Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 17.03.2016
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

6.

Podnety občanov

7.

Správa o činnosti Obvodného oddelenia Policajného zboru v meste

zástupca primátora

riaditeľ OO PZ

Spišské Podhradie za rok 2015
8.

Správa o hospodárení Pro Populo Poprad s.r.o. za rok 2015

správca

9.

Správa o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít pri MsKS

vedúci oddelenia

10.

Odkúpenie domu Starý jarok 46, Spišské Podhradie

11.

Vyhodnotenie 13 . kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV
Pivovar a vyhlásenie 14. kola VOS na predaj stavebných pozemkov
IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Prideľovanie nájomných bytov

primátor,
predsedovia komisií
Prednosta

12.
13.

17.

Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok
2015
Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta
k 31.12.2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Spišské
Podhradie za rok 2015
Správa audítora k záverečnému účtu mesta Spišské Podhradie za
rok 2015
Záverečný účet mesta Spišské Podhradie za rok 2015

18.

Majetok mesta:

14.
15.
16.

1. Miroslav Klim, Palešovo námestie 7, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie časti pozemku
2. Dagmar Kotová, Hrdličkova 1, Bratislava – darovanie pozemkov
3. Ján Bašta, Hviezdoslavova 35, Spišské Podhradie – žiadosť
o kúpu pozemku
4. Petra Gargaliková, Galova 22, Spišské Podhradie –
vysporiadanie majetkových vzťahov
5. František Kamenický a Ing. Agáta Kamenická, Štúrova 4,
Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie mestského pozemku
6. Ján Holub, Podzámková 13, Spišské Podhradie – Žiadosť

predsedníčka komisie
Mgr. Kapustová
Mgr. Kynčáková
hlavný kontrolór
vedúca ekonomického
oddelenia
primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia,
predseda komisie
primátor, prednosta,
predsedovia komisií
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19.

20.

o kúpu/ prenájom pozemku
7. Rudolf Holub, Galova 20, Spišské Podhradie - žiadosť o kúpu
pozemku
8. Obce Korytné a Poľanovce – žiadosť o odkúpenie svietidiel
verejného osvetlenia
9. Mária Mišenčíková, Trhovisko 17, Spišské Podhradie – ponuka
majetku na odpredaj
10. Peter Vaverčák, Komenského 54, Spišské Podhradie – žiadosť
o prenájom pozemkov
11. Monika Čujová, Levočská cesta 16, Spišské Podhradie – žiadosť
o prenájom pozemkov
12. Stanislav Bartoš, SHR, Nemešany 3 - žiadosť o prenájom
pozemkov
Zmena rozpočtu číslo 2 mesta Spišské Podhradie na rok 2016
vedúca ekonomického
oddelenia
Delegovanie do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

primátor

Spišské Podhradie
21.

Správy z komisií pri MZ

22.

Rôzne

23.

Záver

predsedovia komisií

predsedajúci

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

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Vladimír Tomko
Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Marián Boržik
Ing. František Pravlík
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 11
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných. Sú doplnenia do programu rokovania?
Mgr. Peter Vandraško
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Predkladám návrh zo školskej komisie do bodu rokovania – „Zaradenie CVČ ako súčasť ZŠ na
Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí“. Je to návrh z komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh na doplnenie bodu do programu rokovania – „Vyhlásenie VOS na predaj starého
autobusu“. Môže to byť zaradené do bodu 18 ako podbod č. 13.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-1
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod „Zaradenie Centra voľného času ako súčasť
ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.“
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
17.03.2016
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-05-16-B-2
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod „ Vyhlásenie VOS na predaj starého
autobusu.“
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
17.03.2016
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-05-16-B-3
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

17.03.2016

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-16-B-4
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Tomko, Mária Kaľavská, Štefan Faltin.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie

3

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

+
+
+
+
+
+

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

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
Na začiatku chcem povedať, že je marec a poprosím vás o podanie majetkového priznania, do
konca marca, aby ste nezabudli. Dnes malo byť súdne pojednávanie ohľadom parkoviska pod
Spišským hradom s p. Farkašovským. Stala sa perlička, včera večer mi volal advokát, že
pojednávanie sa nekoná, že p. Farkašovský mení právneho zástupcu, sudkyňa o ničom nevedela,
proces sa predsa konal 5 min. Pán Farkašovský mení právneho zástupcu, celý proces sa
presúva na máj.
Dovoľte mi aby som sa zamyslel nad voľbami do NR SR, ktoré sa konali 5.3. 2016 a vyvodil
závery ako signál pre našich obyvateľov. V nedávnej minulosti sa konalo výberové konanie na
najnižšiu pozíciu v komunitnom centre v Spišskom Podhradí, kde je potrebné vzdelanie –
ukončená stredná škola. Prihlásilo sa doň 12 uchádzačov a z toho 8 boli s vysokoškolským
vzdelaním. Je to na zamyslenie, že ľudia s vysokou školou sú ochotní robiť aj prácu, ktorá je
podhodnotená ich vzdelaniu aby zostali doma. Na jednej strane ma to teší, že takto konajú
a druhej ma to desí dokedy to vydržia? Stále rozprávame, že mladí odchádzajú preč mimo región,
preč z republiky. Naše, Vaše deti, synovia, dcéry, vnučky, vnuci, mamy a otcovia, tety, ujovia
a manželky. Tento problém je potrebné riešiť aj našej úrovni a nehovoriť, že to tí hore sú za to
zodpovední. Aj my sme zodpovední za smerovanie nášho mestečka a za spokojnosť či
nespokojnosť našich blízkych a Podhradčanov. Aby si nikto nemyslel, že sme prilepení ku
stoličkám aspoň ja nie a dávam signál pre našich vonku a som si vedomý aj politickej
zodpovednosti za tento úkon. Ku 31.08.2016 skončí Mgr. Jozef Bača ako zástupcu primátora.
Začiatkom leta dosiahne dôchodkový vek, bude mať ešte júl a august ako 13 a 14 plat, pretože
zástupcovi nepatrí ani odstupné ani odchodné zo zákona. Aby si cez leto doriešil potrebné
dokumenty so sociálnou poisťovňou. Ďakujem Jožkovi Bačovi za prácu ako primátor mesta, ktorú
vykonával 8 rokov, aj za prácu ako zástupca primátora a aj za prácu ako poslanec MZ. Verím
a dúfam, že naďalej budeme môcť čerpať z jeho dlhoročných skúseností. Poprosím zobrať túto
informáciu na vedomie. Od 01.09.2016 menujem za zástupcu primátora mesta na plný úväzok
pána poslanca Jozefa Komaru. Poprosím túto informáciu zobrať na vedomie. Nech je to signálom
aj pre ostatných štatutárov v našom meste, aby sme umožnili mladým, ktorí odchádzajú preč , že
mesto Spišské Podhradie je ich rodné mesto a urobíme všetko preto aby tu zostali. Uchádzal
som sa o miesto primátora aby som to mesto posúval ďalej - aj slogan som mal a stojím si za ním
„Ideme ďalej“. Aj so slovami odvážne ale zároveň rozvážne. Som si vedomý svojich rozhodnutí,
za ktoré beriem plnú zodpovednosť a tiež som si vedomý, že príde aj môj čas kedy ma nahradí
niekto šikovnejší . Všetko je len dočasu. V januári 2015 som rozprával o vyváženosti a rovnováhe
v meste, v našich organizáciách. A po roku môžem povedať , že sa to pomaly uskutočňuje čo sa
týka ohodnotenia zamestnancov a organizácií, u ktorých je mesto zriaďovateľom. Stále sa
snažíme vytvárať pracovné miesta cez rôzne projekty a cez úrad práce. A je potrebné aj nad tým
sa zamyslieť, že budeme brať do práce tých, ktorí si to zaslúžia. . Budeme brať na zmluvy takých
pracovníkov, ktorí si prácu vážia a za takými ľuďmi budem aj stáť a obhajovať ich prácu. Pretože
to sú ľudia, ktorí si to zaslúžia a ja im za to úprimne ďakujem . Naopak, tí iní, ktorí sa len vezú to
tiež cítia – možno neskôr keď skončí projekt a už ich neoslovíme. Chcem za to z tohto miesta
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poďakovať poslancom, zamestnancom, riaditeľom a všetkým, ktorí sa akokoľvek zapájajú do
diania v meste. Dovoľte mi ešte vyhodnotiť činnosť komisií pri MZ, reagujem tak na správu
podanú predsedom finančnej komisie na poslednom riadnom MZ. Predseda finančnej komisie
podal správu za celý rok a ja podávam štatistiky za všetky komisie, koľkokrát rokovali doteraz, t.j.
16 mesiacov od nášho mandátu:
- Komisia kultúrna a cestovného ruchu – 3 rokovania
- Komisia pre životné prostredia – 7 rokovaní
- Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja – 7 rokovaní
- Komisia ochrany verejného poriadku, priestupkov a dopravy – 7 rokovaní
- Komisia ochrany verejného záujmu – tá rokuje na podnet
- Komisia pre školstvo a šport – 10 rokovaní
- Komisia pre mestskú časť Katúň – 6 rokovaní
- Komisia sociálna, zdravotná a bytová – 8 rokovaní
- Komisia majetková, kontrolná a škodová – 13 rokovaní
- Komisia finančná – 12 rokovaní
Musím s ľútosťou poznamenať, že na chvoste je Komisia kultúrna a cestovného ruchu, čo si
myslím, že je na škodu veci.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-1
MZ berie na vedomie informáciu o odvolaní Mgr. Jozefa Baču z funkcie zástupcu primátora
k 31.08.2016.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-2
MZ berie na vedomie informáciu o menovaní p. Jozefa Komaru do funkcie zástupcu primátora od
01.09.2016.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
MVDr. Michal Kapusta
01.03. 2016 mesto Spišské Podhradie ako člen Sezospišu na základe VO združenia a Valného
zhromaždenia a Dozornej rady združenia rozhodlo podpísanie zmlúv všetkých členov so
spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. Spoločnosť ENVI-PAK bude pôsobiť v oblasti kolektívneho
nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v postavení organizácie
zodpovednosti výrobcov pre obaly s udelenou autorizáciou. Spolupráca s mestom sa vzťahuje na
zber, triedenie, prepravu a zhodnocovanie tých komunálnych odpadov, ktoré boli vyzbierané
prostredníctvom miestneho systému triedeného zberu. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú
a nadobudne účinnosť 01.07.2016. Mesto je oprávnené vypovedať zmluvu k 31. decembru
kalendárneho roka bez udania dôvodu. Poprosím túto informáciu zobrať na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-3
MZ berie na vedomie informáciu o podpísaní zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
MVDr. Michal Kapusta
Bývalé stolártstvo má nového majiteľa, ktorý chce pred začiatkom zimy 2016 spustiť výrobu, ktorú
tu presťahuje z mesta Levoča. Bude sa robiť nábor na pracovné zaradenie možno 5-10 ľudí. Je to
výzva pred Podhradčanov.
Peter Hanigovský
O akú firmu ide?
MVDr. Michal Kapusta
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Kovovýroba.
MVDr. Michal Kapusta
Celkom dobrá informácia je, že dom na Prešovskej ul. dom Ondirkových, ktorí ho ponúkli na
predaj kúpil p. Miloš Garčár. Kúpil ho Podhradčan za čo veľmi úprimne ďakujem.
Kanalizácia – bola kontrola z Min. ŽP, závery ešte neviem. Dorobili sme prípojku pri p.
Hanigovskom a p. Vančákovej dodávateľsky. Realizujú sa prípojky na Prešovskej ul.
svojpomocne. Realizujú sa prepusty na dažďovú kanalizáciu na Prešovskej a Galovej ulici –
svojpomocne plus dodávateľsky rošty. Ešte nás čaká výmena potrubia na Kúpeľnej ulici - 67 m
kanalizácie s priemerom 300 mm na 500 mm po zistení kamerovým systémom pri kolaudácii
stavby dodávateľsky. Začala sa výmena vodovodu na Mariánskom nám. a bude pokračovať na
Palešovom nám. Realizuje a financuje to Podtatranská vodárenská spoločnosť. Sme v rokovaní
s PVS o možnosti napojenia kanalizácie Spišská Kapitula – za podmienky, že mesto súhlasí
s napojením verejnej kanalizácie Sp. Kapitula do našej a následne do čistiarne odpadových vôd
za podmienok, že do našej kanalizácie budú zvedené len splaškové vody. Povrchové a dažďové
vody budú oddelené a zvedené cez jestvujúci výustný objekt do vodného toku Margecianka za
budovou MsÚ.
Začali sa práce aby sa naplnila zmluva ohľadom školy na Komenského ulici – termíny sú všetko
do 30.06.2016.
Starý jarok 44 – kontroly posúvajú celý projekt do súhrnnej žiadosti o platbu na ROP a Min.
financií. Predpoklad vrátenia financií cca polovica apríla 2016.
Podali sme žiadosť o NFP – rekonštrukcia budovy MsÚ – výška 450 480,41 € s DPH.
Podali sme žiadosť o NFP – rekonštrukcia mestskej budovy na Sídlisku hrad – celková výške
492 561,17 €. Na obidva projekty je vyhlásené verejné obstarávanie. Otváranie obálok –
predpoklad prvá dekáda v mesiaci apríl 2016.
Je podaná žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie: Zmeny a doplnky
ÚP II. mesta Spišské Podhradie. Je podaná žiadosť na rozšírenie kamerového systému v meste
Spišské Podhradie.
Obnovme si svoj dom – boli sme úspešní v spolupráci s cirkvami pri žiadostiach o dotáciu.
Evanjelický kostol – projektová dokumentácie, Rímsko-katolícky kostol – asanácia vlhkosti múrov
v kostole.
Pripravujeme žiadosti a čakáme na výzvy – Zberný dvor, Protipovodňová ochrana Margecianky
na ulici Dr. Špirku – kde námpadá časť miestnej komunikácie po povodniach v rokoch 2010, 2014
a 2015. Pripravujeme sa na výzvu – Rozšírenie MŠ v Spišskom Podhradí. V pondelok bude 3.
kolo výberového konania na riaditeľa MŠ. Poverená riadením je p. Eva Maturkaničová.
12.5. je MZ a 13.5. je porada zamestnancov a poslancov.
Peter Hanigovský
Cesty podľa zmluvy? Kto dával objednávku firme?
MVDr. Michal Kapusta
Realizuje to firma, s ktorou sme podpísali zmluvu o budúcej zmluve.
Peter Hanigovský
Rozostavaná škola?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-4
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:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
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Mgr. Jozef Bača
Pýtajte sa komu čo nie je jasné čo sa týka uznesení.
MVDr. Michal Kapusta
Ak nie sú otázky, tak berieme na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-5
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

17.03.2016

Bod č.: 6

Podnety občanov
Vladimír Petrek
Prečo nám chcete zúžiť miestnu komunikáciu na 3.5 m pri pokládke nového asfaltu? Tá cesta
má šírku 5-6 m. 3,5.m koberec je málo na ňom sa nevyhnú 2 autá, kraje sa polámu a asfalt sa
zničí za 2 roky. Alebo urobte jednu ulicu v celku lebo si myslím, že pás 3,5 m ako to plátame ani
na jednu stranu ani na druhú nebude dobre.
MVDr. Michal Kapusta
Sedel si tu ako poslanec 4 roky. Mesto zobralo 700 tis. € úver zatiaľ a je v ňom kanalizácia, Starý
jarok 44 a časť komunikácií, nie sú ešte ukončené kontroly, ani prípojka ku vašej bytovke nie je
v projekte a sme ju riešili, ak bude vhodný čas tak to budeme riešiť. Poprosím o trošku trpezlivosti
pretože zatiaľ ak pozeráte ako to vyzerá tak opravujú sa miestne komunikácie, ktoré sú rozbité po
stavbách a sú ulice, ktoré sú rozbité, kde nebola výstavba kanalizácie, nech každý má trošku
trpezlivosti. Už mi volali viacerí prečo sa to nedá urobiť. Uvidím aké bude krytie. Nechcite aby
niekto odo ma chcel rozhodnutie či cesta bude mať 3 m alebo 6 m. Ak niekto čaká či sľúbim alebo
nesľúbim, prosím o trpezlivosť, viem, že 3,5 m je málo ale aj ulice v Podhradí kde je 10 domov je
šírka 3,5m.
Vladimír Petrek
Rozumiem a som veľmi trpezlivý, do dvoch týždňov by sa mal asfalt položiť a ak pristúpime na to,
že cesta bude mať 3,5m, neviem ako dokážeš prilepiť 0,5 m na jednu aj druhú stranu. Na nikoho
netlačím, stretli sme sa večer lebo raz si v Blave, raz v Košiciach, je ťažko teba nájsť, nevyčítaj mi
to, že sme sa stretli a bola debata ohľadne cesty, rozprávam o celej ulici Starý jarok. Nech zvíťazí
zdravý rozum.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávaj pravdu.
Vladimír Petrek
Rozprávam pravdu.
MVDr. Michal Kapusta
Ulička ku vám je 3,5m a ulica Starý jarok je 4 m. Ak vy rozprávate s nejakým majstrom to je váš
problém, ja neviem či cesty Košice budú pokladať asfalt, ja viem, že upravujú, frézujú ale neviem
kto bude dávať asfalt. Sedel si tu 4 roky, boli to reči , že máme sami robiť kanál, atď. dostali sme
od štátu financie a ešte to nie je ukončené. Ideme riešiť veci s vodárňami, robíš tam , vieš a preto
prosím o trpezlivosť, cesta je so sprayom pomeraná pri veterine, vedúci rozprával , že taký bude
asfalt. Ja si ťa maximálne vážim, ďakujem za prípojku, ktorá nebola v projekte, keby sme teraz
mali robiť každému prípojku a potom riešiť aj uličky, hovorím, prosím ťa o trpezlivosť.
Vladimír Petrek
Svojpomocne sme chceli budovať kanalizáciu, nebol grant a hľadali sme riešenie, dával som ti
návrhy ako ísť na to, dúfam, že si to pamätáš.
MVDr. Michal Kapusta
Ak vy rozprávate s majstrom tak to nie sú informácie na 100%. Už sme asfaltovali viackrát a je
potrebné dokončiť celú ulicu. Budem za to aby sme opravili tam kde sme rozkopali cesty, aby tam
ľudia mohli normálne chodiť.
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Peter Hanigovský
Keď sa upravuje štrkové lôžko pre koberec a urobí sa 3 m aby niekto nedával 4 m asfalt na 3m
lôžko. Treba sa tam ísť pozrieť ako to je tam zadané. Nech sa nestane, že niekto objednal cestu
a bude na 3 m lôžku 4 m koberec.
MVDr. Michal Kapusta
Viete kde sme robili kanalizáciu a naozaj budem proti tomu, že na jednej ulici bude 4 m cesta
a na druhej ulici nebude. Pozerám na mapu tej uličky kde bývaš a pozrieme si ju potom medzi
štyrmi očami.
Vladimír Petrek
To sú vyhrážky z tvojej strany.
MVDr. Michal Kapusta
Človek chce vyjsť v ústrety, ďakujem, že ste pomohli a ťa prosím o nejaký mesiac trpezlivosti.
Ing. František Pravlík
Pán Kyseľ z Galova ulice ma oslovil či nie je možné vyrúbať stromy alebo ošetriť ich, padajú listy
na jeseň, že má celý dvor pokrytý lístím. Oslovil ma p. Kundrat, že komisie schválili cenu
pozemku 7,- €/m2, požiadal ma aby som požiadal MZ o zníženie ceny, že mal náklady na
geometrické zameranie atď. či by sme nezvážili zníženie ceny. Podnet od vodičov – Fachman –
parkovanie ako sú kvetináče, veľmi zavadzajú ak niekto vykladá tovar, že čakal 40 min. lebo
nemal kde zaparkovať či sa nedá s tými kvetináčmi niečo robiť a to nie len on ale aj iní.
Smerovanie svietidiel na Sp. Kapitule upraviť posun pri katedrále a kde je biskupská rezidencia,
údajne p. Tropšan už o tom vie.
MVDr. Michal Kapusta
Svietidlá nie je problém, po veľkej noci príde kontrola, trpezlivosť. Pán Kundrat - cena je daná, ste
komisia a poslanci rozhodnú tak nie je problém. Cena 7,- € je klasická cena, potom urobíme
precedens, stromy p. Kyseľ – predseda komisie ŽP to vysvetlí. Kvetináče – je mi ľúto, že ich nie
je viac, rozvoj novín a tlačovín ráno – nejdú po ceste ale po žulovom chodníku, celý projekt stál
900 tis. €. Bolo stretnutie podnikateľov, požiadali sme ich aby mali trošku trpezlivosti pri čakaní,
kým jeden naloží a vyloží. Kvetináče nie sú pekné lebo sú staršie ale určite tam bude zábrana
aby autá nechodili po žulovom chodníku. Vo všetkých historických mestách tlačia zásobovanie
zozadu, my sme urobili kompromis, že to môže byť spredu ale nech čakajú jeden na druhého.
Ing. František Pravlík
Pred predajňou p. Hudáča je plná čiara, veľa ľudí tam chodí nakupovať a otáča sa na plnej čiare,
porušuje sa predpis? Niet tam kde otočiť, stále je tam plná čiara.
Mgr. Jozef Pentrák
Na najbližšom zasadnutí komisie OVP si to rozoberieme.
Peter Hanigovský
Rozhlas sa stáva čoraz viac nefunkčnejším na konci Mariánskeho námestia to seká, nepočuť
celé slová a podobne, tak to vyzerá aj na iných uliciach, ľudia sa sťažujú a nič nepočuť.
Ing. František Pravlík
Pripájam sa k p. poslancovi je to tak aj na Májovej ulici. Treba stlmiť hlasitosť alebo je blízko
mikrofón pri čítaní, robí to potom to, že sa pohlcujú niektoré slová. Stíšiť alebo dať ďalej mikrofón
od úst.
MVDr. Michal Kapusta
Rozhlas riešim každý 2 týždeň a musím priznať, že nefunguje tak ako sme mali predstavu.
Riešime to, ale nejako sa nám nedarí a neviem čo s tým urobíme.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-6
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

17.03.2016

Bod č.: 7

Správa o činnosti Obvodného oddelenia Policajného zboru v meste Spišské
Podhradie za rok 2015
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Mgr. Jozef Pentrák
Predniesol správu o činnosti OO PZ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ďakujem za spoluprácu mestu a ľuďom na kamerovom systéme.
Ing. František Pravlík
Sme zriaďovateľom škôl, chcem sa opýtať, že či majú podiel na priestupkoch aj našich žiaci škôl?
Mgr. Jozef Pentrák
Určite majú, hlavne žiaci z dolnej školy. Jedná sa o Rómov z Bijacoviec, ak nafúka mladistvý tak
to je priestupok. Nebudem menovať. Musím pochváliť spoluprácu s obidvomi školami, vždy sú
hliadky medzi jednou a pol druhou aj ráno na autobusovej zastávke, väčšiu polovicu hodín sme
vlastne v Podhradí. Jedna hliadka je von a jedna je v Podhradí.
Ing. František Pravlík
Komunikujete aj s rodičmi?
Mgr. Jozef Pentrák
Musíme komunikovať s rodičmi.
Ing. František Pravlík
Máte prípady, že veľa žien – vodičiek jazdí pod vplyvom alkoholu?
Mgr. Jozef Pentrák
Máme také prípady.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať riaditeľovi za dobrú spoluprácu, promptne reagujú aj večer aj v noci, ďakujem
za všetkých občanov.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-7
MZ berie na vedomie Správu o činnosti OO PZ v meste Spišské Podhradie za rok 2015.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 8

Správa o hospodárení Pro Populo Poprad s.r.o. za rok 2015
Ing. Ladislav Mišičko
Predniesol správu o hospodárení Pro Populo Poprad s.r.o. za rok 2015. Správa, tvorí prílohu
zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za dobrú spoluprácu. Keby všetky firmy boli také ako vy tak je radosť pracovať. Vždy
vychádzame dobre, dúfam, že to bude tak aj ďalej.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-8
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení Pro Populo Poprad s.r.o. za rok 2015.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 9

Správa o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít pri MsKS.
Mgr. Vladimír Šolc
Predniesol správu o činnosti Oddelenia voľno-časových aktivít pri MsKS. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Ing. František Pravlík
Vidíš pokles aktivít alebo obmedzený pokles detí?
Mgr. Vladimír Šolc
Robíme s tým istým balíkom akurát nastal trošku problém s tou mojou PN. Som presvedčený, že
počet detí od prázdnin bude pribúdať.
Ing. František Pravlík
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Chcem povedať, že sa p. Šolc chytil, chcem mu poďakovať za prácu napriek personálnym
problémom.
Ing. Ján Lisoň
Je správa v písomnom vyhotovení?
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ p. kontrolór povedal, že máme dodržiavať termíny. Preto som vám správu
neposielal, ani správu audítora, ktorá prišla ráno.
Ing. Ján Lisoň
Rozsah z uznesenia je širší. Uznesenie ukladá riaditeľovi . MsKS predniesť správu. Pýtam sa
prečo neprišiel riaditeľ.
MVDr. Michal Kapusta
Ty si povedal na minulom MZ, že je na riaditeľovi aby poveril niekoho.
Ing. Ján Lisoň
Aby sme dali uzneseniu za dosť.
MVDr. Michal Kapusta
Pýtala sa ma riaditeľka či má prísť predniesť správu povedal som jej, že bude lepšie, ak príde p.
Šolc ako vedúci oddelenia. Pýtal som sa keď som posúval termín za minulom MZ, že príde to
predniesť vedúci ty si povedal, že je na riaditeľovi koho poverí.
Chcem poďakovať p. Šolcovi a celému oddeleniu , bolo búrlivé obdobie, myslím, že teraz je to
stabilizované. Dokazujeme, že vieme oddelenie postaviť do 50 tis. € ročne. Predtým to bolo
nejakých 250 tis. € ročne. Jasné je, že keď je o toľko peňazí menej možno to je cítiť aj na
činnostiach, že sa pozastavili niektoré činnosti. Vďaka za prácu aj tým dámam, ktoré sa tam
zapracovali.
Mgr. Peter Vandraško
Je dobré, že je tam nástupnícka organizácia. Aká je pracovná doba a aká je vyťaženosť, deti sú
do 11.30 v škole I. stupeň. Pracovná doba začína kedy?
Mgr. Vladimír Šolc
Dievčatá robia iba poobede, ja som na celý úväzok, doobeda som v telocvični .
Mgr. Peter Vandraško
Aká je vyťaženosť v telocvični?
Mgr. Vladimír Šolc
Podal informáciu.
Mgr. Peter Vandraško
Kto preberá zodpovednosť, či je evidencia žiakov keď sa tam niečo stane? Čie sú to deti a kto
berie zodpovednosť, kto zodpovedá, ihrisko máme v správe na 1/3-ny aby ste si tieto veci ošetrili.
Kto za to zodpovedá. Aby sme si toto dali na poriadok. Je to otvorené a môže sa tam chodiť alebo
s tými deťmi tam niekto chodí.
Štefan Faltin
Chcem povedať za seba, som tam a vidím, že aj v telocvični aj hore sú tam dievčatá , aj ja, ale čo
sa týka ihriska, keď som v telocvični tak to neviem.
Mgr. Peter Vandraško
Aká je evidencia žiakov?
Mgr. Vladimír Šolc
Evidenciu si vedieme v krúžkoch. Nie je to celkom ošetrené. Ihriská sú otvorené aj pre verejnosť,
my to spravujeme. Okrem krúžkov sa to využíva aj pre voľný čas bez nejakej organizácie.
Ing. Ján Jurečko
ZŠ zodpovedá za deti v rozsahu, ktorý stanovuje jej výchovno-vzdelávací proces, to znamená ak
sme na ihriskách počas telesnej výchovy alebo ak sme v záujmových útvaroch . Škola to má
poriešené a nemôže zodpovedať za deti, ktoré sú na ihriskách bez jej vedomia a bez jej súhlasu.
Odmietam preberať zodpovedať za deti, ktoré so školou nemajú nič spoločné.
Mgr. Peter Vandraško
Ako odsledujeme či dieťa patrí k našim voľnočasovým aktivítám alebo ku dolnej škole atď.?
Ing. Ján Jurečko
Naše dieťa tam môže byť len počas nášho vyučovacieho procesu a sú tam stále s niekým.
Mgr. Milan Blahovský
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Je jasné, že škola funguje od pondelka do piatku. Víkendy alebo počas týždňa po 16.00 sa stáva
tento pozemok verejným zväzkom a nie priestorom školským, aj keď je tam brána, ale žiaci ju
vedia obísť. Čo s tými žiakmi čo sú tam mimo školy aj mimo oddelenia voľno-časových aktivít.
Keď sa stane úraz škola je čistá. 24 hod tam predsa nemôže byť služba.
Mgr. Vladimír Šolc
Pri vstupe do areálu je vyvesený oznam, že ak tam niekto príde sám je tam na vlastnú
zodpovednosť.
MVDr. Michal Kapusta
Tí čo sú zaevidovaní, majú prihlášky, aj v škole majú ale sú tam takí, čo sú z inej školy, idú si
zahrať futbal a nie je zaregistrovaný nikde, napr. môj syn. O tom hovoríme.
Ing. Ján Jurečko
Priestor športový areál na Šklolskej 3 je možné chápať ako priestor verejný alebo nie? Od toho sa
musí vyvíjať celé zabezpečenie priestoru. Ak je verejný, nemôžeme nikomu zabrániť vstup, ale ak
nie je, tak odpoveď je iná, je to dosť citlivá otázka. Navrhujem, aby príslušnou otázkou sa
zaoberali komisie MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Si položil otázku, pán poslanec, a si predsedom školskej komisie, skúste sa tým zaoberať.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-9
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Oddelenia voľno-časových aktivít pri MsKS za rok 2015.
2015.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-10
MZ berie na vedomie, že správu predniesol vedúci Oddelenia voľno-časových aktivít pri MsKS
a nie riaditeľka MsKS.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 10

Odkúpenie domu starý jarok 46, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Vieme o akú nehnuteľnosť sa jedná, boli ste tam pozrieť.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča MZ schváliť odkúpenie domu.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia odporúča MZ schváliť odkúpenie domu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia sa zaoberala len vytvorením priestoru v rozpočte na financovanie kúpy domu –
navrhujeme aby sa kúpa financovala z nerozpísanej rezervy škôl a školských zariadení.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-5
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností – pozemku parcela KN-C 1309/3 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 158 m2, parcela KN-C 1309/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 138 m2 a stavby
– dom, s.č. 636 na parcele KN-C 1309/3 v k.ú. Spišské Podhradie od spoločnosti Willard s.r.o.,
Teplická 2293/68, Piešťany za cenu 36 500,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
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

Bod č.: 11

Vyhodnotenie 13. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 14. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
Mgr. Jozef Srnka
Predniesol vyhodnotenie 13. kola. Bola doručená 1 obálka. Ponuka bola úspešná, máme
predaných 12 pozemkov. Ideme vyhlasovať 14. kolo.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-11
MZ berie na vedomie výsledok 13. kola verejnej obchodnej súťaže.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

17.03.2016

Uznesenie č.: MZ-05-16-B-6
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 21 pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu:
p.č.

PARCELNÉ ČÍSLO

VÝMERA V m2

DRUH POZEMKU

1

2086/26

838

Orná pôda

2

2086/27

809

Orná pôda

3

2086/28

791

Orná pôda

4

2086/29

693

Orná pôda

5

2086/30

693

Orná pôda

6

2086/31

693

Orná pôda

7

2086/32

603

Orná pôda

8

2086/33

603

Orná pôda

9

2086/34

565

Orná pôda

10

2086/35

568

Orná pôda

11

2086/18

603

Orná pôda

12

12

2086/17

596

Orná pôda

13

2086/19

585

Orná pôda

14

2086/20

565

Orná pôda

15

2086/21

730

Orná pôda

16

2086/22

755

Orná pôda

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
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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,-€r /m2 (Cena
stavebného pozemku vrátanie inžinierskych sietí).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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.: 12

Prideľovanie nájomných bytov
Mária Kaľavská
Predniesla návrh na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 8 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí do nájmu pre p.
Petra Uhrina bytom Martina Benku 5, Prešov na dobu určitú od 01.04.2016 do 30.06.2016
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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.: 13

Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2015
Mgr. Milada Kapustová
Predniesla správu o plnení Komunitného plánu mesta Sp. Podhradie za rok 2015 . Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
V bode priority bod 1 – aktivita 1.1 – skvalitňovať opatrovateľskú službu – plní sa priebežne podľa
potreby – aká bola potreba v roku 2015? V ktorých výkonoch služby mesto rozšírilo? Došlo
k zmene odbornosti, k zlepšeniu technického vybavenia - ako došlo k zlepšeniu.
Mgr. Milada Kapustová
Opatrovateľskú službu poskytujeme v rámci operatívnej činnosti. Mali sme 5 pracovníčok,
opatrovaných bolo 5 žien a 1 muž, pracujú na aktivačnú mzdu, sú v hmotnej núdzi , pracujú 4
hod. denne v pracovné dni, sobota a nedeľa nie. Je v tom donáška obedov, liekov, nákupy,
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bežné domáce práce, uvaria, upracú domácnosť. Okrem opatrovateliek máme 3 pracovníčky,
ktoré donášajú obedy 23 občanom.
Ing. Ján Lisoň
Aktivita 1,4 – denné centrum seniorov – plní sa podľa potreby – čo to znamená pri aktivite zriadiť
denné centrum.
Mgr. Milada Kapustová
Podlieha to zákonu 448 a musí byť registrované na VÚC, momentálne to nemáme, máme len
spoločenskú miestnosť pre seniorov a dôchodcovia to môžu využívať na stretnutia, nie je to
denné centrum.
Ing. Ján Lisoň
Tak tam bolo treba uviesť, že nie je možné takto hodnotiť tú aktivitu ako ste povedali a nie, že je
uvedené, že plní sa podľa potreby.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-12
MZ berie na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2015.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 14

Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2015
Mgr. Denisa Kynčáková
Predniesla Správu o výsledku inventarizácie majetku mesta. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia sa zaoberala inventarizáciou majetku . Podal informáciu. Komisia odporúča
MZ zobrať na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku mesta.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-13
MZ berie na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2015.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 15

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Spišské Podhradie
za rok 2015
Ing. Stanislav Ledecký
Stanovisko som posielal všetkým poslancom. Predniesol stanovisko k záverečnému účtu. Jednou
a z úloh kontrolóra je aj sledovať vývoj úverov, hovorím o záruke MAS LEV. Chcem poprosiť, ak
sa udeje hocičo v tejto veci aby som dostal informácie a ak možno tak v predstihu.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-14
MZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Spišské
Podhradie za rok 2015.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 16

Správa audítora k záverečnému účtu mesta Spišské Podhradie za rok 2015
Ing. Slávka Čarná
Prečítala správu audítora.
Peter Hanigovský
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Poriadok v pozemkoch. V minulom období bolo na MZ prijaté, že sa majú urobiť tieto poriadky.
Vyskočili spory pri kúpe na Bielidlach.
Ing. Slávka Čarná
V účtovnom systéme máme z minulých období a teraz iné údaje, nevieme , že ktorý pozemok
predávame nevieme to zosúladiť. Nanovo podľa LV oceníme podľa ceny na daňových priznaniach
a už to pôjde podľa toho. V inej cene sa predávajú pozemky ako sme ich nadobudli.
MVDr. Michal Kapusta
To uznesenie čo si sa pýtal sa plnilo a je viac-menej živé, stále sa robia. Uznesenie hovorí o tom,
či je súlad s daňovými priznaniami. Čo vieme to riešime. Nehovorím, že sme 100%-tní to iste nie.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-15
MZ berie na vedomie Správu audítora k záverečnému účtu mesta Spišské Podhradie za rok 2015.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 17

Záverečný účet mesta Spišské Podhradie za rok 2015
Ing. Slávka Čarná
Mali ste zaslaný záverečný účet mesta domov, máte nejaké pripomienky k nemu? Sú tu spísané
všetky rozpočty. Na účtoch zostalo 73 903,94 €.
Peter Hanigovský
Koľko je mestských?
Ing. Slávka Čarná
Mestských je 59 774,05 €.
Peter Hanigovský
Strata MsKS – 1 324,08, čo to je?
Ing. Slávka Čarná
To je rozdiel nákladov a výnosov.
Peter Hanigovský
SM – strata?
Ing. Slávka Čarná
Za prvých 5 mesiac mali stratu cca 13 000,- €.
Peter Hanigovský
Čo so stratami z minulých období?
Ing. Slávka Čarná
Straty sa kumulujú. Pri ukončení činnosti Služieb mesta ich bude potrebné vysporiadať.
Peter Hanigovský
To sú neuhradené faktúry?
Ing. Slávka Čarná
To je záväzok voči mestu.
MVDr. Michal Kapusta
Služby mesta M sú zatiaľ zmrazené. Uvidíme čo prinesie nová vlády. Na živnostenskom úrade je
to pozastavené. Neotvárali sme to zatiaľ.
Peter Hanigovský
Úver 342 494,67 €, splatný minulého roku, bol splatný minulého roku?
Ing. Slávka Čarná
Do 31.12.2016 splatný. Podnikateľská činnosť mesta – Pohrebné služby – 1 029,-€, parkovisko so
ziskom 13 239,- €, bufet – strata 359,- €, (kupovala sa registračná pokladňa, výroba tepla –
11 602,- €, sme v zisku 300,- €. Ak by bola v septembri strata tak treba uvažovať čo
s podnikaním.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto zobralo úver , aké je zaťaženie mesta?
Ing. Slávka Čarná
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26,26%.
MVDr. Michal Kapusta
Po roku našej činnosti sa hovorí, že sme nenormálne zadĺžili mesto, že tak gazduje primátor.
Urobili sme stavby za 7 mil. € a úverové zaťaženie je 26,26%, zatlieskajme si.
Mgr. Milan Blahovský
Iné mestá aké majú úverové zaťaženia?
MVDr. Michal Kapusta
Spišské Vlachy majú cez 50%.
Ing. Stanislav Ledecký
Je to spomínané v záverečnom účte aj v mojej správe. Podal informáciu ohľadom úverového
zaťaženia mesta.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala záverečný účet a navrhuje MZ aby výsledok hospodárenia za rok
2015 schválilo bez výhrad.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-8
MZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Podhradie za rok 2015 bez výhrad.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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.: 18

Majetok mesta
Miroslav Klim, Palešovo nám. 7, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie časti
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Miroslav Klim podal žiadosť o odkúpenie časti pozemku. Schvaľovali sme zámer na
predchádzajúcom MZ. Riaditeľka dolnej školy o tom vie, je uzrozumená.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-9
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – časť parcely KN-C 656 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 2694 m2, ktorá je podľa GP č. 9/2016 zo dňa 8.2.2016, vyhotoveného
Jánom Burikom, 053 71 Nižné Repaše 39, overeného Okresným úradom Levoča, odbor
katastrálny dňa 17.2.2016 pod číslom G1 - 53/16, označená ako parcela KN-C 656/3 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 zapísanej na LV č. 1 na Miroslava Klimu, Palešovo námestie 7,
Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že
prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie
vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na
tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+
+

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Slovo suma navrhujem zmeniť za slovo cena.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-10
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
656/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2 , vzniknutá podľa GP č. 9/2016 zo dňa
8.2.2016 vyhotoveného Jánom Burikom 053 71 Nižné Repaše 39, overeného Okresným úradom
Levoča, odbor katastrálny dňa 17.2.2016 pod číslom G1 – 53/16 oddelením od pozemku parcela
KN-C - 656 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2694 m2 zapísaná na LV č. 1 pre Miroslava
Klimu, Palešovo námestie 7, Spišské Podhradie za celkovú cenu 63,- € s podmienkou zriadenia
vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu cez pozemok KN-C 658 a KN-C 656/3.
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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

Dagmar Kotová, Hrdličkova 1, Bratislava – darovanie pozemkov
MVDr. Michal Kapusta
Dúfam, že ste to čítali. Predsedovia komisií skúste sa vyjadriť. Ja som za.
Marián Boržik
Komisia to jednoznačne prijala ale aby sa to riešilo kúpou za symbolickú cenu.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča MZ prijať ponuku daru poľnohospodárskych pozemkov od pani
Dagmar Kotovej o rozlohe cca 3 000 m2. Zároveň navrhuje MZ, aby mesto uhradilo náklady
súvisiace s darovaním pozemkov. Na zváženie je aj udelenie čestného občianstva mesta Spišské
Podhradie pre pani Kotovú.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje prijať ponúkaný dar a po ukončení prevodu zaslať darkyni ďakovný
list s kronikou mesta.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-05-16-C-1
MZ ukladá vedeniu mesta Spišské Podhradie vstúpiť do rokovania s p. Dagmar Kotovou za
účelom nadobudnutia predmetného majetku do vlastníctva mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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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

Ján Bašta, Hviezdoslavova 35, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o časť pozemku, ktorý sme kúpili od p. Bendžáka. Robili sme tam zámeny pozemkov
kvôli kanalizácii. S p. Baštom sme sa dohodli, žeby kúpil od mesta 326 m2 za cenu, za ktorú sme
kúpili od p. Bendžáka.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-11
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – časť parcely KN-C 1027– zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 316 m2 a KN-C 1028- záhrady vo výmere 484 m2, ktorá je podľa GP č.
11/2016 zo dňa 25.2.2016 vyhotoveného Jánom Burikom, 053 71 Nižné Repaše 39, overeného
Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa 09.03.2016 pod číslom G1 – 72/16, označená
ako KN-C 1027/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, KN-C 1028/3 – záhrada
o výmere 254 m2, KN-C 1028/4 – záhrada o výmere 34 zapísaných na LV č. 1 na Ján Bašta
a manž. Nataša Baštová, Hviezdoslavova 35, Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného
zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu
využívaniu iného majetku – zosúladeniu vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu
usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta
a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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 odporúča MZ odpredať tento pozemok.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-12
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1027/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2, KN-C 1028/3 – záhrada o výmere 254
m2, KN-C 1028/4 – záhrada o výmere 34 m2, vzniknutá podľa GP č. 11/2016 zo dňa 25.2.2016
vyhotoveného Jánom Burikom 053 71 Nižné Repaše 39, overeného Okresným úradom Levoča,
odbor katastrálny dňa 09.03.2016 pod číslom G1 – 72/16 oddelením od pozemku parcely KN-C
1027– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 326 m2 a KN-C 1028- záhrady vo výmere 484 m2
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zapísaná na LV č. 1 pre Ján Bašta a manž. Nataša Baštová, Hviezdoslavova 35, Spišské
Podhradie za celkovú cenu 2 526,50 € s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúceho
v povinnosti kupujúceho strpieť zriadenie kanalizačnej prípojky na parcele KN-C 1028/4. Náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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

Petra Gargaliková, Galova 22, Spišské Podhradie – vysporiadanie majetkových
vzťahov
MVDr. Michal Kapusta
Pani chce aby jej pozemok mal pravidelný tvar, odkúpi od mesta 15 m2. Schvaľujeme len zámer.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia súhlasí.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-13
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou prípadu hodného osobitného zreteľa a to
pozemok – časť parcely KN-C 1027 o výmere cca 15 m2 pre Petru Gargalikovú, Galova 22,
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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

František Kamenický, Ing. Agáta Kamenická, Štúrova 4, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie mestského pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste žiadosť aj mapku. Kúpili dom od p. Holiča.
Marián Boržik
Stavebný komisia neodporúča odpredať tento pozemok.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala obhliadku tohto pozemku v teréne a konštatuje, že predmetná
parcela je súčasťou cestnej komunikácie. Z toho dôvodu komisia neodporúča MZ parcelu KN-C
1116 žiadateľom odpredať ale naďalej ju ponechať ako verejné priestranstvo.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť predloženú žiadosť z dôvodu, že na uvedenom
pozemku je vedená miestna komunikácia.
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Uznesenie č.: MZ-05-16-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Františka Kamenického a manž. Ing. Agáty Kamenickej z dôvodu, že na
predmetnej nehnuteľnosti sa nachádza miestna komunikácia a jej odpredajom by sa znemožnila
priechodnosť medzi ulicami Bielidla a Hviezdoslavova.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
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

Ján Holub, Podzámková 13, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu/prenájom
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Je to pozemok nie pri ceste ale trošku ďalej, nie celkom pri potoku.
Marián Boržik
Stavebná komisia odporúča prenajať pozemok na dobu 4 rokov za cenu za 1,- €.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala obhliadku predmetného pozemku. Vzhľadom k skutočnosti, že
prevažná časť parcely KN-C 1028 vo výmere cca 400m2 bola už MZ odsúhlasená k odpredaju
pre p. Jána Baštu je ťažko definovateľná ostávajúca časť pozemku, o ktorú by mal žiadateľ
záujem. Majetková komisia odkladá riešenie tejto žiadosti na budúce rokovanie.
Ing. Ján Lisoň
Na nájomné sa používa v meste 0,70 €/m2 na 1 rok. Finančná komisia sa touto žiadosťou
nezaoberala.
Ing. František Pravlík
Nevedel som o tom.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-14
MZ schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľnosti formou prípadu osobitného zreteľa a to pozemok –
parcela KN-C 56/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 zapísanej na LV č. 1 pre
Jána Holuba, Podzámková 13, Spišské Podhradie. (na dobu neurčitú s jednoročnou výpovednou
lehotou).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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

Rudolf Holub, Galova 20, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu pozemku
MVDr. Michal Kapusta
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Sme pri pozemku čo sme kúpili od p. Bendžáka,. Rozprával som s p. Plachetkovou, žiadateľ nie
je na Slovensku, navrhujem aby sme to riešili vtedy, ak bude na Slovensku aby vedel o tejto
žiadosti.
Ing. František Pravlík
Mali sme pozvanú p. Plachetkovú na komisiu aby nám to ozrejmila. Komisia neodporúča
odpredať pozemok p. Holubovi.
Marián Boržik
Stavebná komisia odporúča aby došlo k doplneniu zámeru alebo počkáme kedy sa p. Holub vráti.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje zamietnuť žiadosť ako bezpredmetnú.
Uznesenie č.: MZ-05-16-F-2
MZ zamieta žiadosť p. Rudolfa Holuba, Galova 20, Spišské Podhradie o kúpu pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
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

Obce Korytné a Poľanovce – žiadosť o odkúpenie svietidiel verejného
osvetlenia
MVDr. Michal Kapusta
Sú to demontované svetlá.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča odpredať svietidlá za cenu 10,-€/1 ks.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odpredaj svietidiel za cenu 10,- €/1 ks.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-15
MZ schvaľuje odpredaj prebytočného hnuteľného majetku mesta t.j. svietidiel verejného osvetlenia
v počte 300 ks za cenu 10,- €/ks.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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

Mária Mišenčíková, Trhovisko 17, Spišské Podhradie – ponuka majetku na
odpredaj
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Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala obhliadku DHM a HIM v bývalej Reštaurácii pod hradom, ktorý
ponúka mestu na odkúpenie p. Mišenčíková. Celková suma ponúkaného majetku je vo výške
7 122,20 €. Ponúkaný majetok je viac či menej opotrebovaný a niektorý morálne aj technicky
zastaraný. Po diskusii a oboznámení sa komisie s plánom budúceho užívania Reštaurácie pod
hradom komisia dáva stanovisko: „Mesto má zámer budovu bývalej reštaurácie rekonštruovať.
Časový horizont, konkrétny účel užívania ako i získanie finančných prostriedkov z európskych
fondov nie sú v súčasnosti známe. Preto by skladovanie, prípadne odkúpeného majetku bolo
neefektívne. Komisia odporúča MZ tento majetok neodkupovať.“
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť ponuku p. Mišenčíkovej z dôvodu, že budovu
spoločenského domu na Sídlisku hrad má mesto záujem rekonštruovať a ponúkaný materiál
nevyhovuje projektovanému zámeru jej budúceho využitia.
Marián Boržik
Zúčastnil som sa inventarizácie majetku a poviem to, tak, že všetko to zariadenie je „vybydlené“.
Nie je to použiteľné.
Uznesenie č.: MZ-05-16-F-3
MZ zamieta ponuku p. Márie Mišenčíkovej, Trhovisko 17, Spišské Podhradie na odkúpenie
reštauračného zariadenia.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
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

Peter Vaverčák, Komenského 54, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
pozemkov
Monika Čujová, Levočská cesta 16, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
pozemkov
Stanislav Bartoš, SHR, Nemešany 3 – žiadosť o prenájom pozemkov
MVDr. Michal Kapusta
P. Vaverčák, M. Čujová, S. Bartoš – dostali ste to mailom domov – som za to aby sme prenajali
pozemky, nech sa o nich starajú, ale asi by bolo treba sa tomu viac venovať.
Marián Boržik
Stavebná komisia sa týmto zaoberala – p. Vaverčák - jedná sa o 4 parcely – tieto parcely sa
nachádzajú v plánovanej oddychovej časti Rybník – komisia odporúča aby sa tieto parcely
neprenajímali. U p. Čujovej sú 3 parcely v plánovanej oddychovej časti Rybník – komisia
odporúča aby sa tieto parcely neprenajímali. Pani Čujová tam chce mať chov hospodárskych
zvierat. Pán Bartoš chce prenajať pozemky lebo mu tam robí škodu lesná zver, chce to na
ochranu, chce si to oplotiť.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia prerokovala žiadosť p. Vaverčáka. Z rokovania vyplynulo, že k žiadosti je
potrebné doplniť situačné mapy s výmerami jednotlivých pozemkov. Komisia zobrala žiadosť p.
Vaverčáka na vedomie a opätovne prerokuje jeho žiadosť na budúcom zasadnutí po zaslaní
vyššie uvedených materiálov za prítomnosti p. Vaverčáka. Taktiež je to v prípade p. Čujovej,
komisia opätovne prerokuje jej žiadosť na budúcom zasadnutí po zaslaní situačných máp
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s výmerami jednotlivých pozemkov. Komisia prerokovala aj žiadosť p. Bartoša a odporúča MZ
vyhovieť jeho žiadosti.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia sa zaoberala žiadosťou p. Vaverčáka aj p. Čujovej a v oboch prípadoch
navrhuje jednoznačne identifikovať polohy parciel a prípadne súčasné vzťahy v ich užívaní.
Komisia prerokovala aj žiadosť p. Bartoša a navrhuje MZ pri prenajatí pozemkov p. Bartošovi
uplatniť nájomné vo výške 30,- €/ha/rok.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-16
MZ berie na vedomie žiadosť p. Petra Vaverčáka, Komenského 54, Spišské Podhradie ohľadom
prenájmu pozemkov a žiada doplniť podrobné zobrazenie požadovaných parciel.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-17
MZ berie na vedomie žiadosť p. Moniky Čujovej, Levočská cesta 16, Spišské Podhradie ohľadom
prenájmu pozemkov a žiada doplniť podrobné zobrazenie požadovaných parciel.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:

Uznesenie č.: MZ-05-16-B-16
MZ schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľnosti formou prípadu hodného osobitného zreteľa a to
pozemok : parcela KN-E 4209 – orná pôda o výmere 2636 m2, KN-E 4221 – orná pôda o výmere
9285 m2 , KN-E 4226 – orná pôda o výmere 4459 m2 a KN-E 4232 orná pôda o výmere 3361 m2
v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 pre Stanislava Bartoša SHR, 053 02
Nemešany 3.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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

VOS na odpredaj autobusu
MVDr. Michal Kapusta
VOSs na odpredaj autobusu – podal informácie.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vzhľadom k tomu, že autobus je stále pojazdný a vo funkčnom stave odporúča
MZ odpredaj autobusu za minimálnu cenu 2 700,- € formou verejnej obchodnej súťaže.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-17
MZ schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku t.j. autobus
KAROSA LC 735,40 ŠPZ: LE 653 AH, VIN: TMKL735400M023087 (s platnými dokladmi)
a stanovuje podmienky súťaže:
1. minimálna cena 2 700,- €
2. rozhodujúcim kritériom je kúpna cena
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3. termín podania súťažných návrhov do 10.05.2016 do 11.00 hod.
4. komisiu na posúdenie súťažných návrhov tvoria všetci poslanci mestského zastupiteľstva
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
17.03.2016
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.: 19

Zmena rozpočtu číslo 2 mesta Spišské Podhradie na rok 2016
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia za účelom vytvorenia priestoru v rozpočte roka 2016 na financovanie kúpy
domu Starý jarok 46, Spišské Podhradie navrhuje MZ v rámci zmeny rozpočtu roka 2016 č. 2
schváliť zmenu výdajových rozpočtových položiek takto:
a) nerozpísaná rezerva škôl a školských zariadení na správu a údržbu budov z roka 2015 –
36 500,- €
b) kúpa domu Starý jarok č. 46: 36 500,- €
Ing. Slávka Čarná
Tých zmien je viac, potom sa bude hlasovať o celkovej zmene.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala zníženie finančného koeficientu na prepočet podielových daní pre
školy a školské zariadenia z pôvodne rozpočtovaných 72,- € na 71,09 €. Týmto znížením sa
v príjmovej časti rozpočtu mesta zníži položka výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve o 10 974,- €, vo výdajovej položka nerozpísaná rezerva škôl na správu a údržbu
budov o 1 102,- €. Znížia sa aj rozpočty škôl a školských zariadení v položke rezerva takto:
ZUŠ: - 3 774,- €
MŠ: - 3 553,- €
ŠKD Palešovo nám. 9: - 431,- €
ŠKD Školská 3: - 536,- €
ŠJ Školská 3: - 1 087,- €
MsKS odd. voľnočasových aktivít: - 491,- €.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia navrhuje schváliť zmenu rozpočtu v znení ako to predniesol predseda finančnej
komisie.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zostávajúcu rezervu vo výške 1,09 € na jedného žiaka viazať
v rozpočtoch škôl a školských zariadení do 30.06.2016.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-18
MZ schvaľuje zostávajúcu rezervu vo výške 1,09 € na jedného žiaka viazať v rozpočtoch škôl
a školských zariadení do 30.06.2016.
Zodpovedný:
Riaditelia škôl a školských zariadení
Termín:
17.03.2016
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

Ing. Ján Lisoň
Na základe výsledkov hospodárenia mesta za rok 2015 finančná komisia navrhuje MZ v rámci
Zmeny č. 2 rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2016 schváliť zmenu rozpočtových položiek
takto:

FK

Názov

Upravený
rozpočet

Rozpočet
po zmene
č. 2

Zmena
o

EK
Príjem

454002

Z fondov obce

55 297

59 774

+4 477

Príjem

454002

Nevyčerpané fin.
prostr. na starostl. o
dreviny

121 367

0

-121
367

Výdaj

04.4.3

Investičné akcie
v meste

37 957

31 127

-6 830

Nerozpísaná rezerva
škôl a škol.zariadení
2015

0

11 307

+11 307

712001
Výdaj

09.1.2
717001

Peter Hanigovský
Nerozpísanú rezervu budú tvoriť dve sumy?
Ing. Ján Lisoň
Áno.
Ing. Slávka Čarná
Boli vyčerpané všetky úpravy rozpočtu. Rozpočet bude 4 911 819,- €.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-19

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie na rok 2016 takto:
Zariadenie

FK + EK

Mesto Sp. Podhradie

111003

Príjem
•

Výdaj
10 974 €

ZUŠ

630

•

3 774 €

MŠ

630

•

3 553 €

ŠKD Palešovo nám.

630

•

431 €
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ŠKD Školská 3

630

•

536 €

ŠK Školská 3

630

•

1 087 €

MSKS

630

•

491 €

FK

Názov

Upravený
rozpočet

Rozpočet
po zmene
č. 2

Zmena
o

EK
Príjem

454002

Z fondov obce

55 297

59 774

+4 477

Príjem

454002

Nevyčerpané fin.
prostr. Na starostl. o
dreviny

121 367

0

-121
367

Výdaj

05.4.0

Údržba –
Starostlivosť o
dreviny

121 367

0

-121
367

Investičné akcie v
meste

37 957

31 127

-6830

Nerozpísaná rezerva
2015 a 2016 Škôl
a školských zariadení

0

10 206

+10 206

635006
Výdaj

04.4.3
712001

Výdaj

09.1.2
717001

Po zmene č. 2 rozpočtu bude rozpočet mesta Spišské Podhradie v sume 4 911 819 €.
Zodpovedný:

Primátor, vedúca ekonomického
oddelenia

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

Termín:

17.03.2016

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 20
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Delegovanie do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
V tomto období prebiehajú voľby do rád škôl.
Predniesol návrh na delegovanie poslancov do rád jednotlivých škôl a školských zariadení.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-20
MZ deleguje zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Materskej škole, Májová 54, Spišské Podhradie
v termíne od 20.03.2016:
1. Mgr. Jozef Bača
2. Marián Boržik
3. Mgr. Peter Vandraško
4. Jozef Komara
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-16-B-21
MZ deleguje zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej umeleckej škole, Sídlisko hrad 28,
Spišské Podhradie v termíne od 27.03.2016:
1. Mária Kaľavská
2. Ing. Ján Lisoň
3. Mgr. Peter Vandraško
4. Ing. František Pravlík
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
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-05-16-B-23
MZ deleguje zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole, Palešovo nám. 9, Spišské
Podhradie v termíne od 19.04.2016:
1. Mgr. Milan Blahovský
2. Ing. František Pravlík
3. Mgr. Jozef Bača
4. Štefan Faltin
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+
+

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-16-B-24
MZ deleguje zástupcov zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole, Školská 3, Spišské Podhradie
v termíne od 28.03.2016:
1. Jozef Komara
2. Štefan Faltin
3. Mária Kaľavská
4. Vladimír Tomko
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
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.: 21

Zaradenie Centra voľného času ako súčasť ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom
Podhradí
Mgr. Peter Vandraško
Žiadal som o doplnenie bodu rokovania na základe rokovania školskej komisie ohľadom
zaradenia CVČ pri ZŠ Školská 3. Riaditeľ školy Ing. Jurečko predniesol žiadosť na školskej
komisii, ktorá vyplynula z celoškolského rodičovského združenia na základe aktivity rodičov, ktorí
iniciovali záujmovú činnosť na škole. Nakoľko rozpočet a systém je nastavený tak ako je
nedokáže zabezpečiť túto činnosť. Zasadal pedagogický zbor a predniesol tento návrh rodičov
a dal na zváženie pedagógom. Jedna z alternatív je zriadenie CVČ, ktoré by vzniklo pri základnej
škole. S tým by sa z časti vyriešila problematika zabezpečenia záujmových útvarov. Nie je to ani
konkurencia ani likvidácia voľnočasového oddelenia pri MsKS. Je to skôr zabezpečenie tohto
chodu a zlegalizovanie chodu – aby mohli byť prijaté vlastné príjmy pre školu a tým pádom časť
finančných prostriedkov by išla pre voľnočasové aktivity pre krúžkovú činnosť. Pedagogický zbor
to podporil a p. riad. to predniesol na zasadnutí školskej komisie. Členovia súhlasili aby sa tým
MZ zaoberalo preto som si dovolil doplniť program rokovania. Ak budete mať otázky na mňa
alebo p. riaditeľa treba sa opýtať, ale určite je to v zmysle zákona, je to v zmysle podpory aktivít.
Chceme zachovať záujmovú činnosť na škole a bez financií to nepôjde, hľadáme spôsob ako
dôjsť k financovaniu tohto zariadenia a jednou z možností je zriadenie CVČ pri škole. Nie je to
konkurencia voľnočasovým aktivitám. Je to z iniciatívy rodičov a za podpory rodičov.
Ing. František Pravlík
Pokiaľ nebude CVČ konfrontované s oddelením voľnočasových aktivít a nebude to zaťažovať
mestský rozpočet, ja som si prečítal celý zámer, tak nemám výhrady voči tomu, naopak podporím
túto myšlienku, je to aj riešenie personálnych záležitostí.
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Ing. Ján Jurečko
Na základe podnetov rodičov sa to koná. Viem , že ten čas je veľmi krátky. Toto zariadenie môže
požiadať zriadiť zriaďovateľ. Dostali ste poslanci 3 maily , pripravil som ucelený dokument. Prvá
vec je žiadosť doručená na mesto, kde vysvetľujem dôvody, druhá je legislatíva, ak sa doručí
žiadosť k 31.3. ministerstvo má dve alternatívy – 1. vyhovie s tým, že CVČ vznikne k 1.9.2017,
minister má aj paragraf, ktorým môže udeliť výnimku. Ak vôľa MZ bude o zriadenie od 1.9.2016
tak v zmysle zákona na základe výnimky minister môže povoliť aj iný termín. Je tu možnosť aj
skoršieho zriadenia. Uviedol som príklad skoršieho zriadenia. Škola stratila možnosť vyberať
financie na záujmovú činnosť, ide o 11 000,- € ročne. Rozlíšil som body, v ktorých vie promptne
pomôcť škola a sú tam aj zložky, ktoré sa nás netýkajú napr. súhlas VÚC. Bol by som rád aby
sme získali vašu podporu. Pokúsiť sa o to stojí za to.
MVDr. Michal Kapusta
Už tu bolo povedané, že to nemá byť konkurencia, beriem to ako fakt, že to nebude. Na oddelenie
voľno-časových aktivít sme to nastavili na 48 tis. € ročne. Bol by som rád keby za toto volebné
obdobie sme taký rozpočet nechali aby tí ľudia, ktorí tam sú aby vedeli, že majú stabilné miesto,
že budú vedieť, že nebudeme prepúšťať ale toto by som nebol rád, ak poslanci to odsúhlasia
chcem to brať ako áno, že sa nebude prepúšťať na oddelení voľno-časových aktivít. Priestor na
CVČ bude v priestoroch školy?
Ing. Ján Jurečko
Chceme vykonávať tieto činnosti v priestoroch školy a v športovom areáli v priestoroch školy.
MVDr. Michal Kapusta
Vzniklo by CVČ – riaditeľom by bol riaditeľ školy, rada školy je tá čo je pri Školeskej 3, IČO školy,
účty tie isté, vzniklo by pod oddelenie ako napr. ŠJ. Na to, že je krátky čas lebo ten proces by bol
nejaký a dúfam, že hlavný kontrolór to nevytkne a poslanci to schvália ja s tým nemám problém,
keď ste mi zodpovedali na tieto otázky, celú agendu, ktorú je potrebné urobiť, dám termín do 30.3.
– dám ti pán riaditeľ termín na vykonanie administratívnej činnosti. 30.03.2016 ideme so
žiadosťou na ministerstvo do Bratislavy.
Peter Hanigovský
S akými odbormi sa uvažuje?
Ing. Ján Jurečko
Venovať sa turisticko-brannej činnosti, estetickej činnosti, villa saxorum, činnosť mladých
holubárov, modelárstvo, šikovné ruky, varenie, dramatický útvar atď. Oddelenie voľno-časových
aktivít nie je v zmysle zákona školským zariadením oni nemôžu vyzbierať naspäť vzdelávacie
poukazy.
Peter Hanigovský
Môžu tam chodiť aj žiaci z iných obcí?
Ing. Ján Jurečko
Toto v zákone oklieštené nie je.
Peter Hanigovský
Čiže len žiaci zo školy. Predtým sme dostávali peniaze na centrum, teraz sa dostanú peniaze len
na školu. Idete oživiť to aby učitelia mali svoje krúžky.
Ing. František Pravlík
Môžu tam chodiť aj deti zo ŽŠ Palešovo námestie?
Ing. Ján Jurečko
Technicky áno.
Mgr. Peter Vandraško
Môžu aj prakticky.
Uznesenie č.: MZ-05-16-B-22
MZ schvaľuje zaradenie Centra voľného času ako súčasť ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom
Podhradí (ZŠ s právnou subjektivitou) do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od
01.09.2016.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+
+

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-16-B-25
MZ schvaľuje podanie žiadosti na MŠVVŠ SR v termíne do 31.03.2016 o zaradenie Centra
voľného času ako súčasť ZŠ na Školskej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí (ZŠ s právnou
subjektivitou) do siete škôl a školských zariadení.
Zodpovedný:
Termín:
17.03.2016
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.: 21

Správy z komisií pri MZ

Mgr. Peter Vandraško
Predniesol správu zo zasadnutia školskej komisie - Deň učiteľov, oznamovacia povinnosť škôl čo
sa týka škôl v prírode, legalizácia školských rád, rozpočet, financovanie kúpy domu Starý jarok 46,
zriadenie CVČ pri ZŠ Školská 3.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zasadala v marci 2x – 7. a 10.3. 7.3. – sa preberal záverečný účet, vzali sme
na vedomie čerpanie rozpočtu, prerokovali sme hospodárenie MsKS s hospodárskym výsledkom
strata 1 224,08 €. Bude sa treba tým zaoberať. Hospodárenie Služieb mesta - strata 13 303,32 €,
kumulovaná strata 40 000,- €.- Na komisii sme sa dohodli začať sa zaoberať Službami mesta
a prvý bod je, že navrhujeme MZ vykonať kontrolu stavu a bonity všetkých pohľadávok
spoločnosti Služby mesta s.r.o. a bývalého Bytového podniku mesta k 31.12.2015
s vyhodnotením účinnosti opatrení na ich vymoženie, prípadne odpísanie ak sú nedobytné.
Uznesenie č.: MZ-05-16-C-2
MZ ukladá vykonať kontrolu stavu a bonity všetkých pohľadávok spoločnosti Služby mesta s.r.o.
a bývalého Bytového podniku Spišské Podhradie k 31.12.2015 s vyhodnotením účinnosti opatrení
na ich vymoženie, prípadne odpísanie ak sú nedobytné.
Zodpovedný:
Ing. Tirpák
Termín:
17.03.2016
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

+
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Ing. Ján Lisoň
Zaoberali sme sa pohľadávkami obcí. V mesiaci apríl 2016 plánujem zvolať zasadanie finančnej
komisie s tým, že v programe bude aj
a) možnosti vysporiadania sa s kumulovanou stratou k 31.12.2015 v spoločnosti Služby
mesta s.r.o.
b) používanie príspevku príspevkovej organizácie MsKs na činnosť oddelenia športu v roku
2015
Podal informácie ohľadom ďalším bodov zo zasadnutia finančnej komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Na konci roka vyskočila Prešovská ul. – kanalizácia - a to sme neriešili cez úver – išlo o 35 000,€. Ďalej je Kúpeľná ulica, ale ja neviem koľko to bude stáť preto som aj tak reagoval na p.
Petreka.
Ing. Ján Lisoň
Zaoberali sme sa žiadosťou p. Kundráta, p. Demčáka, p. Pavľáka.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Pavľak , Májová ulica – o jeho dom majú opreté drevené búdy susedia, som prekvapený, že
vydržal tak dlho čakať. Dal som podnet na stavebný úrad.
Ing. Ján Lisoň
Navyše nemajú odkvapové žľaby.
Marián Boržik
Podal správu zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja.
Ing. František Pravlík
Podal správu zo zasadnutia Komisie majetkove, škodovej a kontrolnej.
MVDr. Michal Kapusta
Prijali sme uznesenie, že kupujeme vlak. Prišla odpoveď, boli by radi keby to odpredali mestu,
jedná sa o pozemok 3 800 m2. Bol som v Cargu. Chcú 1 000,- € ročne nájom alebo odpredaj
mestu. Ich hodnota je 36 000,- €, išiel list z mesta, že sme ochotní ísť na 500,- € ročne nájom
a 5 000,- € kúpa. Čakám za odpoveďou.
Vladimír Tomko
Podal správu zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie.
Štefan Faltin
Podal správu zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, priestupkov a dopravy.
Jozef Komara
Podal správu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň.
Mgr. Jozef Bača
Nemali sme zasadnutie kultúrnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-05-16-A-18
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

17.03.2016

Bod č.: 22

Rôzne
- v bode „Rôzne“ nebola žiadna diskusia
Bod č.: 23

Záver
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MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 17.03.2016

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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