Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 15.10.2020
Program:
P.č.

Obsah

Predkladá

1.

Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie

primátor

5.

Kontrola plnenia uznesení

zástupca primátora

6.

Podnety občanov

7.

Zrušenie návrhu kúpnej ceny – CP Mercurius Trade, s.r.o,
Sadová 364/15, Gánovce

primátor

8.

Vyhlásenie XVIII. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná
škola na Komenského ulici

prednosta

9.

Výsledky XXI. kola a vyhlásenie XXII. kola OVS IBV Katúň

prednosta

10.

Prideľovanie nájomných bytov

primátor

11.

Majetok:

primátor,
predsedovia komisií

1. Ján Forgáč a Bc. Terézia Forgáčová, Bielidla 903/17 –
žiadosť o odkúpenie pozemku
2. Ing. Peter Jurečko, Levočská cesta 666/13, Spišské
Podhradie – žiadosť o zriadenie vecného bremena
3. Matúš Holub, Štefánikova 44, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie rodinného domu vo vlastníctve
mesta
4. Odkúpenie rodinného domu Galova 128/31
5. Branislav Gurčík, Štúrova 12/3, Spišské Podhradie –
žiadosť o vysporiadanie pozemku
6. Nájomníci bytového domu Starý jarok 45, Spišské
Podhradie – žiadosť o pridelenie nevyužitých priestorov
7. Sergej Koperdák, Legionárska 10631/13, Bratislava –
žiadosť o kúpu budovy a pozemku
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12.

primátor

Žiadosti o dotáciu:
1. Štefan Sýkora, Podzámková 28, Spišské Podhradie –
žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské
Podhradie v roku 2020
2. ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Spišské Podhradie
– žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské
Podhradie v roku 2021
3. Madox s.r.o., Mäsiarska 50, Košice – žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské
Podhradie v roku 2020

13.

Zmena rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie

hlavný kontrolór

14.

Návrh VZN č. 4/2020 o ochrane verejného poriadku

primátor, predseda
komisie OVP

15.

Správy z komisií pri MZ

predsedovia komisií

16.

Rôzne

17.

Záver

predsedajúci

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

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

N
P
P
P
P

MVDr. Michal Kapusta
Peter Hanigovský
Mgr. Vladimír Šolc
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Jozef Jenča
Ing. Viktória Meľuchová
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
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MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ.
Uznesenie č.: MZ-08-20-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

15.10.20

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Navrhujem aby v schválenom program bol bod „Zmena rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie“
presunutý pred bod „Žiadosti o dotáciu“. V prípade, ak by zastupiteľstvo schválilo žiadosti
o dotáciu, ktoré sú uvedené v programe, tak dotáciu je možné schváliť len do výšky uvedenej
v rozpočte.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-2
MZ schvaľuje presun bodu „Zmena rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie“ pred bod „Žiadosti
o dotáciu“ v programe rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
15.10.20
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.: 2

Voľba návrhovej komisie
MVDr. Michal Kapusta
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Peter Hanigovský, Mgr. Vladimír Šolc, Štefan Faltin.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Hanigovský, Mgr. Vladimír Šolc, Štefan Faltin.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
15.10.20
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.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem Ing. Jána Lisoňa a p. Jozefa Jenču.
Zapisovateľom budem ja a potom to porieši cez diktafón pani Blahovská.
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
V prvom rade COVID 19 - sme na tom dosť zle. Základná škola Školská 3 má pozitívne prípady.
V sobotu bolo testovaných 70 ľudí, z toho bolo 46 pozitívnych, boli to aj učitelia, aj žiaci, nielen
z Podhradia, ale aj z okolitých obcí. Kvôli tomu sme zatvorili Základnú školu Školská 3, ŠKD, CVČ
a Školskú jedáleň, Materské školy, Základnú umeleckú školu, telocvične, priestory a budovy MŠK.
Základná škola Palešovo námestie 9 mala riaditeľské voľno do piatku. 10 ľudí išlo do karantény
s tým, že v rodine majú buď partnera alebo nejakého rodinného príslušníka v Základnej škole
Školská 3.
Čo sa týka povodne. Mali sme povodeň 15.8. Máme verifikované práce vo výške 8 900,- €, ktoré
nám preplatia. V utorok nás povodne minuli, chcem poďakovať dobrovoľným hasičom. Zvládli
sme to.
Čo sa týka projektov: Obnova budovy ZUŠ - dnes sme uhradili faktúru za 447 tis. € firme
EUROBAU a ALKON, majú zaplatené všetky faktúry. Už nám ostáva len externý manažment
a viac menej by sme mali všetko zaplatené. Kolaudácia je právoplatná. Sú tam ešte nejaké
drobné veci čo doriešime a uvidíme ako s ozvučením a s rampou na farebné osvetlenie. Ostatné
projekty sú v implementácii a pripomínam len pre poslancov návrhy rozpočtu na rok 2021.
Dlhé roky máme zavedené, že berieme na vedomie, kde sa nehlasuje, ale minule ako sme mali
verejnú obchodnú súťaž keby náhodou nedošlo k dohode s tou firmou bol by som vetoval to
uznesenie. Ja by som bol rád keby sme si zaužívali „beriem na vedomie“ hlasovať, ak by niekedy
prišlo k nie veľmi dobrým situáciám.
Uznesenie č.: MZ-08-20-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
15.10.20
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
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MVDr. Michal Kapusta
Pán zástupca vám poslal veci ohľadom uznesení. Vybral som si tie uznesenia, ktoré chceme
rušiť. Chceli by sme zrušiť 4 uznesenia čo sa týka priestoru v bytovom dome Starý jarok 45, ten
priestor kde bola Harmattova expozícia.
Uznesenie č.: MZ-08-20-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-01-12-B-21 zo dňa 19.01.2012.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský

15.10.20

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-20-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-11-16-B-9 zo dňa 08.12.2016.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský

15.10.20

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-20-E-3
MZ ruší uznesenie č. MZ-01-17-B-11 zo dňa 09.02.2017.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský

15.10.20

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-20-E-4
MZ ruší uznesenie č. MZ-01-17-B-12 zo dňa 09.02.2017.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
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15.10.20

+

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

Ing. Ján Lisoň
K tým uzneseniam, ktoré nám boli zaslané ako dokument, že trvajú. Mám tam uznesenie: MZ
schvaľuje vyhlásenie výzvy na prenájom pozemku na parkovisku pod Spišským hradom.
MVDr. Michal Kapusta
Nič sme neriešili lebo prišiel COVID.
Ing. Ján Lisoň
Mám návrh vyhodnotiť uznesenie č. MZ-03-19-C-1 zo dňa 16.05.2019 ako splnené – „MZ ukladá
Komisii kultúrnej a cestovného ruchu aby sa zaoberala pomníkom Harmattu a Honvéda z hľadiska
práv mesta zasahovať do oboch pomníkov.“
Podľa zistení Komisie kultúrnej a cestovného ruchu, je nutná intervencia vo veci Mesta Spišské
Podhradie ako subjektu samosprávy. Pre riešenie prípadného použitia prostriedkov mesta
Spišské Podhradie na možnú rekonštrukciu týchto historických objektov v meste Spišské
Podhradie, podľa pôvodného návrhu poslanca Petra Hanigovského je nutné získať uvedené
objekty do majetku mesta. Je evidentné, že ďalší postup prevyšuje možnosti tejto komisie MZ.
Preto navrhujem toto uznesenie vyhodnotiť ako splnené, podľa zistení komisia splnila svoju úlohu
a navrhujem uložiť mestskému úradu nové uznesenie.
Navrhujem uznesenie, ktoré by ukladalo úlohu mestskému úradu rokovať s vlastníkmi pomníkov
Jána Harmattu a Honvéda. Prečítal návrh na uznesenie: „MZ ukladá mestskému úradu rokovať
s vlastníkmi pomníkov Jána Harmattu a Honvéda na mestskom cintoríne v Spišskom Podhradí,
o prevode vlastníckych práv k týmto objektom na mesto Spišské podhradie so zámerom ich
následnej rekonštrukcie. Termín: 31.12.2020.
Uznesenie č.: MZ-08-20-C-1
MZ ukladá mestskému úradu rokovať s vlastníkmi pomníkov Jána Harmattu a Honvéda na
mestskom cintoríne v Spišskom Podhradí o prevode vlastníckych práv k týmto objektom na Mesto
Spišské Podhradie so zámerom ich následnej rekonštrukcie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.10.20
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-20-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Jozef Komara
+
Štefan Faltin
+
Mária Kaľavská
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Termín:
Primátor:
Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško

15.10.20

+
+
+

Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Jozef Bača

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Podnety občanov
Peter Hanigovský
V súvislosti s tým, že sme mali dažďovú prietrž a mali sme zvýšené stavy tokov chcel by som
navrhnúť, aby si komisia výstavby prešla jednotlivé regulácie po tokoch v Podhradí. Na regulácie
dole od mestského úradu smerom k potoku sú praskliny a niektoré vyzerajú tak, že ich vymyje.
Bolo by dobré, aby sa tým komisia zaoberala a prípadne, aby sme to vedeli dať do rozpočtu
mesta. Radšej ako keby nám malo zobrať kus regulácie.
Ing. Ján Lisoň
Vrátim sa k rokovaniu posledného zastupiteľstva. Dňa 17.9.2020 deviati z jedenástich poslancov
MZ, teda okrem dvoch – Mgr. Blahovského a Ing. Lisoňa, schválením kúpnej ceny za spätné
odkúpenie pozemku v katastri miestnej časti Katúň vo výške 15 000 €, spôsobili mestu škodu
1 252 €. Je chybné očakávať, že hlasovaním MZ na zasadnutí MZ sa konkrétne osoby – poslanci
zbavujú zodpovednosti za škody, ktoré spôsobia mestu, lebo „to odhlasoval kolektívny orgán“.
Podľa môjho názoru môže ísť aj o trestný čin – záleží od výšky spôsobenej škody takýmto
konaním – možno zneužitie právomoci verejného činiteľa spáchaný v spolupáchateľstve, ako
organizovaná skupina. Chcem vyzvať 9 poslancov, aby sa postarali o náhradu škody, ktorú
spôsobili mestu. Deviati kolegovia keď ste bezdôvodne zvýhodnili občanov inej obce, odhlasujete
výplatu daru alebo inú výplatu vo výške 1 252,- € aj pre každú rodinu občanov mesta Spišské
Podhradie, v záujme ktorých ste povinní konať? Ale škodu bez náhrady už nezmažete.
Predkladám Vám návrh uznesenia pre určenie záväzného postupu pri udeľovaní darov a sociálnej
pomoci: „MZ ukladá mestskému úradu pripraviť návrh VZN mesta Spišské Podhradie
o podmienkach na poskytovanie sociálnej pomoci a darov pre tieto skupiny príjemcov:
a) občania mesta Spišské Podhradie
b) občania Slovenskej republiky
c) občania iných štátov mimo Slovenskej republiky
MVDr. Michal Kapusta
Otváram diskusiu ohľadom návrhu uznesenia.
Peter Hanigovský
Keďže Bašistovci odstúpili zo zdravotných dôvodov – rozdiel ceny čo sa týka DPH sme si rozdelili
medzi nich a nás. Boli sme ľudskí. Nie všetko je vždy o ekonomike a číslach. Čo sa týka darov
máme uznesenie, na základe ktorého funguje náš dotačný systém, čo sa týka aj CVČ aj MŠK
a myslím si, že mesto poskytuje financie občanom mesta. Toto je špecifická záležitosť kde sa
jednalo o kúpu a následné vrátenie majetku a za druhé máme veľa uznesení kde sa predával
majetok, ktorý sa o niekoľko týždňov predal za iné ceny a toto nás nezlostilo a nemohli sme prijať
nejaké obranné opatrenia, aby dotyční, ktorí od nás majetok odkúpili s ním ďalej šafárili
a predávali ho so ziskom. Takže ja som si vedomý toho, že som hlasoval tak ako som hlasoval,
v prospech tejto rodiny. Jednoducho povedané nemyslím si, že všetko vždy je o peniazoch.
Mária Kaľavská
Úplne sa stotožňujem s kolegom Hanigovským.
Štefan Faltin
Nebudem sa opakovať, ale tiež som chcel to isté povedať. Neviem prečo to kolega tu predniesol.
Tieto veci sme mohli po zastupiteľstve porozprávať medzi sebou a nie takýmto spôsobom.
Mgr. Vladimír Šolc
Bolo povedané všetko. Poviem rovno, keby bolo dnes to hlasovanie, dvihnem ruku rovnako. Ako
povedali kolegovia, život nie je len o peniazoch, o číslach, život je troška aj o ľudskosti. Možno, že
p. Lisoň má z časti pravdu, ale ja svoje stanovisko, tak ako som zahlasoval, nemením ani teraz.
Ing. Ján Lisoň
Zabúdate na jednu vec, ktorá pri kúpe alebo predaji majetku mesta nikdy nebola – predávajúca p.
Bašistová sa na rokovaní MZ vyjadrila, že sa s manželom dohodli, že pod 14 000,- € nepôjdu.
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Teda vyslovila súhlas s cenou 14 000,- €. Napriek tomu ste odhlasovali 15 000,- €. Ak ste mali
nejaké sociálne pohnútky, tak ste to mali riešiť z vlastných peňazí, nie z prostriedkov mesta.
Uznesenie č.: MZ-08-20-CMZ ukladá mestskému úradu pripraviť návrh VZN mesta Spišské Podhradie o podmienkach na
poskytovanie sociálnej pomoci a darov pre tieto skupiny príjemcov:
a) občania mesta Spišské Podhradie
b) občania Slovenskej republiky
c) občania iných štátov mimo Slovenskej republiky
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
0
0
+

15.10.20

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

0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
návrh neprešiel

Uznesenie č.: MZ-08-20-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:
+
+
+
+

15.10.20

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Zrušenie návrhu kúpnej ceny – CP Mercurius Trade, s.r.o.,. Sadová 364/15,
Gánovce
MVDr. Michal Kapusta
Firma odstupuje od súťaže. Týmto listom je vlastne ukončená verejná obchodná súťaž. Firma
splnila podmienky súťaže. Na pracovnom stretnutí sme prečítali list, ktorý prišiel, na zrušenie
návrhu. Je voľný priestor na verejnú obchodnú súťaž.
Vladimír Tomko
Právne väzby k tomu?
MVDr. Michal Kapusta
Tým pádom je koniec.
Ing. Stanislav Ledecký
Ide o to, že im vznikol nárok na podpis zmluvy. Následne bola prehliadka. Je to z ich strany, takže
je to v poriadku.
Uznesenie č.: MZ-08-20-A-4
MZ berie na vedomie podané informácie o zrušení návrhu kúpnej ceny – CP Mercurius Trade,
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s.r.o., Sadová 364/15, Gánovce.
Zodpovedný:
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

15.10.20

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Vyhlásenie XVIII. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na
Komenského ulici
MVDr. Michal Kapusta
Povinnou prílohou uvedenou v podmienkach OVS je návrh zmluvy aj so zriadením vecného
bremena na kanalizáciu. Zámer: cestovný ruch, sociálny a bytový zámer. Otázkou je či áno alebo
nie. Vložiť zmluvu o cenovej ponuke. Cena 300 000,- €.
Vladimír Tomko
Navrhujem, aby komisie zistili, či by nebolo lepšie odpredať časť pozemkov na individuálnu bytovú
výstavbu a potom dajme znovu vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. Koľko by stálo pripojenie
inžinierskych sietí?
MVDr. Michal Kapusta
Otázkou je či chceme taký návrh. Keď by malo mesto pripraviť siete (základné – elektrika, voda,
kanál, cesta) odkiaľ na to peniaze? V Katúni nás stál rozpočet 120 000,- € na 4 pozemky, na
Galovej 135 000,- € na 6 pozemkov, na IBV Pivovar I. 11,2 mil. € na 33 pozemkov. Keď by sme
mali ísť touto cestou, tak odkiaľ peniaze? Cez úverové zdroje cesta veľmi nevedie máme 42%
úverové zaťaženie. Neboli by sme možno stratoví, boli by sme možno na nule, ale tie peniaze by
prišli vtedy keby sme tie pozemky predali. Ja hovorím o tom, že rozparcelujeme pozemky,
predáme ich ľuďom s tým, že nebudú tam mať siete. Máme prístup z Komenského ulice, cez
Vodárenskú bytovku neprejdeme. Ak by sme mali robiť cestu, tak len tá cesta nás vyjde veľké
peniaze.
Ing. Ján Lisoň
Objavil sa aj návrh k tej ceste pri vodárenskej bytovke. Na jej odkúpenie mestom od Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti.
MVDr. Michal Kapusta
Cez PVPS to prejde za cenu znaleckého posudku. Pre mňa je otázka iná. Keď pozriem z okna
a vidím dom na Starom jarku. Aby sme neotvorili naraz veľa vecí. Povinnou prílohou - návrh
zmluvy o zriadenie vecného bremena a vyplatenie do 30 dní – celá suma a potom bude vklad.
Prioritným zámerom by bol zámer v cestovnom ruchu, bytovej a sociálnej oblasti.
Mgr. Vladimír Šolc
Doplnil by som obchod a verejné služby.
MVDr. Michal Kapusta
Ponuky predkladať do 18.11.2020 do 11.00 hod.
Mgr. Vladimír Šolc
Ak by sa prihlásila napr. krajčírska firma?
MVDr. Michal Kapusta
Zatiaľ by mohol byť problém s tým čo je schválené v územnom pláne, lebo v územnom pláne je
schválený multifunkčný priestor. Bolo by treba otvárať územný plán.
Ing. Ján Lisoň
Už v predchádzajúcich hlasovaniach MZ a diskusii o podmienkach OVS som nesúhlasil
s vyhlásenou minimálnou cenou. Cenu 300 000,- € považujem za nízku. Budem hlasovať proti.
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Uznesenie č.: MZ-08-20-B-4
MZ schvaľuje vyhlásenie XVIII. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na Komenského
ulici v Spišskom Podhradí:
Podmienky súťaže:
1. Minimálna cena za predmet OVS: 300 000,- €
2. Predmet OVS: parcela KN-C 1371/1 o výmere 21 222m2 a KN-C 1371/3 o výmere
6 990m2 vrátane rozostavanej budovy základnej školy, ktorá nie je zapísaná v katastri
nehnuteľností. Budova pochádza z roku 1990
3. Zriadenie vecného bremena na kanalizáciu a inžinierske siete nachádzajúce sa na
predmet OVS (prílohou OVS je návrh kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena)
4. Zámer využitia v súlade s územným plánom mesta (oblasť cestovného ruchu, oblasť
sociálnej a bytovej politiky)
5. Termín podania súťažných návrhov: 18.11.2020 do 11.00 hod.
Zodpovedný:
Termín:
15.10.20
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.: 9

Výsledky XXI. kola a vyhlásenie XXII. kola OVS IBV Katúň
MVDr. Michal Kapusta
Nikto sa neprihlásil. Vyhlásili by sme XXII. Kolo. Podmienky tie isté 14,- €/m2. Termín do
18.11.2020 do 11.00 hod.
Uznesenie č.: MZ-08-20-A-5
MZ berie na vedomie výsledok XXI. kola OVS IBV Katúň.
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

15.10.20

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-20-B-5
MZ schvaľuje vyhlásenie XXII. kola OVS IBV Katúň (podmienky ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
Termín:
15.10.20
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

Bod č.: 10

Prideľovanie nájomných bytov
Mária Kaľavská
Prečítala návrhy na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Veronu Louvarovú, bytom Spišské Podhradie, Štefánikova 44, Sp. Podhradie na dobu určitú od
02.11.2020 do 31.01.2021 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.10.20
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

Uznesenie č.: MZ-08-20-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na Štefánikovej ulici 44 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Júliu Holubovú, bytom mesto Spišské Podhradie a pre pána Jozefa Holuba, bytom mesto Spišské
Podhradie na dobu určitú od 02.11.2020 do 31.01.2021 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy
za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.10.20
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.: 11

Majetok – Branislav Gurčík, Štúrova 12/3, Spišské Podhradie – žiadosť
o vysporiadanie pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Privítam Branislava Gurčíka a Mareka Gurčíka.
Branislav Gurčík
Mám záujem vytvoriť stavebné parcely na svojom pozemku, som v kontakte aj s majiteľom
vedľajšieho pozemku, ktorý by išiel do projektu so mnou. Pozemky by mali 6 000 m2, na ktorých
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by bolo možné vytvoriť 6-8 stavebných parciel. K týmto pozemkom nejde žiadna prístupová cesta,
keďže mestská cesta končí zarovno s kláštorskou záhradou. A ďalej prístup už nevedie. Chcel by
som, aby mesto začalo jednať s Biskupským úradom o nejakej zámene pozemku, kde by sa
spravila cesta. Ak by tam bol problém s rozmermi doplnil by som zo svojho pozemku tak, aby
cesta spĺňala parametre cestnej komunikácie. Vytvoril by som T-čko medzi pozemkami, nejakú
slepú ulicu, ktorá by sa neskôr mohla prepojiť s pozemkami, aby slúžila aj ako úložisko. Voda je
v blízkosti pozemku. Prípojka je za p. Gondom. Daný pozemok som riešil aj s Biskupstvom, ktoré
chce, aby to riešilo mesto.
MVDr. Michal Kapusta
Poprosím o diskusiu a stanovisko z komisií. Hovoríte, že jednáte s vlastníkom pozemkov smerom
k Lučanke? Od vrchu, od medze. Pozemky sú susediace.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala žiadosť 08.10.2020. Komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť
Branislava Gurčíka z hľadiska veľkých finančných nákladov a technických nárokov na realizáciu
tejto komunikácie.
Branislav Gurčík
Doložil som aj plán, spĺňalo by to územný plán.
MVDr. Michal Kapusta
Bol som si to pozrieť, aj priestor, kde má kláštorok rodinné bývanie a kde sú kone, tam je veľmi
úzko. Toto čo rozprávate, že by ste pustili zo svojho pozemku toto je super. Najväčší problém je
priestor kým sa dostane človek k vášmu pozemku. Tam prichádza do úvahy keby to mala byť
plnohodnotná komunikácia obojsmerná tak treba brať z medze (z Rypaja). Otázkou je kto to bude
financovať keby sa to malo stavať, lebo mesto na to nemá finančné prostriedky. Mali by sme
prepájať ulicu Jána Pavla II. s Trhoviskom, kde je plánovaná výstavba 40-50 domov a mali by
sme opraviť Levočskú cestu pod Spišskou Kapitulou pod spodnou bránou. Dali sme projekt na
Robotnícku a na Štefánikovu a bol by som veľmi rád keby sme urobili cestu na Ulici sv. Jána
Pavla II. a na sídlisku Štúrova by som bol rád keby sme na budúci rok opravili čo je tam
porozbíjané. To znamená, že teraz keby sme mali ísť touto cestou čo rozpráva p. Gurčík ostáva
otázka, že kto vyfinancuje plnohodnotnú cestu ako výstavbu.
Štefan Faltin
Tam ako býva pán Hudaček plnohodnotná cesta nikdy nemôže byť, len jednosmerná.
MVDr. Michal Kapusta
Ale keby to bola jednosmerná cesta, tak nám chýba prepojenie na Hviezdoslavovu ulicu. Kto bude
investovať, aby ste s nákladným autom prešli na stavbu?
Branislav Gurčík
Momentálne netreba stavať oporný múr.
MVDr. Michal Kapusta
Riešenie by bolo cez Hviezdoslavovu ulicu urobiť cestu.
Branislav Gurčík
Chcem tam urobiť T-čko.
MVDr. Michal Kapusta
Kto bude investorom do cesty, aby ste tam prešli? Koľko treba zobrať z medze? Plnohodnotná
cesta je šírka 7 metrov. Ak by tam mala byť jednosmerná cesta alebo slepá ulica, tak to by bolo
technicky riešiteľné, ale my do toho nejdeme , to si musíte ustáť sami.
Branislav Gurčík
Prístupovú cestu rozšírime na vlastné náklady, aby tam prešlo nákladné auto a vysypeme ju
s makadamom.
MVDr. Michal Kapusta
Ak zoberiete z medze a poruší sa jej statika, kto bude zodpovedný? Potrebujeme na to
projektanta. Mne vychádza napojenie z Hviezdoslavovej ulice. Toto čo vy navrhujete by malo byť
riešenie len na nejaký čas výstavby.
Peter Hanigovský
Čo sa týka prístupnosti, že by si bol ochotný urobiť cestu. Navrhujem, aby sa mesto s nimi
dohodlo na konkrétnom postupe. Urobiť predbežnú dohodu, že to bude slúžiť len počas stavby.
MVDr. Michal Kapusta
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Je potrebné nájsť adekvátne mestské pozemky na výmenu s Biskupstvom.
Štefan Faltin
Sú to rodení Podhradčania tak by bolo dobre, aby zo strany mesta sme im podali pomocnú ruku
čo sa týka vysporiadania pozemkov.
Vladimír Tomko
Navrhujem aby sme sa všetci poslanci išli tam pozrieť s tým, že by oni pripravili všetky listy
vlastníctva.
MVDr. Michal Kapusta
Akú máte časovú predstavu na výstavbu?
Branislav Gurčík
Keby bola prístupová cesta chceli by sme na budúci rok.
MVDr. Michal Kapusta
Majetkové veci rieši otec biskup Štefan, vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, ja sa k nemu
nedostanem, ani nepôjdem kvôli COVID-u, ktorý je v meste. To treba počítať rok kým my sa
dostaneme k tomu, že by sme podpísali zámenné zmluvy. Výmena pozemkov na vodnú nádrž
trvala rok a pol. Po telefóne sa to neporieši. Keď by to malo byť tak, že chcete na rok stavať tak
tade cesta nevedie.
Branislav Gurčík
Tak počkáme. Uvažovali sme aj o variante zdola. Žiadal som aj pozemok od SPF, ale nepredali.
Mestu možno predajú skôr.
Ing.Ján Lisoň
Podľa dnešnej diskusie, napriek prednesenému návrhu z finančnej komisie, navrhujem aby MZ
vzalo žiadosť Branislava Gurčíka na vedomie, nezamietlo ju, aby sme sa ešte zaoberali
možnosťami, výberom pozemkov mesta na prípadnú ponuku pre Spišské biskupstvo na výmenu.
MVDr. Michal Kapusta
Zameniť pozemky s Biskupstvom je možná cesta, ale zameniť pozemky so Slovenským
pozemkovým fondom nie je možná cesta. SPF skôr predá pozemky pri výstavbe súkromnej osobe
ako mestu. Mestu predá pozemok len na účel ako verejno - prospešná stavba (cesta, chodník,
verejná zeleň). Len ak je to v majetku SR a nie je to v správe SPF. Ak je to v správe SPF tak
jedine za cenu znaleckého posudku a mesto to musí vyplatiť a peniaze idú do depozitu keď sa
nájde vlastník tak ten potom dostane peniaze. Tá cesta je tiež zdĺhavá. Ja si myslím, že z tejto
diskusie vzišlo to, čo navrhol aj poslanec Ing. Ján Lisoň, že otvorili sa nám viaceré okná
a rozmýšľame, že ako to nezablokovať. Chcel som počuť od vás, že kto by riešil prístup v tej
medzi. Ja navrhujem zobrať na vedomie túto žiadosť s tým, že skúsim osloviť projektanta, ktorý je
špecialista na dopravu, že či tam vojde to čo chcete. Keby to tam vošlo s tým, že by sme
neotvárali medzu tak myslím, že sme bližšie k nejakému pozitívnemu záveru.
Branislav Gurčík
Neviem či kláštorská záhrada nie je rozšírená.
MVDr. Michal Kapusta
V Podhradí je kopec záhrad čo nesedia. To otvárame „Pandorinu skrinku.“ Potom to pôjde inou
cestou a sa to zablokuje celkom. Tu treba nájsť dohodu zo všetkých strán, lebo silou to
zablokujete.
Uznesenie č.: MZ-08-20-A-6
MZ berie na vedomie žiadosť p. Branislava Gurčíka, Štúrova 12/3, Spišské Podhradie
o vysporiadanie pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
15.10.20
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

Majetok – Ján Forgáč a Bc. Terézia Forgáčová, Bielidla 903/17, Spišské
Podhradie – žiadosť o odkúpenie pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Túto žiadosť už sme mali, schvaľovali sme zámer, je tam geometrický plán – opravili sme ho.
Jedná sa o pozemky zastavané domom. Stanoviská z komisií sme už mali. Keď sme s tým
stotožnení potrebujeme na osobitný zreteľ 7 hlasov. Keď s tým nie sme stotožnení, tak ani ten
bod dnes nepreberajme, lebo nás je málo, lebo zablokujeme vysporiadanie pozemkov pod
domom.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-8
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – novovzniknutá parcela KN-C 1244/2 –
ostatná plocha vo výmere 2 m2 odčlenená od pozemku parcela KN-C 1244 – ostatná plocha
o výmere 2472 m2 na základe geometrického plánu č. 19/2020 vyhotoviteľa Lukáša Fabiana 053
02 Klčov 131 a parcela KN-C 1218/2 – ostatná plocha vo výmere 19 m2, nachádzajúce sa
v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 na Jána Forgáča a manž. Bc.
Teréziu Forgáčovú, Bielidla17, 053 04 Spišské Podhradie v podiele 1/1 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:
15.10.20
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-20-B-9
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku - novovzniknutá parcela KN-C 1244/2 – ostatná plocha vo
výmere 2 m2 odčlenená od pozemku parcela KN-C 1244 – ostatná plocha o výmere 2472 m2 na
základe geometrického plánom č. 19/2020 vyhotoviteľa Lukáša Fabiana 053 02 Klčov 131
a parcela KN-C 1218/2 – ostatná plocha vo výmere 19 m2, nachádzajúce sa v katastrálnom
území Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 na Jána Forgáča a manž. Bc. Teréziu Forgáčovú,
Bielidla17, 053 04 Spišské Podhradie v podiele 1/1 za cenu 10,- Eur/1m2. Náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.10.20
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško

14

Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Jozef Bača

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Celková cena by mala byť 210,- €, ak som dobre rátal.

Majetok – Ing. Peter Jurečko, Levočská cesta 666/13, Spišské Podhradie –
žiadosť o zriadenie vecného bremena
MVDr. Michal Kapusta
Poprosím stanoviská z komisií.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zriadenie vecného bremena pre Ing. Petra Jurečka za
odplatu 1,- €/1 rok.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-10
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemok parcela KN-C 1797/1 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1512 m2 v celom rozsahu, nachádzajúceho sa v k. ú. Spišské Podhradie,
zapísaného na LV č. 1, vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie ako povinného z vecného
bremena, v prospech Ing. Petra Jurečka a manž. Ľubomíry Jurečkovej, Levočská cesta 14,
Spišské Podhradie ako oprávnených z vecného bremena spočívajúceho v práve strpenia
uloženej vodovodnej prípojky. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne na dobu neurčitú s výškou
odplaty 1,- €/1rok. Všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena hradí oprávnený
z vecného bremena.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.10.20
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 – Matúš Holub, Štefánikova 44, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie rodinného domu vo vlastníctve mesta
MVDr. Michal Kapusta
Vraciame sa k tomu čo sme prideľovali ten byt na Starom jarku 45. Matúš Holub je syn neb.
Miloša Holuba. S tým, že by sme predali dom a pozemok pod domom. Záhrady, dvory ostávajú
mestské. Cena 30 000,- €. Vysporiadanie prístavby a verandy čo staval p. Nesládek sa dohodli už
vlastne Holubovci. Poprosím stanoviská z komisií. Sociálna komisia dala stanovisko aby pred
predajom boli vyrovnané všetky nedoplatky. Už sú.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zámer odpredaja domu na Štefánikovej ulici č. 44
v Spišskom Podhradí pre Matúša Holuba, Štefánikova 44, Spišské Podhradie za cenu 30 000,- €.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-11
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľného majetku mesta formou prípadu osobitného zreteľa
a to: rodinný dom s.č. 498 na parcele KN-C 1902 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 215
m2, nachádzajúci sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísaný na LV č. 1 pre Matúša Holuba,
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Štefánikova 44, Spišské Podhradie za cenu 30 000,- € s podmienkou vyrovnania všetkých
finančných záväzkov voči mestu Spišské Podhradie. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti
hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.10.20
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 – Odkúpenie rodinného domu Galova 128/31, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Mesto má záujem o odkúpenie domu po neb. Jožkovi Boržíkovi. Cena je 40 000,- €. Poprosím
stanoviská komisií.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ odkúpiť predmetný dom za cenu 40 000,- €.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-12
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – rodinný dom s. č. 128 na parcele KN-C 1019 a pozemky
parcela KN-C 1019 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 131 m2, KN-C 1022/1 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 219 m2, KN-C 1023 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 146
m2, KN-C 1024/1 – záhrada vo výmere 139 m2, KN-C 1778/2 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 16 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1278 vo
vlastníctve Márie Antalovej, Galova 31, Spišské Podhradie za celkovú kúpnu cenu 40 000,-€.
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.10.20
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 – Nájomníci bytového domu Starý jarok 45, Spišské Podhradie –
žiadosť o pridelenie nevyužitých priestorov
MVDr. Michal Kapusta
Ten priestor im patrí ako spoločné priestory bytového domu, naše bytové oddelenie to musí
poriešiť, že my nebudeme schvaľovať ani nájomnú zmluvu. Tým, že sme zrušili uznesenia, tak
sme dali priestor.
Uznesenie č.: MZ-08-20-A-7
MZ berie na vedomie žiadosť nájomníkov bytového domu Starý jarok 45, Spišské Podhradie
o pridelenie nevyužitých priestorov.
Zodpovedný:
Termín:
15.10.20
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Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:
+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – Sergej Koperdák, Legionárska 10631/3, Bratislava – žiadosť o kúpu
budovy a pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Sergej Koperdák kúpil pozemky na Sivej Brade – parkovisko od pána Šimka. Volal mi pán Šimko
či mesto by vedelo predať záchody na Sivej Brade. Pán Koperdák bol za mnou, ja som mu
povedal, že dokiaľ sa nezmení vlastník na parkovisku na Sivej Brade tak ja nepohnem ani prstom.
Lebo už sme urobili veľmi veľa a neposunuli sme sa nikde. Aj som povedal pánovi Koperdákovi
jednu vec ešte: máme schválené zmeny a doplnky, kde sa dohadovali veci k územnému plánu
a tam je schválený priestor Spišského Jeruzalema. To parkovisko sa má vybúrať, nemá tam byť
asfaltová parkovacia plocha – rozprával som mu, aby to vedel. Hovoril som mu aj to, že v dnešnej
dobe keď sú všelijaké technológie tak možno, že by sme vedeli zobrať kompromisné riešenie, že
by tam nebolo asfaltové parkovisko, ale ekologické parkovisko, ktoré by bolo na zeleni – sú také
možnosti. Na parcele je plomba. Ja by som zatiaľ neprijímal žiadne zásadné rozhodnutia, čo sa
týka WC na Sivej Brade, lebo keby to bola pravda, že pán Koperdák bude vlastníkom a keby sme
dokázali to oživiť a je tam kopec turistov tak vedeli by sme aj s MADOXOM čo je firma čo kúpila
vláčik Spišiačik čo bude chodiť po Podhradí a bude spájať Kapitulu, Spišský hrad, Domovinu
a kostolík v Žehre, vedel by chodiť aj na Sivú bradu. Toto začína mať logiku. Druhú časť žiadosti
zatiaľ nekomentujem. Keby vyšla Sivá Brada, tak konečne by sme poriešili veľkú hanbu.
Poprosím diskusiu.
Peter Hanigovský
Budova je mestská, parkovisko je súkromné a nebol by tam prístup k tomu. Teraz sa mení
situácia , keď bude vlastníkom pán Koperdák, tak môžeme uvažovať o predaji za daných
podmienok. Čo sa týka druhej časti žiadosti ohľadom pozemkov pod Sokoliarňou – tento pozemok
si mesto malo ponechať ako súčasť parkoviska, ktoré prevádzkujeme a je to lukratívny pozemok.
P. Koperdák nám už porozprával rôzne rozprávky o trampolínach, motokárovej dráhe, balónových
šou a iných atrakciách, ktoré tu mali byť do jesene a dodnes nie sú. Hovoril o skrášlení
a starostlivosti o pozemky, choďte sa tam pozrieť – za tie roky od kedy je vlastníkom je tam burina
a nič sa tam nedeje. Môj názor je, možno, že mylný, ale myslím si, že to má slúžiť. Ja budem
hlasovať proti predaju pozemkov Sokoliarne, pretože nevidím, že sa niečo robí, za 5 rokov
absolútne nič.
MVDr. Michal Kapusta
Treba si uvedomiť, dal som preveriť veci, sociálne zariadenie na Sivej Brade stojí na pozemku
SPF, zariadenie na Sivej Brade – nenašli sme právoplatné stavebné povolenie, právoplatné
kolaudačné rozhodnutie. Budeme mať čo robiť, aby sme to dali dokopy. Zaujímavosťou je aj to, že
ani sociálne zariadenie na Parkovisku pod hradom sme nenašli právoplatné stavebné povolenie
ani právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Rozmýšľali sme, že v prvom rade dať vypracovať
znalecký posudok koľko by mohla stať budova sociálneho zariadenia na Sivej Brade. Treba sa
nám ísť tam pozrieť ako to tam vyzerá zvnútra, treba to brať tak, že siete, ktoré sú naviazané na
Sivú Bradu ako na turistickú ubytovňu, voda určite, elektrina tiež. Pod tým by mala byť žumpa
predpokladám. Takže ten vzťah s pánom Šimkom ostáva. Keď sa zle vyspal zatvoril kohútik
a voda nešla. Takže máme čo robiť, aby sme dali dokopy tieto dve stavby so zlegalizovaním.
Myslím si, že stavbu na Parkovisku pod hradom by sme mohli do pol roka dať do kopy, čo sa týka
stavby na Sivej Brade – keď sa stane vlastníkom pán Koperdák, že to prejde cez kataster, viac
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menej ja by som začal rokovať s SPF, je tam naša budova, ktorá nie je zapísaná, ale to bude trvať
nejaký čas. Keď by pán Koperdák naozaj chcel riešiť cestovný ruch v Spišskom Podhradí tak by
som navrhol mu prenajať sociálne priestory – budovu s tým, že by sme vedeli koľko je cena
znaleckého posudku, keby to opravil tak by sa to nezarátavalo do ceny keby sa to potom predalo.
Je to možné, sú to ťažké majetkové vzťahy, ale viem, že sú tie veci možné, lebo sme to riešili aj
s lesmi SR. Je nejaká budova, ktorá sa ohodnotí znaleckým posudkom, aký je stav a potom keď
niekto to zveľadí tak znovu je znalecký posudok kde vlastne znalec povie koľko peňazí do toho
dal – buď sa to musí vyrovnať alebo sa to predá. To hovorím o veľkých vzťahoch. Poprosím
stanoviská z komisií.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem zobrať na vedomie. Uvidíme či pán Koperdák sa stane vlastníkom pozemkov na Sivej
brade, či to prejde lebo teraz je tam plomba a zatiaľ by sme dali vypracovať znalecký posudok.
Vladimír Tomko
Postup dobrý, len by som navrhoval, aby sme sa bavili zatiaľ o sociálnych zariadeniach na Sivej
Brade a nebavili sme sa o Sokoliarni.
MVDr. Michal Kapusta
Tak. Určite nebudeme spájať Sivú Bradu so Sokoliarňou.
Uznesenie č.: MZ-08-20-A-8
MZ berie na vedomie žiadosť p. Sergeja Koperdáka, Legionárska 10631/3, Bratislava o kúpu
budovy a pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
15.10.20
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-08-20-B-13
MZ schvaľuje vypracovať znalecký posudok na budovu sociálneho zariadenia na Sivej Brade vo
vlastníctve mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
15.10.20
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.: 12

Zmena rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie
Ing. Ján Lisoň
Pani Ing. Čarná pripravila návrh na zmenu rozpočtu aj vo vzťahu k dotáciám s tým, že sú tam tri
zmeny. Prvá zmena vo výdajoch je presun na dotáciu na rozvoj cestovného ruchu, t. j.
2 743,- € a 2 720,- € zvýšenie poplatkov za odvoz biologického odpadu, zníženie výdajov na ČOV
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Rybníček o 5 463,- € a tretia položka štátne peniaze, o ktorých nás v rôznom informovala na
poslednom zasadaní MZ a to 15 830,-€ zvýšenie prídelu na lyžiarske kurzy.
MVDr. Michal Kapusta
Podali sme projekt pred 3-4 rokmi na zberný dvor. Žiadosť nám zamietli, že sme malé mesto,
neefektívne. Auto nebude využité na 80 %. Museli sme zmeniť projekt tak, že navýšime triedenie
biologického odpadu. My máme kompostáreň na 360 ton, už teraz sme boli na 350 tonách. Keby
sme chceli auto tak nikdy by nám neprešlo tak, že v meste bude chodiť a dovezie to na naše
kompostovisko, lebo urobí za mesiac 50 km. V SNV je veľká kompostáreň na 5000 ton s tým, že
150 ton ročne odvezieme do SNV. To znamená, že máme auto za 150 000,- € ale 5 rokov
budeme voziť 150 ton do SNV a toto je to navýšenie rozpočtu.
Peter Hanigovský
Keď sa na to pozerám, nemyslím si, že s tým bude problém, pretože sa celkom pekne plnia
výkony.
MVDr. Michal Kapusta
Najväčší problém je, že SNV potrebuje štiepku, majú inú technológiu, to znamená, že niektoré
veci čo sme si ukladali teraz štiepkujeme, aby sme im dávali štiepku. Chcem, aby to auto bolo
vyťažené a keď ideme s lístím alebo s trávou tak máme 1 tonu. Vždy dokladáme, aby sme mali
aspoň 4 tony na aute.
Peter Hanigovský
Nerozmýšľame o rozšírení kompostárne?
MVDr. Michal Kapusta
Bolo by super keby sme rozšírili kompostáreň, lebo keď zoberieme, že projektanti naprojektovali
do výšky 2,5 m, chcel by som vidieť traktor, ktorý by bol vysoký 5 m a mašina vysoká 3 m, aby to
prekopala. Mali by sme ísť smerom ku domom a to nie sú naše pozemky. Musíme pozrieť. Baví
sa 2 dni kým obehá celé mesto. Pred víkendom robíme čistenie mesta. Čistenie veľkých
kontajnerov – otázka.
Peter Hanigovský
V rámci toho, že sme prijímali žiadosť o úver, ktorý poskytol štát. Chcem sa pýtať. Ako sú na tom
školy s peniazmi? Normály chodia.
Ing. Ján Lisoň
Prišla žiadosť z ŠKD Palešovo námestie. Finančná komisia prerokuje žiadosť po predložení
zdôvodnenia.
Peter Hanigovský
Štát nejako nepomáha školám? Viem, že na nejaké dezinfekčné prostriedky dáva. To je len na
súčasnú krízovú situáciu?
MVDr. Michal Kapusta
Dáva nesystematicky. Dosť veľký chaos je v podpore. Tí čo učia a robia majú 100% plat, tí čo
nerobia tak idú na 80%. Tak bola dohoda s riaditeľmi. Prišli peniaze na vyrovnanie činnosti
materských škôl, že sme nikoho neprepustili, ale z tých istých peňazí sú financované aj ZUŠ, ŠKD
a školy. Podpora na MŠ prišla, ale na ZUŠ, ŠKD, CVČ už nie. To znamená, že sa dostávame do
takej polohy, že učitelia, ktorí učia dištančne majú 100% plat, tí, ktorí sú doma a neučia sú na 80
%. ZUŠ niektorí na 100%, niektorí na 80%, ŠKD a ŠJ na 80% a teraz tí ľudia, ktorí sú
z rovnakého balíka financovaní majú rozdielne a ďalšia vec, ktorá je nepochopiteľná, keď si
zoberieme, že zatvorili školy a rodičia musia byť doma, lebo s tými deťmi sa musia učiť, lebo
vyučovanie prebieha cez deň, tak tí rodičia, ktorí sú na OČR majú 55%. Niektorí majú pocit, že
majú 80% a mali by mať 100 % a s tým mám aj ja morálny problém. Získali sme peniaze na MŠ,
ale už na ostatných nie. To neznamená, že to je na vyrovnávanie platov, je to na to, že nikoho
neprepúšťame.
Ing. Ján Lisoň
V tabuľke sú položky uvedené a celkový rozdiel je zvýšenie o 15 832,- € vo výdajoch aj v príjmoch
a to sú školské peniaze.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-14
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie na rok 2020 z pôvodných
6 736 969,- € na 6 752 801,- €.
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+

15.10.20

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Žiadosti o dotáciu – Štefan Sýkora, Podzámková 28, Spišské Podhradie –
žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské Podhradie v roku 2020
MVDr. Michal Kapusta
Keď sme schvaľovali minulého roku zmenu VZN, navýšenie poplatkov za ubytovanie, sme išli
z 0,30 € na 1,- €. Rokoval som s majiteľmi penziónov a nechceme im brániť v rozvoji, keď budú
priznávať prenocovania a pomôžu mestu, za každé 1 euro mesto dostane ďalšie euro cez
Ministerstvo dopravy. Ja som stotožnený s tým, že 0,50 € z každého vybratého eura im dáme do
rozvoja cestovného ruchu. Sú tu 2 žiadosti. Poprosím predsedu finančnej komisie.
Ing. Ján Lisoň
Žiadosti týchto dvoch subjektov o dotácie spĺňajú náležitosti VZN mesta. Pán Sýkora žiada na
rozvoj kapacít cestovného ruchu. V žiadosti je popísané, že aký druh výdajov. Vzhľadom na to, že
máme v rozpočte objem finančných prostriedkov na dotácie, Finančná komisia navrhuje MZ
schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu v sume 1 300,- € pre pána Sýkoru na podporu kapacít
cestovného ruchu v súlade s VZN.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-15
MZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2020 v sume
1300,- € pre Štefana Sýkoru, Podzámková 28, Spišské Podhradie na podporu kapacít
cestovného ruchu v súlade s VZN mesta Spišské Podhradie č. 1/2018 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.10.20
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

Žiadosti o dotáciu – Madox s.r.o., Mäsiarska 50, Košice – žiadosť o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta Spišské podhradie v roku 2020
Ing. Ján Lisoň
Chcú podporiť informovanosť návštevníkov vytvorením turistickej mapy. Žiadajú o poskytnutie
dotácie vo výške 1 442,50 €. Ekonomické oddelenie prekontrolovalo žiadosť, ktorá spĺňa
náležitosti VZN.
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Uznesenie č.: MZ-08-20-B-16
MZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2020 v sume
1 442,50 € pre Madox, s.r.o., Mäsiarska 50, Košice na turistickú mapu v súlade s VZN mesta
Spišské Podhradie č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.10.20
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

Žiadosti o dotáciu – ZO Jednota dôchodcov na Slovensku Spišské Podhradie –
žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské Podhradie v roku 2021
Ing. Ján Lisoň
Jednota dôchodcov podala žiadosť o dotáciu na rok 2021. Finančná komisia zobrala žiadosť na
vedomie a vráti sa k nej pri rozpočte 2021.
MVDr. Michal Kapusta
Zatiaľ nemáme krytie v rozpočte.
Ing. Ján Lisoň
Nemáme ešte spracovaný rozpočet na budúci rok.
MVDr. Michal Kapusta
Dohodli sme sa s p. Ďuricom, že do Nano Nagle chodí každý deň, nastavuje kúrenie, je tam ako
správca. Myslím si, že to bude dobre. COVID ich síce teraz trošku zastaví, ale som rád, že také
niečo funguje.
Uznesenie č.: MZ-08-20-A-9
MZ berie na vedomie žiadosť ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Spišské Podhradie
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské Podhradie v roku 2021. MZ sa bude žiadosťou
zaoberať pri príprave rozpočtu na rok 2021.
Zodpovedný:
Termín:
15.10.20
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.: 14

Návrh VZN č. 4/2020 o ochrane verejného poriadku
Ing. Ján Lisoň
Článok 2 bod 7 to už neplatí dávno a to isté je aj v čl. 5 bod 2. To musí ísť von.
Peter Hanigovský
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Článok 2 bod h) – ako to vieme zabezpečiť? Teraz v utorok je to hrôza pri konvách. Sú skupiny,
ktoré chodia ráno o 02. aj o 04. hod.
MVDr. Michal Kapusta
Musí to byť vo VZN aby sa tým polícia zaoberala. Sú tam aj pokuty.
Ing. Stanislav Ledecký
Je tam veľa chýb. Nie je aktualizovaný ten návrh v súlade so zákonom.
MVDr. Michal Kapusta
Dáme to dorobiť.
Peter Hanigovský
Článok 8, bod 2 p) – to mi nesedí, čo so Silvestrom a Novým rokom?
MVDr. Michal Kapusta
Otvorili sme to kvôli tomu, lebo Biskupstvo Spišská Kapitula na Jeruzaleme majú problém, polícia
nezasiahla, lebo sa nemajú o čo oprieť. Mesto sa stará o podniky, ktoré sú v majetku mesta –
niekto si urobí vlastný chodník na mestskom pozemku, dovolíme, nie je to v majetku mesta,
nesúhlasím, aby naši ľudia mu išli zametať sneh, nie všetky chodníky sú v majetku mesta.
Ing. Ján Lisoň
Vecná stránka je dôležitejšia. Napríklad: zákaz používať alkohol. Všetci používame postreky na
ruky, ktoré majú alkohol v sebe, správne je požívať alkohol alebo slovo tekutiny – znečisťovacími
tekutinami. Do dopravných prostriedkov nemôže vstupovať človek ovplyvnený alkoholom nie pod
vplyvom – je to rozdiel. Bolo by treba sa pozrieť na súlad so zákonom.
Štefan Faltin
Viselo to 15 dní a nikto nemal pripomienky.
MVDr. Michal Kapusta
Netlačí nás čas. VZN sa schvaľuje 3/5 väčšinou. Doladíme zákony a dáme to naspäť.
Uznesenie č.: MZ-08-20-A-10
MZ berie na vedomie návrh VZN č. 4/2020 o ochrane verejného poriadku.
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

15.10.20

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Vladimír Šolc
Harmattov pomník – dopátrali sme sa k jednému žijúcemu rodinnému príslušníkovi, ktorý žije
v Revúcej, on by mal byť vlastníkom a môže s tým pomníkom narábať. Komoru zváračov
kontaktovala p. Litecká - sú ochotní opraviť pomník za symbolické 1,- euro, ale s tým, že musia
mať súhlas vlastníka.
Pomenovanie námestia Štefana Ciska – prišiel s tým vnuk Štefana Ciska, zamietli sme to, lebo
bolo by to dosť komplikované čo sa týka úradov a vybavovania všetkých vecí okolo toho. Komisia
odporúča MZ zaoberať sa návrhom umiestnenia pamätnej tabule pána Štefana Ciska.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zasadala 8.10., zobrala na vedomie zrušenie žiadosti spoločnosti CP Mercurius
a zobrala na vedomie ponuku na odkúpenie areálu na Komenského ulici. Ingrid Pilařová –
zníženie stočného – predložila faktúru za ďalšie obdobie, faktúry od PVPS, mala vykázanú
dodávku pitnej vody 976 m3, v predchádzajúcich obdobiach mala spotrebu 101-108 m3. V období
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po tom mala 140 m3. Finančná komisia doporučuje schváliť odpustenie stočného za 835,12 m2,
u ktorých komisia predpokladá, že pre poruchu rozvodov v dome neboli odvedené kanalizáciou
v sume 894,04 eur bez DPH formou dobropisu.
Mária Kaľavská
Nájomníci z lokality Rybníček žiadajú o dezinfekciu nájomných bytov – bola vykonaná na náklady
mesta už 3x. Komisia doporučuje nasledujúci dezinfekciu vykonať len ak by nájomníci uhradili
50%.
Uznesenie č.: MZ-08-20-B-17
MZ na základe žiadosti schvaľuje odpustenie stočného Ingrid Pilařovej Komenského 42, Spišské
Podhradie za obdobie 17.08.2017 – 16.08.2018 za 835,12 m3 teda v sume 894,04 € bez DPH.
Zodpovedný:
prednosta
Termín:
15.10.20
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

Uznesenie č.: MZ-08-20-A-11
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:
+

+
+

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

15.10.20

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

Rôzne
Mgr. Vladimír Šolc
Je potrebné posielať pozvánku v papierovej forme?
MVDr. Michal Kapusta
Zákon hovorí, že treba mať papierovú formu. Pán kontrolór je to povinné?
Ing. Stanislav Ledecký
Mám taký pocit, že nie je to zo zákona povinné, nechal by som to na dohodu.
Peter Hanigovský
Na pošte bola doteraz jedna pracovníčka, v sobotu by bolo potrebné, aby mala pošta otvorené s 2
pracovníčkami, lebo je veľa ľudí, ktorí si potrebujú ísť cez víkend vybaviť poštu, lebo cez týždeň
nestíhajú alebo nech rozšíria pracovnú dobu aj na viac ako do 5 hod.
MVDr. Michal Kapusta
So sobotou nepohneme, prevádzka pošty je v sobotu od 01.10.2020 zatvorená. Napísali sme im
list, že nech v týždni predĺžia hodiny dlhšie do večera.
Peter Hanigovský
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Mali sme list občanov z ulice Starý jarok. Osadenie retardérov. Na tej ulici je problém ako je
posledný dom, ako je výjazd, tak tam je to dosť úzke.
Štefan Faltin
Boli sme tam pozrieť s pánom Kopnickým a s pánom Komarom. Rozprávali sme s pánom
Vlkolinským a išli 2 autá jak blázni. Donáškari. Nebral vôbec ohľad, že tam niekto stojí. Som proti
retardérom, lebo veľa ľudí nadáva. V Klčove je na každých 50 m, ale keď nie je iná možnosť tak
sa nečudujme, že ľudia spisujú petíciu a chcú retardér.
MVDr. Michal Kapusta
Počkáme na Jozefa Komaru. Budeme to preberať na budúcej Komisii výstavby, územného plánu
a regionálneho rozvoja.
Ďakujem, že ste prišli. Uvidíme ako to bude so zastupiteľstvom v novembri. Tí, ktorí ste
delegovaní do rady školy, treba chodiť do rád kde sa volí, lebo sme mali problém na Školskej ulici,
bolo len 6 členov z 11 člennej rady a volili predsedu a následne volili podpredsedu kde sa 1 zdržal
a mali sme veľkú dilemu. Navrhli sme predsedovi rady školy nech si určia pravidlá voľby
podpredsedu, lebo voľbu podpredsedu nerieši zákon. Noví členovia rady školy si majú zvoliť svoje
zásady, štatút na ďalšie obdobie. Viem, že v čase COVID je to ťažké. Ak by prišlo
k nezrovnalostiam bude problém. Akceptujem voľbu predsedu rady školy a navrhujem, aby si
zopakovali voľbu podpredsedu rady školy za jasných pravidiel.
Bod č.: 17

Záber
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 19.30 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 15.10.2020

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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