusta
Už dlhší čas rozprávame o prenájme pôdy, ktorá je vo vlastníctve mesta, neboli jasné vzťahy atď.
to všetko sa riešilo cez majetkovú komisiu. Ďakujem p . predseda, že ste to zvládli.
Ing. František Pravlík
Preberali sme to na troch zasadnutiach. Nájom doteraz nájomcovi neplatili. Majetková komisia
odporúča aby mesto zaviazalo uzatvoriť nové nájomné zmluvy od 01.01.2017 na dobu 5 rokov
pre nasledujúcich nájomcov – Hortip Studenec, PD Bijacovce, Biofarma Jablonov, PDP Spišské
Podhradie, Pavol Mucha, Agrosvid Granč- Petrovce. Nájom za poľnohospodárske pozemky
odporúča komisia MZ stanoviť vo výške 33,- €/ha.
MVDr. Michal Kapusta
Nájom neplatili len daň.
Ing. Ján Lisoň
V tabuľkách je uvedený druh pozemku TTP – je potrebné to rozpísať, nie každý čitateľ pochopí
skratku TTP.
MVDr. Michal Kapusta
Skratka znamená trvalé trávne porasty.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-12
MZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov:
Podiel výmery
v m²

Výmera v m²

E-KN
903/2

orná pôda

Hortip

45

19,88

987

orná pôda

Hortip

4249

3835

1010

orná pôda

Hortip

2277

2277

1063

orná pôda

Hortip

1690

1690

1064

orná pôda

Hortip

1404

1404

1252

orná pôda

Hortip

1036

41,16

1253

orná pôda

Hortip

8873

8101,72

1254

orná pôda

Hortip

1610

1550,24

1255

orná pôda

Hortip

8566

8067,08

1295

orná pôda

Hortip

5582

4291,44

1306

orná pôda

Hortip

7545

6980,52

1512

orná pôda

Hortip

1210

474,16

1513

orná pôda

Hortip

2774

515,8

1540

orná pôda

Hortip

1118

56,12

16

1542

orná pôda

Hortip

2533

49,92

1544

orná pôda

Hortip

8681

67,84

1555/1

orná pôda

Hortip

4028

3053,64

1555/2

lesné pozemky

Hortip

1029

117,24

1556

orná pôda

Hortip

4211

3474,72

1557

orná pôda

Hortip

5118

3342,24

1559

orná pôda

Hortip

5224

1976,88

1561

orná pôda

Hortip

8213

7776,44

1565

orná pôda

Hortip

4491

3164

2316

orná pôda

Hortip

2000

2000

2311

vodné plochy

Hortip

5358

6,2

2303/1

ostatné .plochy

Hortip

769

576,48

2275

zastavané plochy

Hortip

22103

978,44

2253

zastavané plochy

Hortip

1546

289,44

1885

orná pôda

Hortip

8267

126,04

2254/1

zastavané plochy

Hortip

22881

610,72

1910/2

zastavané plochy

Hortip

665

665

2322

vodné plochy

Hortip

6071

667,6

1901/1

ostatné plochy

Hortip

1283

47,6

2301/1

zastavané plochy

Hortip

4397

149,44

2315

vodné plochy

Hortip

9521

295,52

2316

vodné plochy

Hortip

153

13,76

2031

trvalé trávne porasty

Hortip

7219

6225,44

1903

zastavané plochy

Hortip

994

7,56

1252

orná pôda

Hortip

1036

41,16

2068

ostatné plochy

Hortip

3521

1788,4

2312

vodné plochy

Hortip

879

479

1884

zastavané plochy

Hortip

39939

1030,76

2332

vodné plochy

Hortip

7869

162,6

Výmera spolu v m²

237978

78488,2

Výmera v ha

23,7978

7,84882

C-KN
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pre Hortip, s.r.o. , Studenec 181, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 33,- €/ha/1 rok od 1.1.2017
na dobu 5 rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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-10-16-B-13
MZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov:
Podiel výmery
v m²

Výmera v m²

E-KN
1853

trvalé trávne porasty

Roľnícke družstvo Bijacovce

5303

5303

2048

orná pôda

Roľnícke družstvo Bijacovce

4244

4244

Výmera spolu v m²

9547

9547

0,9547

0,9547

Výmera spolu v ha

pre Roľnícke družstvo Bijacovce, zastúpené MVDr. Jozefom Pentrákom, predsedom družstva za
cenu 33,-€/ha/1 rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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-10-16-B-14
MZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov:
Podiel výmery
v m²

Výmera v m²

E-KN
3456

orná pôda

Biofarma Jablonov

3767

2358,32

933/3

orná pôda

Biofarma Jablonov

103

103,16

3460

orná pôda

Biofarma Jablonov

7345

6811,68

3462

trvalé trávne porasty

Biofarma Jablonov

3342

1688,6

934/3

orná pôda

Biofarma Jablonov

109

109,52

3726

orná pôda

Biofarma Jablonov

8054

98,56

938/2

orná pôda

Biofarma Jablonov

414

74,52

18

3726

orná pôda

Biofarma Jablonov

8054

7422,68

813/1

orná pôda

Biofarma Jablonov

69

75

3673

orná pôda

Biofarma Jablonov

5586

5520,88

3673

orná pôda

Biofarma Jablonov

5586

61,64

813/2

orná pôda

Biofarma Jablonov

1309

1210,88

3473

trvalé trávne porasty

Biofarma Jablonov

12597

6614,12

3859

orná pôda

Biofarma Jablonov

6754

4875,68

932/3

orná pôda

Biofarma Jablonov

101

100,72

3859

orná pôda

Biofarma Jablonov

6754

1878,32

3400

orná pôda

Biofarma Jablonov

10200

9840,08

3672

orná pôda

Biofarma Jablonov

8066

8075,76

1807/1 zastavané plochy

Biofarma Jablonov

13011

25

2031 trvalé trávne porasty

Biofarma Jablonov

7219

832,68

1992 zastavané plochy

Biofarma Jablonov

212

9,16

2275 zastavané plochy

Biofarma Jablonov

22103

236

2042 ostatné plochy

Biofarma Jablonov

1549

67,2

1785/1 zastavané plochy

Biofarma Jablonov

396

7,12

2129 lesné pozemky

Biofarma Jablonov

11873

414,44

Výmera spolu v m²

144573

58511,72

Výmera spolu v ha

14,4573

5,851172

C-KN

pre Biofarma, s.r.o., Jablonov 17, 053 03 Jablonov za cenu 33,-€/ha/1 rok od 1.1.2017 na dobu 5
rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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-10-16-B-15
MZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov:
E-KN

19

2782 orná pôda

PDP SP.Podhradie

276

2786 orná pôda

PDP SP.Podhradie

1187

2952 orná pôda

PDP SP.Podhradie

909

2973 orná pôda

PDP SP.Podhradie

288

3009 orná pôda

PDP SP.Podhradie

2265

3109 orná pôda

PDP SP.Podhradie

389

3110 orná pôda

PDP SP.Podhradie

3908

3152 orná pôda

PDP SP.Podhradie

5571

3211 orná pôda

PDP SP.Podhradie

3431

3301/1 orná pôda

PDP SP.Podhradie

1073

3302/1 orná pôda

PDP SP.Podhradie

950

3303/1 orná pôda

PDP SP.Podhradie

4323

3439 orná pôda

PDP SP.Podhradie

1752

3440 orná pôda

PDP SP.Podhradie

3722

3456 orná pôda

PDP SP.Podhradie

784

3460 orná pôda

PDP SP.Podhradie
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Výmera spolu

30984

Výmera spolu v ha

3,0984

pre Poľnohospodárske družstvo podielnikov, Štefánikova 45, 053 04 Spišské Podhradie za cenu
33,- €/ha/1rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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-10-16-B-16
MZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov:
Výmera v m²

E-KN
3400 orná pôda

Mucha Pavol

10200 m ²

Výmera v ha

1,02

pre Pavla Muchu, Jablonov 46, 053 03 Jablonov za cenu 33,-€/ha/1rok od 1.1.2017 na dobu 5
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rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

10.11.2016

+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-16-B-17
MZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov parcely CKN 1 953 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 666 m², CKN 1 951 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 752 m² a CKN 1 952
záhrada o výmere 514 m² pre Petra Vaverčáka, Komenského 54, 053 04 Spišské Podhradie za
cenu 33,-€/ha/1 rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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-10-16-B-18
MZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov - parcely EKN 2 786 orná pôda o výmere 1 187 m²
a EKN 2 782 orná pôda o výmere 276 m ² (v časti Kapustnice) Vladimírovi Zelenému, Starý jarok
31, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 33,-€/ha/1rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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-10-16-B-19
MZ schvaľuje zámer prenájmu pozemkov:
Výmera v m²

C-KN
1852 Orná pôda

Agrosvid, s.r.o Granč-Petrovce

89720

89720

1847 Orná pôda

Agrosvid, s.r.o Granč-Petrovce

346395

346395

Výmera spolu

436115

436115
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Výmera spolu v ha

43,6115

43,6115

pre Agrosvid, s.r.o. , areál Agrodružstva Granč –Petrovce, 053 05 Beharovce za cenu 33,-€/ha/1
rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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.: 10

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský
rok 2015/2016
MVDr. Michal Kapusta
Na zasadnutí školskej komisie som povedal, že správy sa budú čítať podľa poradia doručenia.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia odporúča MZ schváliť správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zaradení za školský rok 2015/2016.
Eva Maturkaničová
Odišiel mi hlas, poprosila som zástupkyňu p. Ondrušovú aby prečítala správu.
Viera Ondrušová
Predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Spišskom Podhradí za
školský rok 2015/2016. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
V úvode správy uvádzate terapiu na koňoch. Kde sa to realizuje?
Eva Maturkaničová
V máji sme boli u p. Knižkovej.
Ing. František Pravlík
Elektronizácia vzdelávacieho systému – ste zapojení do projektu? V akom štádiu digitalizácie ste
vy?
Eva Maturkaničová
Dostali sme 4 tabule, počítače, tlačiarne. Začali sme hneď s deťmi s týmito prostriedkami
pracovať.
Ing. František Pravlík
Pripravuje sa nový zákon o povinnej školskej dochádzke – máte informáciu o tomto?
Eva Maturkaničová
Nemám informáciu o tom.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Ministerstvo školstva zverejnilo národný program vzdelávania, je predložený na prerokovanie
verejnosti a až po verejnej diskusii sa potom bude uvažovať o tom čo z toho návrhu sa uplatní
v školstve. Nevieme čo z toho bude reálne.
Mgr. Peter Vandraško
Veľmi pozitívne hodnotím túto sprvu. Pamätáme si minulý rok aká tu bola správa z materskej
školy, bola nevyvážená, nespĺňala zákonom dané veci. Táto aj formálne aj obsahovo bola veľmi
dobre vypracovaná. Naša materská škola napreduje dobrým smerom, nemuseli sme sa baviť
o veciach ako minulého roku, ktoré nás zaťažovali.
MVDr. Michal Kapusta
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Ďakujem pani riaditeľke za to ako sa zhostila svojej funkcie, zástupkyni riaditeľky ako aj všetkým
kolegom. Idú výzvy, dúfame, že cez projekty budeme pokračovať v zdokonaľovaní priestorov
a vybavenia materskej školy.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-20
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016 Materskej školy, Májová 54 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
10.11.2016
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. Ľubica Karpatyová
Predniesla Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 Základnej školy,
Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Peter Vandraško
Obsah výborný, pomer k celoslovenskému testovaniu deviatakov - v čom vidíš rozdiel ako
riaditeľka školy?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Mali sme slabšie výsledky ako bol celoslovenský priemer, niekedy sú lepšie výsledky, niekedy
horšie, záleží to od skladby triedy, žiakov aj učiteľa ale my sa snažíme. Neviem aké zázraky
máme robiť aby to dopadlo lepšie.
Mgr. Peter Vandraško
Školy sa zúčastňujú rôznych súťaží, sú to rôzne súťaže, niektoré sú slabšie, niektoré lepšie, tzv.
áčkové.
Mgr. Ľubica Karpatyová
My chodíme do tých áčkových súťaží.
MVDr. Michal Kapusta
Pani riaditeľka ďakujem tebe aj kolegom za vašu prácu.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-21
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016 Základnej školy, Palešovo nám. 9 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
10.11.2016
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. Štefan Genčúr, DiS.art.
Predniesol Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 Základnej
umeleckej školy. Správa tvorí prílohu zápisnice.
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Mgr. Milan Blahovský
Ste ozdobou Podbraniska čo sa týka kultúrnej stránky mesta a skutočne robíte špičkovú vec
s deťmi. Ako vnímate svoje aktivity v budove kina, máte nejakú predstavu v ďalších rokoch, čo by
ste si predstavovali alebo čakali od nás poslancov čo sa týka priestorov?
Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Dostávame sa do problematickej situácie toho, že tu je len to kino, ak chceme urobiť koncert a už
len pri plánovaní akcie, ak chceme tam dať 100 detí tak , sme radi, že máme aké – také priestory.
Veríme, že sa javisko a hľadisko v Spoločenskom dome urobí, to by bolo pre nás podstatne
lepšie. Z javiska by sa odchádzalo rovno do priestorov ZUŠ-ky čo diváci ani nepostrehnú. Dajú sa
využívať aj šatne v ZUŠ, ak by vyšla táto vízia, tak budeme maximálne spokojní.
Mgr. Peter Vandraško
Chcem povedať, že tá práca celého manažmentu aj zmena, ktorá prišla, urobila svoje aj po tej
ekonomickej stránke. Otvorením nových odborov stúpol počet žiakov a ďalšie finančné
prostriedky. Nie len tá správa ale celé dianie okolo ZUŠ, ktoré sme niekedy riešili kriticky alebo
v krízovom režime. Dnes ZUŠ funguje tak, že nemáme s ňou problémy a tešíme sa.
Ing. Ján Lisoň
Na potrebu čo žiaci ZUŠ majú je správne, že sme dospeli k dohode s vlastníkom kina.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za správu, za činnosť tebe aj všetkým kolegom, hodnotím to veľmi pozitívne, číslo 563
detí hovorí za všetko. Keby ste potrebovali priestor na skúšky atď. v priestoroch Spoločenského
domu nie je problém sa kedykoľvek dohodnúť. Kúri sa tam, nie je to problém.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-22
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016 Základnej umeleckej školy, Sídlisko hrad 28 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
10.11.2016
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 Jurečko
Predniesol Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 201/2016 Základnej školy
Školská 3. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Zhodnotil som si všetky vystúpenia, treba konštatovať, že na všetkých stupňoch vzdelávania
máme dobré vedenia škôl a všetky správy hovoria o veľmi dobrých výsledkoch. Máme dobrých
pedagógov, kreatívnych, je to aj názor ostatných kolegov, poslancov. Môžeme zaželať do
školského roku 2016/2017 nech sa vám darí minimálne tak ako doteraz. Vďaka.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať pánovi riaditeľovi aj všetkým kolegom za ich prácu.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-23
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016 Základnej školy, Školská 3 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
10.11.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Pán riaditeľ, jedno ma tak trošku ťaží a poviem to v dobrom. V ZŠ Školská 3 ste štyria vo vedení
školy. Pán Jožko Bača keď odišiel z mestského úradu do dôchodku z postu zástupcu primátora
sa vrátil do školy aby jej pomáhal ako zástupca riaditeľa. Dúfam a verím, že spojíš všetky sily
troch zástupcov, ktorí sú naozaj odborníkmi na svojich miestach, ďalších svojich zamestnancov
máš troch poslancov, traja zamestnanci sú členmi finančnej komisie a dvaja zamestnanci sú
členmi školskej komisie a stále zostávame „visieť“ na vstavbe Školská 3. Musím s poľutovaním
konštatovať, že ani po roku – čo som rozprával, že si viem predstaviť termín 01.09.2017 ako deň
kedy sprístupníme priestory podkrovia školy sme sa neposunuli ďalej. Keď zoberiem, že túto
stavbu sme začali ešte v roku 2012, keď bol primátorom Jožko Bača, odvtedy nie sme schopní ,
všetci, podotýkam, že všetci sme za to zodpovední – poriešiť súhlasné stanovisko od hasičov
k zmene stavby pred dokončením. Tento proces trvá 4 roky. Skúsme spojiť sily, všetci, ponúkam
ti priestor, pán riaditeľ, aby si prišiel za mnou so svojimi kolegami, s konkrétnymi termínmi
a určením zodpovedných za riešenie čiastkových krokov a kompetencií aby sme sa posunuli
vpred. Rozdelíme si úlohy a každý povie čo vie urobiť, že keď prídu peniaze z vonku môžeme ísť
ďalej. Keby nám prišli teraz peniaze tak neviem čo máme robiť , ako máme robiť, mali sme ťahať
rozvody z koef 1,5, neťaháme, ťaží ma to, potrebujeme sa posunúť ďalej. Nekladiem vinu nikomu.
4 roky nemáme súhlasné stanovisko od hasičov.
Ing. Ján Jurečko
Predložil som správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy. Gro všetkých pedagógov školy je
zabezpečiť vyučovací proces. Táto činnosť si vyžaduje naozaj plné nasadenie. Od 1.9. pribudla
ďalšia činnosť na škole, pribudol do vedenia aj štvrtý človek. Nebránim sa spolupráci, ale nie kvôli
sebe, ale chcem povedať, že som hrdý na to, že som riaditeľom Základnej školy Školská 3. Som
hrdý na to, že sa môžem oprieť o svojich kolegov, zástupcov. To čo je uvedené v správe bez nich
by nebolo. Aj mňa trápi, že sme sa neposunuli v tejto časti ďalej. Som za to aby sme sa stretli,
aby sme sa nepochopili nejakým spôsobom zle. Áno, sú tu traja zo Školskej 3 a sú poslancami
MZ, sú členmi školskej komisie aj finančnej komisie. Ja tu verejne prehlasujem, že úcta
k ostatným školám mi neumožňuje prekročiť hranice a žiadať nad limit voči ostatným. Nechcem
aby niekto z iných riaditeľov mal pocit viny, že moji kolegovia získali mandáty od obyvateľov.
Financovanie tejto časti stavby sú viazané na financie ministerstva školstva. Možno, že budeme
musieť ísť aj na zdroje z koef. 1,5. Ja som otvorený.
MVDr. Michal Kapusta
Hovorím o tom aby sme sa dostali k súhlasnému stanovisku od hasičov. Keď zoberieme a prejdú
nám projekty spoločenského domu, tak nám zostane visieť 300 tis. € z úverových zdrojov a ja to
vidím v koef 1,5 v rokoch 2017-2019. Kým nemáme rozhodnutia čo bude so spoločenský domov
tak vidím priestor na 1,5 aby sme sa posunuli ďalej. Myslím si, že Základná škola Školská 3 by si
zaslúžila aby z tohto koef čerpala najviac. Urobili sme telocvičňu v cvč, urobili sa práce v
materskej škole, čerpali sa financie v Základnej škole na Palešovom námestí, chcel by som aby
koef 1,5 išiel do základnej školy Školská 3 na vstavbu podkrovia.
Peter Hanigovský
Aký je náklad?
MVDr. Michal Kapusta
400 tis., 200 tis. je prestavaných. Keby sa urobila časť za 50 tis. v roku 2016, 2017 tak by sa to
pohlo.
Ing. Ján Lisoň

25

Vypočuli sme si správy riaditeľov o činnosti v školách. V meste sa voľno-časovými aktivitami
zaoberá aj MsKS, oddelenie voľno-časových aktivít. Navrhujem, aby riaditeľka MsKS predložila
správu o činnosti. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-10-16-C-1
MZ ukladá riaditeľke MsKS aby na zasadaní MZ v termíne do 31.03.2017 podala správu za rok
2016 o činnosti oddelenia voľno-časových aktivít, o organizačnom, technikom a personálnom
zabezpečení činnosti oddelenia, o možnostiach voľno-časových aktivít, o vytváraní príležitostí na
využitie voľného času detí a mládeže, o počtoch aktívnych účastníkov, o finančných prostriedkoch
prijatých a vydaných na činnosť oddelenia.
Zodpovedný:
Riaditeľka MsKS
Termín:
do 31.03.2017
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.: 11

Správy z komisií pri MZ
Štefan Faltin
Predniesol správu zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
K osadeniu značiek na Palešovom námestí – komisia navrhuje iniciovať stretnutie s Dopravným
inšpektorátom, Okresnou správou ciest, vedenia mesta a členmi komisie na prejednanie
dopravného značenia. Jedná sa o značky pred predajňou diskont.
Mária Kaľavská
Predniesla správu zo zasadnutia bytovej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Vladimír Tomko
Predniesol správu zo zasadnutia komisie životného prostredia. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Predniesol správu zo zasadnutia majetkovej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Z maliarskeho plenéra boli mestu venované umelcami, ktorí sa tohto plenéra zúčastnili hodnotné
umelecké diela – obrazy. Komisia za účelom zaradenia týchto obrazov do evidencie majetku
mesta vykonala obhliadku týchto diel v galérii MsKS. Zoznam týchto diel tvorí prílohu zápisnice
z komisie. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-24
MZ schvaľuje vykonať ocenenie umeleckých diel – obrazov – minimálne dvoma nezávislými
hodnotiteľmi, ktorí majú príslušné vzdelanie prípadne oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti.
Na základe tohto ocenenia zaradiť tieto umelecké diela do evidencie majetku mesta v stanovenej
finančnej hodnote.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.11.2016
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

Marián Boržik
Prečítal správu zo zasadnutia komisie OVP. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Predniesol návrhy
na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-10-16-F-2
MZ zamieta žiadosť občianskeho združenia HIPOEDU o poskytnutie dotácie vo výške 200,-€ na
zakúpenie propagačných predmetov na zviditeľnenie občianskeho združenia pre širokú verejnosť.
Zodpovedný:
Termín:
10.11.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
0
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
0
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-16-B-25
MZ schvaľuje občianskemu združeniu HIPOEDU bezplatnú propagáciu jeho činnosti na web
stránke mesta a v občasníku Podhradčan, zároveň vyzýva zástupcu občianskeho združenia
HIPOEDU aby vstúpil do rokovania s riaditeľmi škôl a školských zariadení v Spišskom Podhradí,
o možnosti propagácie činnosti občianskeho združenia v ich priestoroch.
Zodpovedný:
Termín:
10.11.2016
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. Slávka Čarná
Predniesla návrh na zmenu rozpočtu ZŠ Školská 3 – CVČ pri ZŠ.
Ing. Ján Lisoň
Môžem požiadať p. Jurečka o zdôvodnenie?
Ing. Ján Jurečko
Centrum vzniklo od 1.9. Aj rozpočet bol schvaľovaný narýchlo. Došlo k chybnému zaradeniu na
odvody. Zníženie vlastných príjmov – 8.9. ste prijali VZN o poplatkoch a účinnosť toto VZN
nadobudlo po 15-tich dňoch. Za mesiac september sme nemali žiadny právny predpis, na
základe ktorého by sme vlastné príjmy vybrali.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje schváliť zmenu.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-26
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MZ schvaľuje zmenu rozpočtu CVČ pri ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie z pôvodných 13 190,- €
na 12 890,- € (vlastné príjmy - 300,- €) v členení kapitola 610-620=6 300,- € a kapitola 630640=6 590,- €.
Zodpovedný:
Ing. Čarná, riaditeľ ZŠ
Termín:
10.11.2016
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
Finančná komisia prerokovala možnosť prijatia VZN o miestnom poplatku za rozvoj, podľa zákona
č. 447/2015 Z.z. Členovia finančnej komisie nepovažujú za potrebné prijať VZN o tomto poplatku.
Jeho zavedenie zvýši výdaje stavebníkov a obmedzí ich záujem realizovať výstavbu
nehnuteľností v Spišskom podhradí a vykonávanie stavieb podľa stavebného zákona.
MVDr. Michal Kapusta
Keby mal niekto iný návrh nech iniciuje bod do programu budúceho MZ. Ja sa stotožňujem
s názorom finančnej komisie.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala aj žiadosť HK Spiš Indians Levoča o podporu výcvikového
programu. Komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť HK Spiš Indians Levoča.
Uznesenie č.: MZ-10-16-F-3
MZ zamietať žiadosť HK Spiš Indians, Pri podkove 5, Levoča o podporu výcvikového programu
HK Spiš Indians.
Zodpovedný:
Termín:
10.11.2016
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. Peter Vandraško
Prečítal dve správy zo zasadnutia školskej komisie. Správy tvoria prílohu zápisnice.
Predniesol návrh na uznesenie – presun finančných prostriedkov v ZUŠ.
Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Máme dosť učiteľov, máme žiacky potenciál, zapájame sa v poslednom období a zúčastňujeme
sa áčkových súťaží aj v zahraničí, preto sme chceli presun peňazí na nákup nového akordeóna,
aby sme sa nemuseli hanbiť na zahraničných súťažiach, že hráme na nejakej „vykopávke“.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-27
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZUŠ Spišské Podhradie pre rok 2016 a to presun medzi kapitolami
630 a 700 z dôvodu plánovanej kúpy hudobného nástroja v cene 2 940,- €.
Zodpovedný:
Ing. Čarná, riaditeľ ZUŠ
Termín:
10.11.2016
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Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Peter Vandraško
Predniesol návrh na uznesenie o použití preplatkov zdravotného poistenia za rok 2015 zaslaných
školám a školským zariadeniam.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Genčúr napísal žiadosť o presun finančných prostriedkov. To bude uznesenie bez čísiel?
Pýtam sa aká je to suma? Nebola zachovaná kultúra, ktorú tu pestujeme, neprišla ani žiadna
žiadosť na úrad, nevidel som nič. Ale ak zahlasujete, to je na vás. Zápisnicu zo školskej komisie
sme nedostali, táto informácia je pre mňa neznáma.
Mgr. Peter Vandraško
Informácia je zo včera a toto nebolo ani v programe komisie, bolo to prednesené v bode rôzne.
Chápem, že ten termín bol natesno. Nedostalo sa to k tebe ale ja som povinný v rámci komisie
tento návrh dať.
Ing. Ján Jurečko
Ja som na zasadnutí školskej komisie v bode rôzne predniesol túto novú skutočnosť, aj vaša
ekonómka potvrdí, že sú to veci, ktoré sa realizujú teraz. Všeobecná zdravotná poisťovňa túto
vrátku ešte nezrealizovala. Ide o mzdové prostriedky, ktoré boli školám zobraté po výpočte. Keď
boli minulého roku zmenou zákona odvedené vyššie odvody ako má byť, nepatrí aby sa vrátili
späť? Tieto peniaze sa skladajú z dvoch zložiek – poplatok zamestnávateľa a finančné
prostriedky, ktoré škola musí zamestnancovi vrátiť. Je to aj po konzultácii s audítorom.
MVDr. Michal Kapusta
Ja len opakujem to, že sa búra systém, ktorý je zachovaný. Je to na poslancoch. Nevieme o akú
sumu ide, už sme schvaľovali zopár uznesení, keď sme nevedeli žiadne čísla, boli sme pod
časovým tlakom. Jeden, druhý, tretí riaditeľ prišiel za mnou, ak sa týkalo niečo financií, príď za
mnou a povieš mi o akú sumu sa jedná.
Ing. Ján Jurečko
To sa týka všetkých riaditeľov.
MVDr. Michal Kapusta
To sú peniaze z roku 2015? V roku 2016 si ich mal kryté v rozpočte?
Ing. Ján Jurečko
Týka sa to najslabšej skupiny zamestnancov, týka sa to THP.
MVDr. Michal Kapusta
Je to vec čo počujem prvýkrát a rovno na zasadnutí zastupiteľstva. Neprišla žiadna žiadosť.
Vladimír Tomko
Dá sa to schváliť aj v decembri?
Ing. Ján Lisoň
Keďže nie je známe číslo nemôžeme robiť zmenu rozpočtu, ale účel je riešiť teraz na mieste lebo
v decembri bude neskoro.
Časť diskusie Ing. Jána Jurečka bola na jeho žiadosť bez zápisu.
Uznesenie č.: MZ-10-16-B-28
MZ schvaľuje použitie preplatkov zdravotného poistenia zamestnávateľa za rok 2015
poukázaných školám a školským zariadeniam v kapitole 610-620 rozpočtov na rok 2016, po
preposlaní zriaďovateľom.
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Zodpovedný:
Ing. Čarná
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

10.11.2016

+

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

+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Jozef Komara
Prečítal zápisnicu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-10-16-A-5
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Ing. Čarná
Overovatelia:
Bod č.: 12

Termín:
Primátor:

10.11.2016

Rôzne
- v bode rôzne nebola žiadna diskusia
Bod č.: 13

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 22.30 hod.
V Spišskom Podhradí dňa 10.11.2016

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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