Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 25.03.2021
Program:
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

zástupca primátora

6.

Podnety občanov

7.

Správa o činnosti Obvodného oddelenia policajného zboru riaditeľ OO PZ
v meste Spišské Podhradie za rok 2020

8.

Správa o hospodárení ProPopulo s.r.o. za rok 2020

vedúci strediska

9.

Správa o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za

Mgr. Vladimír Šolc

rok 2020
10.

Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie
za rok 2020

Mgr. Kapustová,
Ing.Mgr.Kamenická

11.

Správa o činnosti Mestského športového klubu za rok 2020

predseda MŠK

12.

Prideľovanie nájomných bytov

13.

Výsledky XXV. kola a vyhlásenie XXVI. kola OVS IBV Katúň

predsedníčka
komisie
prednosta

14.

Výsledky I. kola a vyhlásenie II. kola OVS na predaj osobného prednosta
automobilu Škoda Fabia

15.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta hlavný kontrolór
Spišské Podhradie za rok 2020

16.

Správa audítora k záverečnému účtu mesta Spišské Podhradie
za rok 2020

17.

Správa o inventarizácii za rok 2020

18.

Záverečný účet mesta Spišské Podhradie za rok 2020

1

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

19.

Žiadosť OZ Náš Prešov R 4 - petícia

primátor

20.

Majetok:

Primátor, predsedovia
komisií

1. Vysporiadanie

pozemkov

pod

verejnoprošpešnými

stavbami IBV Pivovar II – bezodplatný prevod pozemkov
vo vlastníctve SR na mesto Spišské Podhradie
2. Vysporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou
– Starý jarok – Komenského – prevod pozemkov vo
vlastníctve a správe SR na mesto Spišské Podhradie
3. Vysporiadanie pozemkov pre výstavbu Parkoviska pod
hradom – Sobotisko – Pavol Staňa, Oľšavka 6
4. Jana Ryšová, Komenského 22, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
5. Marián Cisko, Iveta Cisková, Štefánikova 55, Spišské
Podhradie – žiadosť o súhlasné stanovisko na výstavbu
prístupovej komunikácie
21.

Zmeny a doplnky č. 5 ÚP mesta Spišské Podhradie – Primátor, predseda
komisie
schvaľovanie zámerov do zásobníka – doplnenie č. 1

22.

Správa z komisií pri MZ

23.

Vyhodnotenie

Predsedovia komisií

pripomienok

z prerokovania

návrhu

a doplnkov č. 4 ÚP mesta Spišské Podhradie – verejnosť
24.

Rôzne

25.

Záver

predsedajúci

Prítomní:
P Mgr. Milan Blahovský
Peter Hanigovský
N Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
N Mgr. Vladimír Šolc
Mgr. Jozef Bača
N Mária Kaľavská
Štefan Faltin
P Vladimír Tomko
Jozef Jenča
P
Mgr. Peter Vandraško
Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný
Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia
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zmien Primátor, predsedovia
komisií

MVDr. Michal Kapusta
Jozef Jenča
Mgr. Milan Blahovský
Ing. Ján Lisoň

P
P
P
P
N

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mária Kaľavská
Mgr. Vladimír Šolc
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.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ.
Program ste dostali poštou aj mailom, má niekto pripomienky k programu rokovania?
Ospravedlnili sa poslanci – p. Faltin, p. Tomko a p. Komara.
Uznesenie č.: MZ-03-21-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

25.03.2021

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
MVDr. Michal Kapusta
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov – Jozef Jenča, Mgr. Milan Blahovský, Ing. Ján Lisoň.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Jenča, Mgr. Milan Blahovský, Ing. Ján Lisoň.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
25.03.2021
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.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
MVDr. Michal Kapusta
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
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Za overovateľov určujem p. Máriu Kaľavskú a Mgr. Vladimíra Šolca.
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
Cesta ku tehelni je vyasfaltovaná – časť pozemkov sú súkromné. Mal som rokovanie
s vlastníkom p. Gallovičom, ktorý povedal, že to chce vysporiadať a prvý nástrel ceny bol 100,€/m2. Doteraz znalecké posudky na takýto druh pozemku máme za 10,- €/m2 a druhý za 5,€/m2 , čo sme kupovali pozemky pod cestou. Je to vo fáze rokovania. Ďalší vlastník dal podnet na
stavebný úrad, aj p.Slebodník dal podnet na stavebný úrad – ale sa vzdal odvolania voči stavbe
čo stavia p. Magula. Pán Gallovič stiahol odpor voči rozhodnutiu a p. Labuda včera doniesol
námietku voči územnému konaniu na výstavbu miestnej komunikácie pre developera. Prekvapila
ma cena p. Galloviča, mesto vie byť ústretové, vie rokovať ale nie návrh 10x vyšší ako sú ceny
znaleckých posudkov. Sú tam alternatívy všelijaké. Zavolám p. Labudovi či má nejaké návrhy
alebo riešenia týchto pozemkov.
Do budúceho zasadnutia MZ by sme dali postup legalizácie areálu židovského cintorína, mohli by
sme žiadať peniaze na obnovu vstupnej brány, je prederavená strecha, prší do toho ale budova
nie je zapísaná v katastri.
Na minulom zasadnutí MZ sme riešili podnet p. poslanca Jenču na obmedzenie rýchlosti na
Levočskej cesta, mali sme rokovanie a navrhujú riešenie umiestnenia spomaľovača rýchlosti –
radar s kamerovým systémom dole Spišskou Kapitulou.
Projekt – elektronabíjacie stanice pre bicykle a pre kolobežky – je plánovaných päť staníc – dve
na parkovisku pod hradom ako je bufet, jedna na parkovisko na Spišskej Kapitule, jedna na
parkovisku na Sídlisku hrad a jedna pri mestskom mlyne – aby sme ho trošku zviditeľnili.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-1
MZ berie na vedomie informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
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.: 5

Kontrola plnenia uznesení
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenia vám boli zaslané, máte otázky ku kontrole plnenia uznesení?
Mgr. Vladimír Šolc
Uznesenie MZ-09-20-C-3 – „MZ ukladá Komisii kultúrnej a cestovného ruchu aby pripravila
návrhy možností využitia pozemku p.č. 1843/17 s výmerou 551 m2 mestom Spišské
Podhradie na podporu cestovného ruchu.“ – na decembrovom zasadnutí MZ som to
predniesol v správe z komisie.

4

MVDr. Michal Kapusta
Zatiaľ sme sa nedohodli či to trvá to uznesenie alebo platí. Ja by som to bez zástupcu primátora
neriešil.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-2
MZ berie na vedomie informácie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
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
+

25.03.2021

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Podnety občanov
MVDr. Michal Kapusta
Vítam na zasadnutí obyvateľov mesta.
Mgr. Vladimír Šolc
Prečítal žiadosť p. Daniely Popovičovej o výstavbu chodníka na Májovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Zaprotokolujeme do pošty. Je to oficiálna žiadosť, pôjde cez komisie a následne do MZ.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+

25.03.2021

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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Správa o činnosti Obvodného oddelenia policajného zboru v meste Spišské
Podhradie za rok 2020
MVDr. Michal Kapusta
Pán riaditeľ sa ospravedlňuje z pracovných dôvodov. Poslal mi správu dnes pred obedom,
prepošlem vám ju.
Prečítal niektoré údaje zo správy. Správa tvorí prílohu zápisnice.
-
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17.15 hod - prišiel p. poslanec Peter Hanigovský

+
+
+
+

MVDr. Michal Kapusta
Otváram diskusiu k tejto správe, podstatné pre mňa je, že majú na starosti celý obvod 12 tis. ľudí,
to som bol prekvapený, myslel som, že je to pod 10 tis., za minulý rok mali 300 priestupkov voči
karanténe, to je žalostné číslo. Chcem poďakovať riaditeľovi a jeho kolegom za ich prácu.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-4
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Obvodného oddelenia policajného zboru v meste Spišské
Podhradie za rok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
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.: 8

Správa o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2020
MVDr. Michal Kapusta
Vítam medzi nami Ing. Kováča z firmy Pro Populo s.r.o.
Ing. Kováč
Prečítal Správu o hospodárení za rok 2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať firme za spoluprácu čo sa týka finančných aj morálnych vecí. Dávali sme robiť
znalecké posudky, na naše lesy sú vo veľmi dobrej kondícii . Nedávno boli dve komisie na
obhliadke celého priestoru a záver prečítali predseda majetkovej komisie, môžeme byť spokojní
ako sa staráte o naše lesy. Ďakujem, že ste prišli.
Mgr. Peter Vandraško
V júli začal africký mor na východe, bolo to poblízku aj okolo Sabinova, ako to vyzerá u nás?
Ing. Kováč
Zatiaľ nebol potvrdený, najbližšie od nás sa vyskytol v obci Široké, momentálne máme zastavený
odstrel do konca apríla- mája. Zatiaľ sme čistí, uvidíme čo bude ďalej.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-5
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2020.
Zodpovedný:
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
+

25.03.2021

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Správa o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2020
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+
+
+
+

MVDr. Michal Kapusta
Správu ste dostali mailom, poprosím v krátkosti, každý si to prečítal.
Mgr. Vladimír Šolc
Prečítal Správu o činnosti oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2020. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Údržba čo si spomínal, neboli dočerpané jednotlivé kolónky, nerobilo sa všetko?
Mgr. Vladimír Šolc
Všetko sa nerobilo, bolo to v obmedzenom počte, väčšinou som robil sám, kolegovia boli na
pandemickej PN alebo na pandemickej OČR.
Mária Kaľavská
Ihriská ste dostali do správy, chcem sa opýtať či ste robili údržby napr. na Májovej ulici?
Mgr. Vladimír Šolc
Pán Barbuščák robil s p. zástupcom. Sme dohodnutí s p. Komarom od apríla ideme robiť údržby.
Je to naplánované od apríla.
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ihriská do správy v druhej polovici roka 2020, majú to v správe 5 mesiacov, zimných
mesiacov a kovidových mesiacov. Keď sme pripravovali prevádzkové poriadky zladili sme ich
s areálom MŠK. Treba povedať, že údržba znamená namaľovanie, vykosenie. Ak hovoríme
o tom, že treba vymeniť prvky, toto treba riešiť v rozpočte, toto je o inom. To nie je v správcovskej
zmluve, v zmluve majú uvedené čo majú urobiť. Majú v správe ihriská na Májovej ulici, Štúrovej
ulici, Sídlisku hrad, areál CVČ, staviame ihrisko na Ulici sv. Jána Pavla II., ktoré sme
presťahovali z NANO NAGLE. Už niekoľko mesiacov sú zamestnanci doma, keď boli zatvorené
škôlky a školy tak jeden zamestnanec bol na pandemickej OČR skoro celý rok.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-6
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
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.: 10

Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2020
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste správu mailom, poprosím stanovisko sociálnej komisie a ak máte nejaké otázky, potom
na kolegyne.
Mária Kaľavská
Komisia zobrala správu na vedomie.
Mgr. Milada Kapustová
Naše sociálne oddelenie pracovalo možno na viac ako 100%. V apríli, máji bol tu prílev našich
MRK z Anglicka, spolupráca s OO PZ bola na vysokej úrovni a tiež s Úradom verejného
zdravotníctva v Poprade, mali sme hektické obdobie. Boli sme osobe fyzicky prítomní na testovaní
občanov ale zvládli sme myslím, že dobre. Nepozastavili sme žiadne sociálne služby, ani
opatrovateľské ani vydávanie obedov, ani roznášku obedov, bolo to v obmedzenom režime ale
pozastavené nebolo nič.
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MVDr. Michal Kapusta
Keď zoberiete ten stav, ktorý je, tak celovo ohľadom pandémie, testovania a dohľadávania
kontaktov, ktoré sa robilo do júla 2020, zvládli sme to, potom sa zmenili pravidlá ohľadom
dohľadávania, už od júla nevieme kto je pozitívni, nevieme robiť opatrenia, každú sobotu pri
testovaniach sú ľudia zo sociálneho oddelenie, komunitného centra, terénnej sociálnej práce,
dobrovoľníci a hasiči. Chcem poďakovať aj DSS sv. Jána z Boha, naozaj tie obedy sme dávali
tým, ktorí to potrebovali, vyše roka mesto nakupuje jednorázové obaly pre dôchodcov na obedy
z rozpočtu mesta. Keď si napočítate 120 obalov x niekoľko dní, nehovorím, že 365 dní v roku,
lebo nie každý berie obed 7x v týždni, tak je to tiež položka.
p. Lisnik
Chcem poďakovať, táto práca v tejto oblasti mesta je neskutočná drina, aj za pružnosť
a spoluprácu, chcem vyjadriť poďakovanie.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-7
MZ berie na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu mesta Spišské podhradie za rok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
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.: 11

Správa o činnosti Mestského športového klubu za rok 2020
Mgr. Peter Vandraško
Ťažisková vec sa týkala rozpočtu. Dohodli sme sa s p. Komarom aby sme tento bod presunul na
MZ kedy bude prítomný p. zástupca.
Bod č.: 12

Prideľovanie nájomných bytov
Mária Kaľavská
Prečítala návrh na uznesenie na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-3
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Nikolu Kašprišinovú, bytom Spišské Podhradie, Prešovská 25 a pre pána Kristiána Boženka,
bytom Jablonov 72 na dobu určitú od 1.4.2021 do 30.6.2021 s možnosťou predĺženia nájomnej
zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
25.03.2021
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
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Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Výsledky XXV. kola a vyhlásenie XXVI. kola OVS IBV Katúň
Mgr. Jozef Srnka
V tomto kole neboli doručené žiadne súťažné ponuky.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-8
MZ berie na vedomie výsledok XXV. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Termín:
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
+

25.03.2021

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-21-B-4
MZ schvaľuje vyhlásenie XXVI. kola OVS na predaj pozemku, parcela č. KN-C 111/2 v k.ú. Katúň
s podmienkami:
- minimálna cena 15 000,- € bez DPH
- termín na doručenie ponúk do 19.05.2021
- ostatné podmienky ako v predchádzajúcich kolách OVS
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
+

25.03.2021

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Výsledky I. kola a vyhlásenie II. kola OVS na predaj osobného automobilu Škoda
Fabia
Mgr. Jozef Srnka
Bola doručená jedna obálka, komisia nebola uznášania schopná pred začiatkom MZ tak otvoríme
obálku teraz. Doručená bola 16.3. – ponuka prišla od p. Adriany Švárnej, Zamutov, ponúkaná
cena je 1 025,- €.
Ing. Ján Lisoň
Podmienka bola obhliadka, bol niekto na obhliadku?
Mgr. Jozef Srnka
Nikto nebol na obhliadku vzhľadom k pandemickej situácii.
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Uznesenie č.: MZ-03-21-A-9
MZ berie na vedomie výsledok I. kola OVS na predaj osobného automobilu Škoda Fabia.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
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.: 15

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Spišské Podhradie
za rok 2020
Ing. Stanislav Ledecký
Záverečný účet je jedna z najdôležitejších vecí mesta. Ľahko sa veci kritizujú, veci nikdy nie sú
čierno- biele, komunikovali sme s pani ekonómkou, ďakujem za spoluprácu. Stanovisko som
vám poslal, verím, že ste si ho prečítali. Stále existuje nejaký priestor na zlepšenie, obával som
sa ohľadom stanoviska audítora – mesto je povinné prerokovať návrh záverečného účtu do 6
mesiacov po ukončení kalendárneho roka. Akceptujem správu audítora. Priestor na zlepšenie –
oceňovanie majetku, strata alebo zisk z podnikateľskej činnosti mesta, programový rozpočet
a rozpočet ako taký. Poukázať na niektoré oblasti je jednoduché ale nájsť riešenie to vôbec nie je
jednoduché.
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 2020 výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad.“
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať hlavnému kontrolórovi za prácu. Toto je jedna z najdôležitejších úloh
hlavného kontrolóra – záverečný účet a rozpočet. Veľká vďaka.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-10
MZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Spišské
Podhradie za rok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
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.: 16

Správa audítora k záverečnému účtu mesta Spišské Podhradie za rok 2020
Ing. Slavka Čarná
Prečítala správu audítora, prišla včera.
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+
+
+
+

„Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Mesta Spišské Podhradie k 31. decembru 2020 a výsledku jeho
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“
Peter Hanigovský
Nedostali sme stranu 3 správy audítora.
Ing. Slavka Čarná
Bola zle odskenovaná, došla dnes, prečítala tretiu stranu - mesto nemá podnikať so stratou,
budeme sa snažiť podnikať so ziskom.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať Ing. Štelbackému za to, že vykonáva audit v našom meste a prajem mu skoré
uzdravenie.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-11
MZ berie na vedomie Správu audítora k účtovnej závierke mesta Spišské Podhradie za rok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
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.: 17

Správa o inventarizácii za rok 2020
Ing. Slavka Čarná
Prečítala správu o inventarizácii za rok 2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-12
MZ berie na vedomie Správu o inventarizácii majetku mesta Spišské Podhradie za rok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
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.: 18

Záverečný účet mesta Spišské Podhradie za rok 2020
Ing. Slavka Čarná
Celoročné hospodárenie bolo spracované do záverečného účtu, bolo prečítané stanovisko
audítora. Na zasadnutí finančnej komisie sme sa tomu podrobne venovali, nejaké veci navrhla
finančná komisia, tie sú zapracované v záverečnom účte. Máte otázky k záverečnému účtu?
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Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok
2020 bez výhrad.
MVDr. Michal Kapusta
Úverové zaťaženie 35%, 1 551 764,- €, to sú veci z roku 2015 – ČOV, kanalizácia atď. Čísla sa
nám zlepšujú som veľmi rád, minulého roku sme mali problém pri čerpaní v MAS, teraz je to
lepšie, bol som v pondelok na rokovaní IROP. Na základe našej pripomienky zmenili podmienky
bodovania a môžeme ísť do projektov cez IROP, som rád, že čísla nám idú dole. Musíme
zvažovať keby sme išli do iného úverového krytia či je to potrebné. Podnikanie – parkovisko pod
hradom je teraz v úplne iných, číslach , nízkych. Verím, že rok 2021 alebo 2022 by mal byť rokom
ukončenia monitorovacej správy ČOV a mohli by sme sa „nadýchnuť“.
p. Grajcar
Chcel som sa spýtať 1 551 tis. € to je ohľadom kanála?
MVDr. Michal Kapusta
Je to úver – na kanál rok 2015, 2016 a financovanie akcií z EÚ fondov do roku 2021 vrátane
obnovy budovy ZUŠ a koncertnej sály.
p. Grajcar
Kanál čo je na Prešovskej ulici, mám dôkaz, že ten kanál presakuje, vieme to v rámci reklamácie
riešiť alebo nie?
MVDr. Michal Kapusta
Dnes to riešiť nevieme, stavba bola ukončená v roku 2015 záruka bola 60 mesiacov a je rok 2021.
Toto počujem prvýkrát, my si to zapíšeme ale mám obavy, že v rámci reklamácie neuspejeme.
Tento bod ako pripomienku beriem, prídem , sadneme si a budeme sa tomu venovať.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-5
MZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Podhradie za rok 2020 bez výhrad.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.03.2021
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

Bod č.: 19

Žiadosť OZ Náš Prešov R 4 – petícia
MVDr. Michal Kapusta
Je tu petičný hárok ohľadom R4 – oslovilo nás OZ Náš Prešov aby mestá a obce, ak môžu, aby
prijali nejaké uznesenie. Otváram diskusiu či prijmeme uznesenie na podporu R4.
Ja si myslím, že by to mohlo pomôcť dobudovaniu R4.
Peter Hanigovský
Tohto roku sme sa dozvedeli, že niektoré stavby boli vylúčené z priorít , tá cesta sa tam pýta. Ja
by som poprosil aby sme podporili toto uznesenie.
Ing. Stanislav Ledecký
Podporujeme formou petície, nie finančne, aby si to niekto nemyslel.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-6
MZ schvaľuje formou petície podporu realizácie stavby rýchlostnej komunikácie R4 na území
Prešovského kraja. Pre rozvoj severovýchodného Slovenska je nevyhnuté dobudovanie
rýchlostnej cesty R4 s napojením na diaľnicu D1 a preto žiadame dotknuté orgány urýchliť
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procesy a pokračovať v stavbe R4 na území Prešovského kraja až k hraniciam s Poľskom.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.03.2021
Primátor:
Overovatelia:
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.: 20

Majetok:
1. Vysporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnými stavbami IBV Pivovar
II. – bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve SR na mesto Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Poslali sme vám podklady, ide o 8 parciel, ktoré sú vo vlastníctve SR, SPF v lokalite Pivovar II.
ÚPM to rieši ako verejno-prospešné stavby, máme pripravené znalecké posudky, GP, chýba nám
uznesenie, že súhlasíme a ukončenie zmien a doplnkov č. 4 aby sme mohli deklarovať veci.
Poprosím stanoviská komisií.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková , kontrolná a škodová komisia odporúča MZ schváliť vysporiadanie pozemkov
bezodplatným prevodom od Slovenskej republiky.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť bezodplatné nadobudnutie pozemkov od Slovenskej
republiky pod verejnoprospešnými stavbami – stavba IBV Pivovar II. Spišské Podhradie na
základe vypracovaného geometrického plánu.
MVDr. Michal Kapusta
Ide o bezodplatný prevod, je to verejno-prospešná stavba, prepojíme Pivovar I. s Pivovarom II.
a Trhoviskom.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-7
MZ schvaľuje vysporiadanie pozemkov do vlastníctva mesta Spišské Podhradie pod verejnoprospešnou stavbou, nachádzajúcich sa v meste Spišské Podhradie, k. ú. Spišské Podhradie a to
pozemky:
1. Parcela KN-E 869 – orná pôda vo výmere 2170 m2, zapísaná na LV č. 2267
2. Parcela KN-E 870 – orná pôda vo výmere 954 m2, zapísaná na LV č. 2267
3. Parcela KN-E 872/2 – orná pôda vo výmere 1418 m2, zapísaná na LV č. 2267
4. Parcela KN-E 1775 – ostatná plocha vo výmere 543 m2, zapísaná na LV č. 2267
5. Parcela KN-E 1776 – ostatná plocha vo výmere 912 m2, zapísaná na LV č. 2267
6. Parcela KN-E 1777 – ostatná plocha vo výmere 155 m2, zapísaná na LV č. 2267
7. Parcela KN-E 1778 – orná pôda vo výmere 2397 m2, zapísaná na LV č. 2267
8. Parcela KN-E 1785 – ostatná plocha vo výmere, 652 m2, zapísaná na LV č. 2267
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.03.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
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:
2. Vysporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou – Starý jarok –
Komenského – prevod pozemkov vo vlastníctve a správe SR na mesto
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme to prerokované na minulom MZ. Jedná sa o miestnu komunikáciu k trom rodinným
domov a Johanke. Znalecký posudok je niečo viac ako 5,- €/m2. Jeden pozemok musíme
odkúpiť lebo je v správe SR a dva pozemky idú bezodplatne.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ schváliť vysporiadanie pozemkov na
základe vypracovaného geometrického plánu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odkúpenie pozemku od Slovenskej republiky – parcela
KN-C 1957/32 o výmere 287 m2 – zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 3059.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-8
MZ schvaľuje vysporiadanie pozemkov do vlastníctva mesta Spišské Podhradie pod verejnoprospešnou stavbou – miestna komunikácia na Komenského ul., nachádzajúcich sa v meste
Spišské Podhradie, k. ú. Spišské Podhradie to:
1. Novozniknutá parcela KN-C1957/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 207 m2,
odčlenená od pozemku KN-E 357 – orná pôda vo výmere 656 m2, zapísaná na LV 2267,
na základe geometrického plánu č. 12/2021, vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom dňa
5.3.2021, overeného Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa 16.3.2021 pod
číslom G1-71/21.
2. Novozniknutá parcela KN-C1957/33 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2,
odčlenená od pozemku KN-E 4310 – orná pôda vo výmere 1569 m2, zapísaná na LV
2267, na základe geometrického plánu č. 12/2021, vyhotoveného Ing. Pavlom
Kostelníkom dňa 5.3.2021, overeného Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa
16.3.2021 pod číslom G1-71/21.
3. Novozniknutá parcela KN-C1957/32 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 287 m2,
odčlenená od pozemku KN-E 2752 – orná pôda vo výmere 714 m2, zapísaná na LV 3059,
na základe geometrického plánu č. 12/2021, vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom dňa
5.3.2021, overeného Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa 16.3.2021 pod
číslom G1-71/21.

Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Termín:
Primátor:
+

+

+

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

25.03.2021

+
+
+
+

Majetok:
3. Vysporiadanie pozemkov pre výstavbu Parkoviska pod hradom –
Sobotisko – Pavol Staňa, Oľšavka 6
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ ste schválili, že môžem ísť do rokovania. Pán Staňa navrhuje cenu 45 tis. € za
obidva pozemky – 8 500 m2, 1m2 vychádza 5,10 €. Myslím si, že cena je výborná. Ak by sme
toto kúpili tak vieme realizovať parkovisko bez nejakých vysokých nákladov. Máme súhlasné
stanovisko p. Žeca, že môžeme kresliť projektovú dokumentáciu. Cesta je naša ale pozemok
nie.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ odkúpiť pozemky na parcelách KN-E
2137 vo výmere 2 562 m2 a KN-E 2140 vo výmere 6 015 m2 od pána Pavla Staňu, Oľšavka 6 za
cenu 45 000,- €, t.j.: 5,24 €/m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odkúpenie pozemkov KN-C 2137 o výmere 2 562 m2
a KN-C 2140 o výmere 6 015 m2 spolu za cenu 45 000,- €, t.j.: 5,24 €/m2.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-9
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – pozemky parcela KN-E 2137 – orná pôda vo výmere 2 562
m2 a parcela KN-E 2140 – orná pôda vo výmere 6 015 m2, zapísané na LV č. 2731,
nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie vo vlastníctve Pavla Staňu, Oľšavka 6, za celkovú
cenu 45 000,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.03.2021
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. Jana Ryšová, Komenského 22, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Je to pozemok, kde sme zamietli už 3 žiadosti na jeho kúpu.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia neodporúča MZ odpredaj pozemku na parcele č. KN-C
227/8 vo výmere 195 m2, zapísanej na LV 1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Spišské
Podhradie z dôvodu, že predmetný pozemok nie je na predaj.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť Jany Ryšovej, Komenského 22, Spišské
Podhradie o odkúpenie pozemku parc. KN-C 227/8 z dôvodu plánovaného iného využitia daného
pozemku.
Uznesenie č.: MZ-03-21-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Jany Ryšovej, Komenského 22, Spišské Podhradie o odkúpenie pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

+

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
5. Marián Cisko, Iveta Cisková, Štefánikova 55, Spišské Podhradie – žiadosť
o súhlasné stanovisko na výstavbu prístupovej komunikácie
MVDr. Michal Kapusta
Vitajte, som rád, že ste prišli, predniesol som to na minulom MZ, ide o sprístupnenie cesty poza
stavebniny, poza poľovnícky dom. Pán Cisko chce rozšíriť výrobu – sú potrebné dve stanoviská
MZ.
p. Cisko
Chceme zefektívniť produkciu výroby – žiadame o zmenu územného plánu, aby sme na záhrade
mohli dobudovať prevádzku a po druhé chceme prístupovú cestu. 2-3 autá do týždňa by mohli
produkciu odoberať. Zamestnávame 21 ľudí, plán je do 30 ľudí.
Ing. Ján Lisoň
Hala, ktorú prevádzkujete je skolaudovaná?
p. Cisko
Nie.
Ing. Ján Lisoň
Pred zákrutou nie je cesta 4,5 m široká aby sa tam dala urobiť cesta.
p. Cisko
Bol robený projekt, pre autá 9 m dlhé je možná. Prechádzali tam aj domiešavače, neviem žeby
tam bol problém.
Ing. Ján Lisoň
Korfantov dom a za ním poľovný dom – ste ich kontaktovali aký je ich názor?
p. Cisko
Stanovisko poľovného domu nemám a p. Korfant má výhrady. Jedná sa o 3-4 autá týždenne. Tá
premávka nie je taká veľká aby mohla niekomu až tak vadiť.
Ing. Ján Lisoň
Poľovnícke združenie sa nevyjadrilo?
MVDr. Michal Kapusta
Zatiaľ ich stanovisko nemáme.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť žiadosť Mariána Ciska a Ivety Ciskovej, Štefánikova
509/55, Spišské Podhradie o výstavbu prístupovej cesty k pozemku na náklady žiadateľov na
parcelách KN-C 2973, KN-C 227/7, KN-C 2743, KN-C 4264, KN-C 4265/1.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia prerokovala tento bod, prešli sme aj halami, bol som
milo prekvapený. Pán Cisko chce rozšíriť výrobu čo sa týka dodávok, jemu nemôžu dodávať
tovar spredu z hlavnej cesty. Chce aj zhutniť tú cestu, vzadu je to dosť zarastená, pri všetkej úcte
k p. Korfantovi, ale myslím , že to miesto môže nadobudnúť nejakú hodnotu aj ináč vyzerať.
Obmedzenie podnikateľskej činnosti len preto, že nám 2-3 x prejdú autá okolo, viem, že ľudia sú
citliví na tieto veci. V tomto prípade bola celá komisia ústretová , nevidíme dôvod aby sme my ako
poslanci robili nejaké zamedzenia. Komisia odporúča MZ zmenu územného plánu na parcelách
KN-C 233 vo výmere 659 m2 a KN-C 235 vo výmere 404 m2 a zároveň odporúča schváliť
vybudovanie prístupovej cesty.
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MVDr. Michal Kapusta
Pán Korfant súhlasil, ospravedlňujem sa ohľadom poľovníckeho združenia , volal som im,
nedovolal som sa a potom som zabudol. Na finančnej komisii sme rozprávali, že chceme vedieť
názor poľovníckeho združenia. Som veľmi rád, že ste prišli s týmto návrhom riešenia, pred rokom
riešenie nebolo nejak priechodné, ja som rád, že také niečo bude, ak sa to schváli, jedna
podmienka , že to bude prístupné verejnosti.
p. Cisko
Samozrejme. V budúcnosti sa nebránime prispieť k vybudovaniu cesty smerom hore. Ide o to aby
sa to tam zveľadilo, aj p. Korfant aj poľovníci chodia do svojich nehnuteľností po blate.
MVDr. Michal Kapusta
Ak by mali poľovníci problém tak nepodpíšem uznesenie a vrátime sa k tomu. Zajtra im zavolám.
Ing. Ján Lisoň
Za Korfantovým domom je kanál, žiadosť pred rokom mal aj p. Handlovič, neplánuje aj on
prístupovú cestu k domu? Mal takú požiadavku pred rokom.
p. Cisko
Neviem o tom nič.
Ing. Ján Lisoň
Nezdá sa mi dobrá formulácia uznesenia. My sme rovnocenné orgány s primátorom.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-10
MZ schvaľuje výstavbu príjazdovej komunikácie na náklady investora (žiadateľa) na pozemkoch
vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie s podmienkou zachovania neobmedzenej dostupnosti
pre verejnosť časti komunikácie nachádzajúcej sa na mestských pozemkoch.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.03.2021
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.: 21

Zmeny a doplnky č. 5 ÚP mesta Spišské Podhradie – schvaľovanie zámerov do
zásobníka – doplnenie č. 1
MVDr. Michal Kapusta
Doplňovali sme na minulom MZ , máme žiadosti aj teraz.
VIVA, n.o. Spišské Podhradie dala žiadosť o doplnenie, je tam schválený projekt, súťaží sa. Je to
investícia n.o . a chce rozšíriť ďalej na druhú časť a potrebuje preklasifikovať záhradu na
občiansku vybavenosť. Druhá žiadosť je p. Cisko a tretia žiadosť je z mesta – tie parcely, ktoré
sme zamietli p. Ryšovej aby sme to preklasifikovali. To sú zatiaľ 3 žiadosti.
Stavená komisia má súhlasné stanoviská ku všetkým trom žiadostiam.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-11
MZ schvaľuje zaradenie do zásobníka ZaD č. 5 ÚP mesta Spišské Podhradie – VIVA, n.o.,
Prešovská 20, Spišské Podhradie preklasifikovať z plochy záhrady na občiansku vybavenosť.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.03.2021
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

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

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-21-B-12
MZ schvaľuje zaradenie do zásobníka ZaD č. 5 ÚP mesta Spišské Podhradie – Marián Cisko,
Štefánikova 55, Spišské Podhradie z plochy záhrady na plochu polyfunkčnej plochy občianskej
vybavenosti, skladov a výroby.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.03.2021
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

Uznesenie č.: MZ-03-21-B-13
MZ schvaľuje zaradenie do zásobníka ZaD č. 5 ÚP mesta Spišské Podhradie – pozemky na
Štefánikovej ulici – vedľa Stavebnín Klešč – preklasifikovať z plochy bývania na plochu verejnej
statickej dopravy a dopravných zariadení.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.03.2021
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.: 22

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre školstvo a šport. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Pán Komara oboznámil členov komisie s výškou dotácie, ktorú má schválenú MŠK vo výške
57 000,- €. Nakoľko je z dôvodu pandemických opatrení pozastavená činnosť futbalových súťaží,
resp. obmedzená činnosť MŠK a dotáciu nie je možné čerpať na pôvodný účel, navrhol dve
alternatívy využitia dotácie – 1. Tribúna pri multifunkčnom ihrisku pre 300 divákov, ktorá bude
spĺňať kultúrno-spoločenský účel, 2. Samozavlažovací systém celého futbalového areálu.
Komisia pre školstvo a šport odporúča MZ dotáciu pre MŠK v čase pandémie nekrátiť a zároveň
nevyčerpané finančné prostriedky použiť na investičný účel v areáli MŠK.
Ing. Ján Lisoň
Akémukoľvek rozhodovaniu o znižovaní výšky dotácie, musí prebiehať dohoda lebo tam je
zmluva.
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Ing. Stanislav Ledecký
MZ berie na vedomie návrh školskej komisie. Rozhoduje o tom MZ, je tam dvojstranný vzťah,
komunikácia by mala prebehnúť.
Ing. Ján Lisoň
Dotácia nie je určená na investície.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-13
MZ berie na vedomie uznesenie Komisie pre školstvo a šport.
Zodpovedný:
Termín:
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
+

25.03.2021

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu z Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Komisia prerokovala podklady k žiadosti Márie Tejbusovej, Trhovisko 40, Spišské Podhradie
o opravu faktúry. Žiadateľka predložila faktúru od Podtatranskej prevádzkovej spoločnosti a.s.
o znížení odberu vody z verejného vodovodu o 23 m3. Na základe predložených dokladov
finančná komisia navrhuje MZ schváliť odpustenie stočného za rok 2020 Márii Tejbusovej,
Trhovisko 40, Spišské Podhradie za 23 m3 odpadovej vody, ktorá nebola odvedená verejnou
kanalizáciou z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí dňa 01.07.2020.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-14
MZ schvaľuje odpustenie stočného za rok 2020 Márii Tejbusovej, Trhovisko 40, Spišské
Podhradie za 23 m3 odpadovej vody, ktorá nebola odvedená verejnou kanalizáciou z dôvodu
poruchy na vodovodnom potrubí dňa 01.07.2020.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
25.03.2021
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

Ing. Ján Lisoň
Pri hodnotení záverečného účtu sme konštatovali, že mesto za rok 2020 zhodnotilo svoj majetok,
určite ste si všetci pozreli súvahu, oproti minulému roku, to je výsledok práce pána primátora.
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odmenu pre primátora mesta MVDr. Michala Kapustu za
rok 2020 vo výške jedného mesačného platu primátora platného v roku 2020 za prípravu,
realizáciu a vysokú zainteresovanosť pri investičných aktivitách mesta Spišské Podhradie.
Prečítal návrh na uznesenie.
Mgr. Milan Blahovský
Pri všetkej úcte k tým, čo tu dnes medzi nami nie sú prítomní, ja by som podal návrh aby sme sa
týmto návrhom zaoberali keď nás bude aspoň 9 poslancov, je to možno citlivá vec, naozaj aby to
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nevyzeralo tak, že využili možno neprítomnosť niektorých kolegov. Nech sa k tomu vyjadria
viacerí poslanci. Navrhujem odložiť tento bod finančnej komisie do ďalšieho rokovania MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Je to v zápisnici z finančnej komisie, aby to nevyznelo, že to predseda komisie prečíta teraz keď
je prítomných 7 poslancov.
Peter Hanigovský
Mali sme tu aj iné návrhy, ktoré boli určite iné a sme to schvaľovali, nemám problém aby som
hlasoval teraz.
Jozef Jenča
Súhlasím s návrhom p. Blahovského.
Mária Kaľavská
Ja sa tiež pripájam k návrhu, ak budeme všetci.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-15
MZ v Spišskom Podhradí v súlade s §4 ods. (2) Zákona č. 253/1994 Z.z. – o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, mení na obdobie od 01.04.2021 do
31.12.2021 zvýšenie platu primátora na 514,70 € mesačne. Toto zvýšenie platu sa netýka zmeny
platu zástupcu primátora.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
0
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Rovnako sme prediskutovali na zasadnutí finančnej komisie činnosť hlavného kontrolóra
a ocenili sme jeho aktivity a na základe uvedeného finančná komisie navrhuje schváliť odmenu
pre hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie Ing. Stanislava Ledeckého vo výške jedno
mesačného platu za rok 2020 za aktivity pri vykonávaní kontrol a metodicko – poradenskú činnosť
pre mesto Spišské Podhradie.
Prečítal návrh na uznesenie.
MVDr. Michal Kapusta
Pán hlavný kontrolór začal šiesty rok svojej činnosti, končí mu mandát v novembri tohto roku,
takže nás bude čakať voľba hlavného kontrolóra koncom roka. Za celé obdobie p. kontrolór
nemal žiadne ohodnotenie naviac.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-16
MZ v Spišskom Podhradí v súlade s §18c, ods. (5) Zákona č. 369/1990 Zb. – o obecnom
zriadení, schvaľuje hlavnému kontrolórovi mesta mesačnú odmenu vo výške 183,50 € na obdobie
od 01.04.2021 do 31.07.2021.
Zodpovedný:
Termín:
25.03.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
0
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
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Mgr. Milan Blahovský

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová sa oboznámila s inventarizáciou majetku a záväzkov za
rok 2020, ktorá bola vykonaná v rámci MsÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta.
Hlavná inventarizačná komisia v závere inventarizácie potvrdila, že bol zistený inventarizačný
rozdiel – novo nájdený majetok – 40 ks historické knihy, ktoré komisia ohodnotila na 30,-€/ks –
1 200,- €. Uvedený majetok bude v priebehu roku 2021 zaevidovaný do majetkovej evidencie.
Komisia zobrala na vedomie inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020.
Uznesenie č.: MZ-03-21-A-14
MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+

+

25.03.2021

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 23

Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu zm,ien a doplnkov č. 4 ÚP
mesta Spišské Podhradie – verejnosť
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal mená občanov, ktorí doručili pripomienky k územnému plánu.
Včera prišla petícia občanov Prešovskej a Podzámkovej ulice. Dnes to v programe nebolo, my
uzatvárame veci 7 dní pred začiatkom rokovania MZ. Petíciu tu mám. Dnes budeme rozprávať
o vyhodnotení pripomienok, ktoré ste zaslali. Petičný výbor sú uvedení: Vlastislav Grajcar, Alžbeta
Brindzová a Anton Lisnik. Na petícii je podpísaných 43 občanov z obyvateľov Podzámkovej
a Prešovskej ulice.
Stanovisko stavebnej komisie je pokračovať v územnom pláne ako je to naplánované. Dnes sa
musí rozhodnúť či ten cyklochodník bude alebo nebude, dnes je tu 7 poslancov. Pri uzneseniach
stačí nadpolovičná väčšina pri schvaľovaní VZN musia schváliť siedmi. Občania neakceptujú ani
posunutie chodníka vyššie.
p. Grajcar
Ja nesúhlasím s výstavbou lebo všetko ide cez moje pozemky. A vy mi tam pustíte cyklochodník
cez moje pozemky.
MVDr. Michal Kapusta
Skôr som očakával, že ako predseda petičného výboru, povieš ucelený názor 43 podpísaných
občanov, nie iba tvoj osobný názor.
p. Grajcar
Z toho cyklochodníka im budú pozerať do záhrad, nebudú mať súkromie, ponad naše záhrady
nám pustíte cyklochodník a ľudia nám budú pozerať do záhrad.
p. Vaľová
Ja vzhľadom na to, že viem, žeby sa dala cyklotrasa viesť aj iným smerom, som proti. Teraz
máme problémy s mládežou, kradnú nám, vyberajú úrodu, celé leto tam máme „hulákačku“,
nechcem sa neslušne vyjadriť čo všetko sa tam robí a čo všetko tam zberáme, keď tam bude
cyklochodník a lavičky neviem si predstaviť čo tam bude potom. To je ten najdôležitejší problém

21

prečo nesúhlasíme s cyklochodníkom ponad naše záhrady. Pán Piatnica dal nový návrh
cyklotrasy, ktorú pán primátor dostal a bola by som rada ak by ste ju akceptovali, za ktorú aj my
sme, obyvagtelia Prešovskej a Podzámkovej ulice.
MVDr. Michal Kapusta
Toto čo p. Piatnica navrhol je super, to je cyklotrasa, s tým súhlasíme v plnom rozsahu, to nie je
cyklochodník . Cyklochodník je stavba.
p. Vaľová
Ak význam má spojiť cyklochodníkom parkovisko na Sobotisku s parkoviskom pod hradom. Toto
nie je rozširovanie turizmu ani ničoho, všetko je to mimo mesta.
p. Piatnicová
Som tu aj v mene rodičov, keďže máme na Podzámkovej dva domy. Hlavný problém vidím v tom,
že ak sa vrátia Rómovia zo zahraničia tak to bude neúnosné, chodia tam už teraz na motorkách,
robia hluk. Výstavbou cyklochodníka sa zruší sa prístupová cesta k záhradám.
MVDr. Michal Kapusta
Prístupová cesta k záhradám zostane, chodník sme posunuli o 7 metrov vyššie.
p. Brindzová
Na poslednom stretnutí som povedala všetky argumenty – znečistenie, hluk, strata pokoja, aj oázy
a celého dojmu pohľadu na Spišský hrad, neporiadok, ktorý určite bude. Kde je väčší zhluk ľudí,
je aj väčší neporiadok.
p. Lisnik
Pán primátor, poslanci, ja som písal najviac, som mal aj podnety, na druhej strane som bol
obvinený , že konfaberujem celú ulicu. Na Podzámkovej ulici nežijú ľudia, ktorí by nemali svoj
názor a pretože sme sa spojili, komunikujeme, z toho dôvodu vznikla aj táto petícia. Okrem vecí,
ktroé tu odzneli, najväčší problém je v tom, že je tam neporiadok - zberám kondómy, rozbité fľaše
atď. za záhradou. 2-3x do roka zberáme za záhradami neporiadok. Ľudia tam žijú, kosíme tam
trávu a nič sa s tým nerobí, aj kvôli tomu ste dali kameru v tejto časti mesta, dejú sa tam aj iné
veci, legálne aj nelegálne. Akýkoľvek zásah do ornej pôdy by bol vážnym rizikom zosuvu pôdy.
Narušila by sa prirodzená celistvosť. Po každej jednej väčšej vode alebo topení snehu je problém
na našej ulici. Pán Ďurica, Sýkor a Fiľa – otvárajú dvere na ulicu, ak tečie zvrchu voda, ja som
to niekoľkokrát zažil. Ak sa tu postaví nejaká stavba, ako sa toto bude správať? Budeme
zhrabovať ornicu z cyklochodníka? Co bude spôsobovať ďalej erózia pôdy? Po starej ceste sa
valia jarky s vodou aj so zeminou aj s ornicou. To nejde o to, že niekto je proti cyklochodníku , ale
ide o tom, že ideme chrániť majetok, pozemky a hlavne ľudské životy, neviem či niekto zažil
situáciu, ak sa voda valila z hradného kopca a ako to fungovalo len pri obyčajnom daždi. K týmto
všetkým argumentom je bystré a múdre zabetónovať kus pôdyť a všetci sme pokojní. Rovnako
aj vám, pán primátor, aj všetkým poslancom som poslal maily aj návrh aby to nebolo o tom, že
sme deštruktívni, nie, sme konštruktívni, chceme debatovať. Ja si vážim, že ste nám umožnili
prísť. My si na týchto uliciach nemôžeme dať normálnu strechu, solárne panely, nič lebo je to
pohľad z hradu a naruší celistvosť a teraz ideme vyasfaltovať chodník, stavbu a narušiť tieto veci.
V územnom pláne sú dve trasy turistické a pretneme ich chodníkom. V celom svete sa tieto
urbanistické celky zachovávajú a my ideme teraz postaviť trasu tak ako chceme alebo ako je
naplánované. V územnom pláne sú chyby. Mám vyjadrenie z ministerstva kultúry, že cesta,
o ktorej sme sa bavili je v územnom pláne ináč zaznačená ako je stanovisko Krajského
stavebného úradu a v tomto územnom pláne nie je ani opravené a myslím si, že dobre ste o tom
vedeli. Predkladám doklad, že sú tam chyby. Chcem aby tá zmena bola zakceptovaná
v územnom pláne. Z dôvodu dvoch ochorení na covid som sa nemohol zúčastniť rokovania, ja
trvám na svojich požiadavkách. Každému som poslal mail s tým, že len jeden p. poslanec
zareagoval, aj pán primátor, to len k tomu čo aká spätná väzba je, ja si vážim vás ako poslancov
mesta ale nikto nezareagoval odpoveďou, o čom sa tu chceme baviť o akej štábnej kultúre, do
troch dní treba reagovať na maily. Jeden poslanec odpovedal a jeden telefón som mal. Robme
veci tak, aby tí, ktorí budú po nás sa z nás nesmiali ale aby povedali, že to boli múdri ľudia
a pamätali na deti a vnúčatá.
MVDr. Michal Kapusta
Musím povedať, že sú chyby v územnom pláne, ale to sme nevedeli, až keď ste dali prvé také
upozornenia tak to spracovateľ tam dal. Vôbec som sa čudoval, že o čom to píšete, dáme to do
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poriadku. Celkovo je to zvláštne, ministerstvo kultúry dalo stanovisko čo ste dali na stôl
a ministerstvo kultúry nereagovalo na územný plán PSK, kde schválili cestu popod Spišský
hrad ako návrh, kde sa to bije s mestom Spišské Podhradie. O tej ceste je debata 20 rokov. Ani
pamiatkari si to neustriehli. Vôbec tá cesta tam nemusí ísť, veď KSK má inú alternatívu, cesta
z Krompach na D1 vôbec neviem či pôjde. Sú nezrovnalosti v územnom pláne medzi VÚC aj
u nás. V decembri na rokovaní som nerozumel prečo sú tak, až keď sme to rozobrali.
Dnes musíme rozhodnúť. Je to na vás, páni poslanci a pani poslankyňa či chcete tajne hlasovať
alebo ako, ja vediem schôdzu, ja nehlasujem.
Mgr. Milan Blahovský
Pán Sýkora nie je podpísaný na petícii, čo sa odsťahoval z Podzámkovej ulice?
p. Grajcar
Pán Sýkora sa stiahol lebo v minulosti chcel urobiť cestu poza záhrady, chcel dať asfalt, čo si
neuvedomil, že všetko budeme mať v záhradách a my sme nesúhlasili.
Mgr. Milan Blahovský
Nepodporil vás?
p. Grajcar
Nie lebo my sme boli predtým proti ceste, ktorú chcel on. Voda by bola stále v záhradách.
Mgr. Milan Blahovský
Ty jediný tam máš pozemky?
p. Grajcar
Vysvetlil situáciu – spodná trasa je vlastníctvo, nikdy tam nebola ani cesta. Teraz ja mám
problémy. Opísal situáciu s oplotením pozemku p. Nálepku.
Peter Hanigovský
Bol som oslovený p. Vaľovou ohľadom cyklochodníka,, povedal som jej, že bude o tom rokovanie,
pripomienky si boli veľmi podobné, až na zmenu písma a myslím si, že je to činnosť jedného
človeka. Vzápätí som mal telefonát od p. Lisníka, ale už som telefonoval, doma som mal mail atď.
Hovorili ste každý o niečom čo vám prekáža, mne tiež ľudia 55 rokov pozerajú do záhrady,
zbierame s p. Vančákovou kde čo, hluk – ten máme na Mariánskom námestí od 10. do 22. hod.
Na Slovensku sme vyasfaltovali toľko ciest, že jeden chodník je hore-dole, viem si vážiť aj takého
občana, ktorý sa vie ozvať aj na veci, ktoré sa netýkajú len jeho, život priniesol a prináša aj iné
veci a toto je pre mesto – získať z EÚ finančné prostriedky na tieto veci, možno my to teraz
neschválime, možno za dva roky tu budú ďalší poslanci a to schvália, každý bude dnes
rozhodovať za seba.
Ing. Ján Lisoň
Objavili sa názory, že cesta nie je problémom, tak zhodne to vyšlo na rokovaní v Kongresovej
sále, cestou sa nemusíme zaoberať. Ale alternatívy, že by sa mala viesť cesta okolo Kapitule sú
skoro nepriechodné, travertínové kopy sú aj Sivá Brada atď. Skôr je tu cesta na hrad
a Krompachy za kopcom – toľko ku ceste. Chodník – že nám niektorí ľudia zhoršujú životné
prostredie – to nemôže byť na zábranu takejto stavby ako je cyklochodník, ak mesto tú stavbu
postaví, tak sa bude o čistotu aj v jeho okolí starať. Nepochopil som ako ovplyvní ten chodník
ornica, to som nepochopil. Technicky sa nič nezmení okrem toho, že tam bude chodník pre
peších a cykloturistov a že to bude v blízkosti vašich pozemkov. Vaše stanovisko je, nech to ide
kadekoľvek, len nie tam.
p. Grajcar
Pán Lisoň , kto môže vstúpiť na cyklochodník? Nesmie po ňom prechádzať motorové vozidlo,
môže vstúpiť len polícia, požiarnici a záchranné zložky, ako ja, ako občan, sa dostanem k svojmu
pozemku?
MVDr. Michal Kapusta
Cyklochodník posunieme o 7 metrov vyššie. Územný plán je strategický dokument na 50 možno
na 100 rokov. My nejdeme do stavby, my musíme vysporiadať pozemky s vami, toto som vám
vysvetlil. Vstupy do záhrad, toto je poriešené posunom cyklochodníka o 7 metrov, otázkou je p.
Grajcar, toto je na ďalšie rokovanie ako sa vyporiadajú pozemky mesto + p. Grajcar.
p. Lisnik
Pán Lisoň, vy ste nevideli eróziu pôdy spôsobenú vodou? Že keď odspodu odrežete, že celý pás
ide dole? Erózia pôdy funguje, voda vždy pôjde dole, keď išli 3 m3 pôdy dole, potom to pôjde
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všetko dole, ešte viac a rýchlejšie. Pán Hanigovský, myslíte, že som vás prvýkrát oslovil s touto
vecou a keď hovoríme o rešpektovaní, od 15.3. je povinné nosiť v interiéri respirátor a nie rúško.
p. Vaľová
My máme svoj názor a naši poslanci by mali niekedy počúvať a rešpektovať názory občanov.
p. Lisnik
Nie je tam ani Longauer podpísaný ale poďme sa pozrieť na ľudí, ktorí tam sú podpísaní. 43 ľudí
je podpísaných.
MVDr. Michal Kapusta
43 podpisov je dosť podpisov.
Peter Hanigovský
Pani Fábryová je konečne rada, že tam bude cesta, rozprával som s ňou.
Mgr. Milan Blahovský
My, siedmi, to máme dnes rozuzliť? Mohli sa k tomu vyjadriť aj poslanci, ktorí tu dnes nie sú –
mailom alebo inou formou.
MVDr. Michal Kapusta
Tento problém je tu od decembra. Kto bol na pracovnom stretnutí v Kongresovej sále bol, kto
nebol, nebol. Mali sme viacero rokovaní, toto je štvrté oficiálne konanie a toto konanie dnes bude
rozuzlené či ten chodník tam bude alebo nebude. Keď sa zakceptujú pripomienky chodník
zakreslíme a bude v územnom pláne, ak nie, chodník nebude. Výstavba chodníka, ak by sa to
schválilo, nemyslím, že bude v priebehu 10 rokov. Chceme urobiť výstavbu parkoviska pri
Sobotisku, ak štát neurobí komasáciu a sceľovanie pozemkov, my do výstavby nemôžeme ísť.
My by sme len pripravili podklady s dohodou vlastníkov. Nejde o to či ideme stavať chodník v roku
2021 , nebude ani v roku 2027. Stanovisko ministerstva kultúry - v roku 2011 sme cestu zmenili
ako výhľad, ďakujem za ten list, dáme to dokopy. Naozaj som o tom nevedel, myslel, som, že
cesta je výhľadová.
Mgr. Peter Vandraško
Ja som sa ospravedlnil z pracovného stretnutia – otázka chodníka a všelijakých alternatív je
otázka dávno, je tu petícia tých 43 ľudí, mesto má 4000 občanov. Určite väčšina by chcela
cyklochodník, ale možno preto lebo nejde poza ich záhrady. Keď som tu počul teraz argumenty,
je tu veľa vecí, o ktorých som nemal vedomosti, je tam toľko prekážok a problémov, dokonca aj
s listom z ministerstva kultúry. Keď to má spôsobovať ľudom traumu, tak som osobne na
vážkach. Sme tu siedmi, tak musíme na seba zobrať rozhodnutie, ja zahlasujem podľa svojho
vedomia a svedomia bez toho aby ma niekto ovplyvňoval.
MVDr. Michal Kapusta
16.12.2020 bolo verejné prerokovanie Zmien a doplnkov a všetci ste boli pozvaní. 25.02.2021
som vám všetkým 11-tim poslancom povedal, že 04.03.2021 bude pracovné stretnutie poslancov
v kongresovej sále ohľadom cyklochodníka a cesty popod hrad a prišli ste piati. Potom som
preposlal mail, že prerokovanie bude 25.03.
Navrhujem 3 hlasovania – p. Korinek, p. Michalik, cyklochodník.
Uznesenie č.: MZ-03-21-B-17
MZ schvaľuje vyhodnotenie pripomienky pána Ing. Lukáša Korineka, Komenského 868/50,
Spišské Podhradie z prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Spišské
Podhradie v súlade s predloženým dokumentom Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania
návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Spišské Podhradie – verejnosť, ktorý je
povinnou prílohou zápisnice z rokovania MZ 25.03.2021.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
25.03.2021
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
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Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-21-A-18
MZ schvaľuje vyhodnotenie pripomienky pána Jána Michalika, Starý jarok 641/51, Spišské
Podhradie z prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Spišské
Podhradie v súlade s predloženým dokumentom Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania
návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Spišské Podhradie – verejnosť, ktorý je
povinnou prílohou zápisnice z rokovania MZ 25.03.2021.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
25.03.2021
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

Uznesenie č.: MZ-03-21-A-19
MZ schvaľuje vyhodnotenie pripomienok Mgr. Alžbety Brindzovej, Podzámková 37, Spišské
Podhradie, doc. ThDr. PaedDr. Antona Lisnika, PhD. akademik EASA v Salzburgu, Podzámková
44, Spišské Podhradie, Mgr. Evy Glogárovej, Podzámková 3, Spišské Podhradie, pána Ivana
Piatnicu, Podzámková 56, Spišské Podhradie, pani Ľubomíry Piatnicovej, Podzámková 56,
Spišské Podhradie, pani Ľudmily Piatnicovej, Podzámková 56, Spišské Podhradie, pani Ivany
Piatnicovej, Podzámková 39, Spišské Podhradie, pani Margaréty Dzurilovej, Podzámková 54,
Spišské Podhradie, pána Ondreja Dzurilu, Podzámková 54, Spišské Podhradie, pani Oľgy
Vaľovej, Podzámková 34, Spišské Podhradie, pána Jaroslava Baštu, Podzámková 45 , Spišské
Podhradie, pani Kataríny Baštovej, Podzámková 45, Spišské Podhradie, Ing. Daniela Piatnicu,
Podzámková 57, Spišské Podhradie z prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného
plánu mesta Spišské Podhradie v súlade s predloženým dokumentom Vyhodnotenie pripomienok
z prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Spišské Podhradie –
verejnosť, ktorý je povinnou prílohou zápisnice z rokovania MZ 25.03.2021.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
25.03.2021
Overovatelia:
Primátor:
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
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

dokument – Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 4
ÚPN mesta Spišské Podhradie tvorí prílohu zápisnice

Bod č.: 24

Rôzne
-
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neboli žiadne návrhy

Bod č.: 25

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 20.00 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 25.03.2021

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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

26

