Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 06.09.2012
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

Obsah
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Prerokovanie protestu prokurátora – VZN o používaní
zábavnej pyrotechniky
Návrh VZN o miestach osobitného významu
Návrh VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác
Návrh VZN o podmienkach podnikania na území mesta
Spišské Podhradie
Prideľovanie bytov :
1. Palešovo námestie 25
2. Starý jarok 45
3. Starý jarok 31
Petícia občanov proti predaju rodinného domu na ulici Starý
jarok 25 v Spišskom Podhradí.
Petícia občanov proti predaju rodinného domu na ulici
Štefánikova 23 v Spišskom Podhradí.
Rozpočet: čerpanie rozpočtu k 30.06.2012
úprava rozpočtu

Majetok mesta:
1.) Žiadosť o vysporiadanie vlastníctva pozemku parcela
KN-E 2572/1 – orná pôda o výmere 220 m2 – Rudolf
Novák, Trhovisko 15, 053 04 Spišské Podhradie
2.) Žiadosť o odkúpenie pozemku časť parcely KN-C
1772/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
1753 m2 – Mgr. Ľudmila Pattová, Na šafránce 11,
Praha 10, Marián Sýkora, Palešovo námestie 205/13,
Spišské Podhradie, Jozef Sýkora, Tajovského
2606/11, Poprad
3.) Ponuka na odpredaj spoluvlastníckeho podielu
k nehnuteľnosti – dom na Palešovom námestí 16
v Spišskom Podhradí – Renáta Škopová, Palešovo
námestie 16, Spišské Podhradie
4.) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti parcela KN-C 607
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m2. –
Ján Gonda, Prešovská 18, Spišské Podhradie
5.) Ján Boržík, Jarmočná 14, Spišské Podhradie –
žiadosť o pridelenie stavebného materiálu na

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
zástupca primátora
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór,
predseda komisie
zástupca primátora,
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
predseda bytovej
komisie

hlavný kontrolór

primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia,
predsedovia komisií
primátor, predsedovia
komisií
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13.
14.
15.
16.

chodník
6.) Marián Boržík, Jarmočná 15, Spišské Podhradie –
žiadosť o pridelenie stavebného materiálu na
chodník
7.) Ponuka na odkúpenie domu na ulici Komenského 3
v Spišskom Podhradí.
8.) Ponuka na odkúpenie domu na Štefánikovej ul. č. 23
v Spišskom Podhradí ( p. Jílek, Plzeň).
9.) Vysporiadanie majetku z bytu č. 10 na Mariánskom
námestí 18 – Bc. Bartošová Silvia
Správ a z kontroly o prácach vykonaných mimo
pracovného pomeru
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2012
Rôzne
Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
O
MVDr. Michal Kapusta
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Mgr. Peter Vandraško
O
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

hlavný kontrolór
hlavný kontrolór

predsedajúci

+
+
+
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17.00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Peter Hanigovský
Navrhujem do rokovania doplniť bod – oddelenie vodovodu od Podtatranskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti a doplnenie rokovacieho poriadku.
MVDr. Michal Kapusta
Pán poslanec Varšo dal návrh na doplnenie do programu rokovania – zriadenie mestskej polície.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-1

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta

-

Termín:
Primátor:
Dr. Miroslav Varšo

06.09.2012

+
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Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-2

MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

06.09.2012
Primátor:

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenia som vám poslal mailom, za celý rok, splnené aj nesplnené. Má niekto dotaz
k uzneseniam?
Vladimír Petrek
Pán primátor, pozastavil si uznesenie ohľadne vodovodu, argumentuješ tým, že nie si
presvedčený o tom, že to bude pre mesto najvýhodnejšie.
Mgr. Jozef Bača
Ak ideme niečo robiť, musíme vedieť rozpočet, nemám nič proti tomu aby to uznesenie prešlo
dnes.
Dr. Miroslav Varšo
Prešiel som si zasadania MZ, na ktorých sa rokovalo o vodovode, 9.11. 2011– prečítal text
diskusie primátora. 24.11.2011, 19.1.2012, 9.2.2012 bolo pracovné stretnutie k vodovodu - zišli
sme sa, rozprávali sme sa o konkrétnych faktoch, nebola urobená zápisnica, bolo to neverejné.
Ďalej sme o vodovode rokovali 15.3.2012 – p. Repaský sa pýtal či máme nové skutočnosti
o vodovode, 10.5.2012 – šiesty krát – návrh bol vypracovať stratégiu získania vodovodu. Nedal
som tam čísla, ani fakty, po 5 rozpravách o vodovode som si myslel, že sa rozhodujeme ísť do
vodovodu, okrem p. Kapustu, všetci hlasovali za. Toto uznesenie neprešlo lebo si ho nepodpísal.
Chcem ťa verejne požiadať aby si s poslancami spolupracoval. Nemôže byť v odpovedi na
pozastavené uznesenie uvedené, že to bolo nedostatočne dané dopredu. A keď 8 z 9 prítomných
poslancov sú presvedčení o tom, že to je v záujme mesta, nestačí mi tvoja odpoveď. Rešpektuj
väčšinu poslancov, ak po niekoľkých zasadaniach k niečomu dospeje.
Mgr. Jozef Bača
Udivuje ma tvoje vyjadrenie. Spolu sme sedeli, rokovali a dohodli sme sa.
Dr. Miroslav Varšo
Chcel som povedať celú genézu. Dosiaľ mi nebolo jasné, prečo prišlo k nepochopeniu. Neboli
podpísané aj iné uznesenia. Toto ma privádza do rozpakov. Ak nepodpísané uznesenie sa
nemusí vrátiť do rokovania do 10 dní tak z toho mi vychádza, že poslanec nemá nijakú váhu. Táto
skutočnosť ma naozaj zaráža a mám pochybnosti o tom či ako poslanec, či to má nejaký účinok
alebo nejakú váhu. Ak sa väčšina poslancov zhodne , určite to má nejakú váhu.
Mgr. Jozef Bača
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Názor poslanca má svoju váhu ale väčšiu váhu má názor celej komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Schválili sme rokovací poriadok – je tam program a podklady. MsÚ v piatok posiela komplet
podklady poslancom. Každý z poslancov vie, čo bude na MZ, má návrh na uznesenia atď., vie,
ktoré uznesenie vetoval primátor atď. Vaše návrhy na uznesenia neboli podané skôr, tak ako
o tom hovorí rokovací poriadok ale boli podané na rokovaní MZ.
Dr. Miroslav Varšo
Nemôžeš povedať, že neboli podané načas. Povedal som o šiestich dátumoch. Nebola to
skupinka, nebola to nepripravená ani neprediskutovaná vec.
MVDr. Michal Kapusta
To, že niekto dá návrh na doplnenie programu rokovania, to je jedna vec, ale očakávame, že do
3-4 dní pošle aj správu a odôvodnenie, že to posunieme ďalej poslancom. Nie je podstatné, že
dáme bod do rokovania ale potrebné sú podklady.
Dr. Miroslav Varšo
Nie je mojou úlohou pripravovať podklady, mojou úlohou je dať podnet na zriadenie MP. Rovnako
aj pri vodovode, ja nie som kompetentný, ale ako poslanec dám návrh. Preto aby kompetentní na
úrade sa zaoberali danou vecou.
Peter Hanigovský
V Rokovacom poriadku je veta – že poslanec môže dať návrh, po diskusii sa môže o tom bode
hlasovať. Poslanci dávajú návrhy na doplnenie programu. Na predchádzajúcom MZ v súvislosti
s vodovodom bolo povedané, že primátor uznesenie nepodpíše lebo je nevýhodné pre mesto.
Neviem kto má záujem o to, aby vodovod nemalo mesto. Veľa vecí sa robí tak, poslanci nech si
povedia čo chcú, my budeme robiť aj tak čo chceme. Navrhujem aby sa doplnil rokovací poriadok
o bod – „Po nepodpísaní uznesenia do 10 dní, je primátor povinný zvolať do 15 dni MZ.“
MVDr. Michal Kapusta
Poslanci môžu tiež zvolať MZ, vyberáš len tie state, ktoré ti vyhovujú.
Mgr. Miloslav Repaský
Poprosím aby sa dodržiaval rokovací poriadok. Povedal si, pán zástupca, že vy veci pripravujete
a my nie. Je to maximálne neslušné.
Peter Hanigovský
Keď čítate návrhy z mesta, toto nemáme ani v tých uzneseniach, ktoré dostávame od mesta. Keď
na všetky uznesenia tak nech je rovnaký meter, nie len zo strany poslancov ale aj mesta.
Miroslav Longauer
Od kedy sú povinní poslanci urobiť finančné analýzy vodovodu?
Mgr. Jozef Bača
Už trikrát som vysvetľoval prečo som uznesenie o vodovode nepodpísal.
Peter Hanigovský
Čo bolo nepochopiteľné na veciach čo sme dali ako doplnok do rokovacieho poriadku? Že keď
nepodpíšeš uznesenie, že musíš zvolať do 15 dní nové zasadnutie.
Mgr. Jozef Bača
Uznesenie o vodovode je jedna vec, o zvolávaní MZ je druhá. Mojou právomocou je nepodpísať
uznesenie.
Mgr. Ján Furman
Začali sme veľmi konfrontačne, skúsme utlmiť vášne a nech nebude 30 faktických poznámok
k jednej veci, ktorá bude aj tak rokovaná na MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne projektov a pracovných ciest.
Uznesenie č.: MZ-9-12-A-1
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch a pracovných
cestách.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5
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Prerokovanie protestu prokurátora – VZN o používaní zábavnej pyrotechniky.
JUDr. Jozef Tekeli
Na základe protestu prokurátora sme pripravili návrh nového VZN. V texte nového VZN sme
vypustili veci, voči ktorým smeroval protest prokurátora. Nové VZN odstránilo nedostatky
z bývalého VZN. Návrh VZN nikto nepripomienkoval.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-3
MZ schvaľuje VZN č. 9/2012 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Návrh VZN o miestach osobitného významu
JUDr. Jozef Tekeli
Návrh VZN vypracovala Komisia ochrany verejného poriadku. Návrh VZN pripomienkoval VZN
Ing. Lisoň a mestský úrad v Spišskom Podhradí. Tieto pripomienky boli vyhodnotené v rámci
pripomienkového konania, pričom odporúčam ich akceptovať s výnimkou navrhovaného znenia čl.
5 ods. 1 návrhu VZN, ktorý odporúčam úplne vypustiť a nasledujúce odseky prečíslovať. Zároveň
navrhovanou zmenou, ktorá vzišla z pripomienkovania zo strany mestského úradu v Spišskom
Podhradí je úprava odkazovacích noriem VZN na aktuálne platné právne predpisy právneho
poriadku SR. Napriek odvedenej práci na tomto návrhu VZN mám ako hlavný kontrolór
pochybnosti k ukladaniu viacerých povinností týmto návrhom VZN voči fyzickým osobám
a právnickým osobám. Z uvedeného dôvodu podám po schválení tohto VZN návrh na
preskúmanie jeho zákonnosti okresnou prokuratúrou. Návrh VZN nie je možné konzultovať
s prokuratúrou vopred. Prokuratúra nemôže pripomienkovať návrh VZN, ale až prijaté VZN.
Mgr. Jozef Bača
Návrh pripravil p. poslanec Varšo, potom sme sa dohodli, že nové VZN v širšom meradle pripraví
komisia ochrany verejného poriadku v spolupráci s pánom p. Varšom.
V Čl. 11 , bod c – v areáli Spišskej Kapitule.... navrhujem vynechať „a blízkom okolí“. V bode d) –
„areál cintorína“, nahradiť – „areáli cintorínov“, v meste nemáme len jeden cintorín.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-4
MZ schvaľuje pozmeňujúci návrh k čl. 5 návrhu VZN v súlade s vyhodnotením pripomienkového
konania.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
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Mgr. Ján Furman

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-5
MZ schvaľuje pozmeňujúci návrh k čl. 11 ods. 1 písm. c) návrhu VZN v súlade s vyhodnotením
pripomienkového konania.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-6
MZ schvaľuje pozmeňujúci návrh k čl. 11 ods. 1 písm. d) návrhu VZN v súlade s vyhodnotením
pripomienkového konania.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-7
MZ schvaľuje VZN č. 11/2012 na ochranu verejného poriadku v znení schválených zmien
a doplnkov z pripomienkového konania.
Zodpovedný:
Termín:
primátor
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Návrh VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác
MVDr. Michal Kapusta
Právnické osoby a živnostníci sú povinní vypracovať si povodňový a záchranný plán, ak to
nebudú mať spracované tak nebudú mať možnosť žiadať odškodnenie. Je to dosť dôležité. Mesto
má plán záchranných a zabezpečovacích prác. Potom sa do nášho plánu doplnia ostatné plány
právnických osôb a živnostníkov, ktorých sa to týka.
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Uznesenie č.: MZ-9-12-B-8
MZ schvaľuje VZN č. 12/2012 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác.
Zodpovedný:
Termín:
primátor
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Návrh VZN o podmienkach podnikania na území mesta Spišské Podhradie.
JUDr. Jozef Tekeli
Pri zrušení VZN o podnikaní na území mesta Spišské Podhradie z deväťdesiatych rokov sme si
dali za cieľ vypracovať moderné VZN o podmienkach podnikania na území mesta Spišské
Podhradie a predložiť ho na septembrové zasadnutie MZ. Navrhované VZN upravuje otváracie
hodiny podľa jednotlivých typov prevádzok, pričom podnikatelia iba oznamujú splnenie tejto
povinnosti, mesto im už nevydáva stanovisko ako to bolo nesprávne doteraz podľa starého VZN.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-9
MZ schvaľuje VZN č. 10/2012 o podmienkach podnikania v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Ján Furman
Robí niekto jazykovú korektúru týchto VZN? Je tam dosť gramatických chýb, bolo by dobré, keď
dávame takýto materiál na verejnosť, aby bol bez chýb aj po gramatickej stránke.
JUDr. Jozef Tekeli
Žiaľ, na jazykovú korektúru neostáva dostatok času. Sústredím sa predovšetkým na obsah. Medzi
poslancami je viacero učiteľov, preto v budúcnosti iba uvítam ich aktivitu.
Bod č.: 9

Prideľovanie bytov:
1. Palešovo námestie 25
2. Starý jarok 45
3. Starý jarok 31
Peter Hanigovský
16.8. zasadala bytová komisia, zaoberala sa okrem iného aj prideľovaním bytov.
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Predniesol návrh na uznesenia.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-10
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pani:
Kovaľanová Justína, bytom Trhovisko 33, Spišské Podhradie na dobu určitú od 17.9.2012 do
31.12.2012 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
Slžby mesta s.r.o.
17.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-11
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 4 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pani:
Palenčárová Monika, bytom Starý jarok 48, Spišské Podhradie na dobu určitú od 17.9.2012 do
31.12.2012 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
17.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-12
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 7 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí pre pani: Palanská
Helena, bytom Starý jarok 42, Spišské Podhradie na dobu určitú od 17.9.2012 do 31.12.2012
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
17.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Petícia občanov proti predaju rodinného domu na ulici Starý jarok 25
v Spišskom Podhradí.
Petícia občanov proti predaju rodinného domu na ulici Štefánikova 23
8
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v Spišskom Podhradí.
JUDr. Jozef Tekeli
Mestu Spišské Podhradie boli doručené 2 petície od posledného MZ, pričom obe sa týkajú
rovnakého predmetu, ktorým je nesúhlas obyvateľov s predajom rodinného domu na Štefánikovej
ul. č. 23 a ul. Starý Jarok č. 25 neprispôsobivým občanom.
Prvú petíciu týkajúcu sa rodinného domu na ul. Štefánikovej č. 23 podporilo 122 podporovateľov
petície na 4 petičných hárkoch. Zástupcom petičného výboru je p. Lányiová.
Druhú petíciu týkajúcu sa rodinného domu na ul. Starý jarok č. 25 – podporilo 92 podporovateľov
na 3 petičných hárkoch. Zástupcom petičného výboru je p. Hlebová.
Mgr. Jozef Bača
Naozaj sa treba vážne zaoberať týmito problémami. Budeme postupovať tak ako doteraz.
p. Hleba
Keď predáte neprispôsobivým ten dom, celá ulica predá domy tiež neprispôsobivým.
MVDr. Michal Kapusta
Dom na Starom jarku je vo vlastníctve rodiny Pacákových. Pán Pacák sa vyjadril, že dom sa
nepredáva.
Dom na Štefánikovej ul. č. 23 - očakával som, že sa o slovo prihlási predseda finančnej komisie,
na tejto komisii som uvedený problém predniesol a to, že nás navštívili majitelia domu na
Štefánikovej ulici. Sú to občania z Plzne, za dom chcú 8 000,- €, nechcú ho predať
neprispôsobivým občanom. Vyjadrenie zo zasadnutie finančnej komisie v zápisnici ohľadne
uvedeného domu nie je. Asi signál do ČR pôjde, že MZ berie na vedomie túto petíciu. Ostatné
informácie ohľadne iných domov budú v bode majetok, tak ako je v programe rokovania.
Miroslav Longauer
Ktorý to je dom?
Peter Hanigovský
Oproti synagóge.
MVDr. Michal Kapusta
Na MZ v júni bolo prijaté uznesenie , že tu má byť rečnícky pult a že bude rokovanie korektné
a na úrovni. Len toľko poviem.
Mgr. Miloslav Repaský
Chceme robiť prevenciu proti takým predajom, navrhujem, aby v ďalšom čísle občasníka
Podhradčan sme sa poďakovali p. Pacákovi za ústretovosť.
Uznesenie č.: MZ-9-12-A-2
MZ berie na vedomie Petíciu občanov proti predaju rodinného domu na ulici Starý jarok č. 25
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-9-12-A-3
MZ berie na vedomie Petíciu občanov proti predaju rodinného domu na ulici Štefánikova č. 23
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 11

Rozpočet: - čerpanie rozpočtu k 30.6.2012
- úprava rozpočtu
Ing. Slávka Čarná
Predniesla čerpanie rozpočtu. Finančná komisia prebrala čerpanie rozpočtu, tak isto aj škôl
a školských zariadení. Má niekto pripomienky?
Dr. Miroslav Varšo
Stočné – na koľko je položka vyčerpaná?
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Ing. Slávka Čarná
Výšku stočného vieme vždy v decembri.
Dr. Miroslav Varšo
Položka Mestská polícia - na odstupné bola vyplatená časť z tohto rozpočtu, čo je s financiami
zvyšnými?
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu.
Dr. Miroslav Varšo
Prednostu nemáme, sú naňho rozpočtované peniaze?
Ing. Slávka Čarná
V rozpočte už položka - prednosta - nebola.
Peter Hanigovský
Máme rezervu v rozpočte, tam je spoluúčasť na St. jarok 47?
MVDr. Michal Kapusta
Pri verejnom obstarávaní boli dané podmienky, že splatnosť faktúr je 120 dní. Prvé platby budú
v januári – februári.
Peter Hanigovský
Rátame s tým, že v ďalšom roku budeme mať výdavky?
Ing. Slávka Čarná
Toho roku sa neráta s tými peniazmi v rozpočte.
Peter Hangiovský
Ako sme zareagovali, že sme 90 tis. € dostali menej? Výber daní - za 1-6 mesiac je nad 50%.
Dosť občanov hradilo iba polovičnú úhradu. V ďalšom polroku takáto výška asi nebude.
Mgr. Jozef Bača
Každý rok v júni bola platba podstatne nižšia, ani toho roku sa to nezmenilo.
Mgr. Miloslav Repaský
Finančná komisia sa venovala mestu, školským zariadeniam a iným organizáciám – dvaja
nepredložili čerpanie rozpočtu do zasadnutia finančnej komisie.
Ing. Slávka Čarná
Dodali čerpanie rozpočtu po komisii.
Mgr. Miloslav Repaský
Malo to prejsť cez komisiu, mali čerpanie poslať skôr.
Peter Hanigovský
Bola požiadavka na zakúpenie informačných tabúľ.
Ing. Slávka Čarná
Teraz preberáme čerpanie rozpočtu, bude to spomenuté pri úprave rozpočtu.
Ing. Ján Jurečko
Dohodli sme sa s CVČ , že budeme znášať náklady na prepravu autobusom na jednu akciu, ktorá
sa konala vo Vrbovom spolu. Nejde o dopad na rozpočet, ide o presun z položky na položku. Aj
mesto má záujem, aby sa družba rozvíjala naďalej.
Ing. Slávka Čarná
Zníženie rozpočtu – nepríde dotácia na kompostáreň. Následne na to boli robené úpravy
v príjmoch a výdajoch.
Peter Hanigovský
MŠK – 22 000,-€, že sa to presunulo . Celková suma sa nezmenila. Len sa to preškatuľkovalo aby
to nebilo do očí.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je korektné a slušné o tom rozprávať keď tu nie je predseda MŠK a športovej komisie.
Peter Hanigovský
Nie je korektné a slušné, ak predseda MŠK nepríde
na zasadnutie komisie k prehodnocovaniu rozpočtu.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je tu predseda školskej komisie, posielal som zápisnice poslancom mailom. Prečítal návrh na
uznesenie. Prečítal znenie uznesenia – „Školská komisia odporúča prijať uznesenie – blokovať
školskú rezervu do najbližšieho zasadnutia školskej komisie z týchto dôvodov: 1. Neukončené
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financovanie projektu na ZŠ, Palešovo nám. 9. 2. Nejasné podmienky financovania škpôl
a školských zariadení v budúcom roku. 3. Pokles žiakov v jednotlivých školách.
Peter Hanigovský
O rozpustení rezervy rozhodujú poslanci MZ. Postačuje status aký tu je doteraz. Nikdy sa rezerva
nepustila bez súhlasu školskej komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Prijala to školská komisia, myslím si, že o tomto návrhu sa má hlasovať.
Štefan Faltin
Ak prijala komisia takýto návrh tak si myslím, že ho máme schváliť.
Mgr. Miloslav Repaský
To je čerpanie rozpočtu alebo úprava rozpočtu?
Pozrel som si dve čerpania rozpočtov, je tam pre mňa viac nejaských vecí. K čerpaniu by som sa
vyjadril až na ďalšom MZ.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-13
MZ schvaľuje blokovať školskú rezervu do najbližšieho zasadnutia školskej komisie z týchto
dôvodov:
1. Neukončené financovanie projektu na ZŠ, Palešovo nám. 9.
2. Nejasné podmienky financovania škôl a školských zariadení v budúcom roku.
3. Pokles žiakov v jednotlivých školách.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Miloslav Repaský
Materiály od dvoch subjektov boli predložené až teraz, ja dávam návrh aby sme to schválili až na
budúcom MZ.
Mgr. Ján Furman
Tento návrh prešiel na finančnej komisii? Schválili ste úpravu rozpočtu na zasadnutí komisie?
Ing. Slávka Čarná
Jedna vec je čerpanie – ktoré sa berie na vedomie a potom sa schvaľuje úprava rozpočtu mesta ,
o tom čo sme nemali predložené sa nerokovalo.
Mgr. Ján Furman
Zmení to nejako úpravu rozpočtu?
Ing. Slávka Čarná
Toto sa úpravy rozpočtu netýka.
JUDr. Jozef Tekeli
Zbytočne sa celé MZ vedie ostro konfrontačne. V neprítomnosti primátora ho zastupuje zástupca
primátora, toto by sme mali rešpektovať. Prvé vystúpenie diskutujúceho je 5 min. a potom dve
faktické poznámky v rozsahu 2 minúty.
MVDr. Michal Kapusta
Pán poslanec Repaský, obvinil si ma, že vediem schôdzu. V neprítomnosti primátora ho
zastupujem. Obvinil si ma neprávom. Žiadam ospravedlnenie.
Peter Hanigovský
Môže rokovanie MZ zvolať aj zástupca primátora pokiaľ nebol primátorom poverený?
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem vrátiť sa k bodu rokovania MZ.
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Peter Hanigovský
Potrebujeme schváliť úpravu rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-14
MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov v sume 8 635,- € z rozpočtu ZŠ a 4 000,- €
z rozpočtu ŠKD ZŠ Palešovo nám. 9 do rozpočtu mesta.
Zodpovedný:
Termín:
Vedúca ekonomického oddelenia
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-15
MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov v sume 464,- € z rozpočtu ŠKD ZŠ Školská 3 do
rozpočtu CVČ Spišský hrad.
Zodpovedný:
Termín:
Vedúca ekonomického oddelenia
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-16
MZ schvaľuje úpravu č. 2 rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2012 z pôvodných
4 610 681,- € na 4 320 196,- € v jednotlivých položkách podľa predloženého návrhu.
Zodpovedný:
Termín:
Vedúca ekonomického oddelenia
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-A-4
MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu rozpočtových a príspevkových organizácií k 30.6.2012.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-9-12-A-5
MZ berie na vedomie hospodárenie Služieb mesta s.r.o. k 30.6.2012.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 12

Majetok mesta
Peter Hanigovský
Pán Novák dal žiadosť na odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza v katastri štadióna. Komisia po
konzultácii s MŠK nesúhlasí s odkúpením.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia –parcela nie je nejaká významná pre mesto za takúto cenu. Keby bola iná cena
mohli by sme jednať s p. Novákom, cena je veľmi vysoká.
Uznesenie č.: MZ-9-12-F-1
MZ zamieta kúpu pozemku parcela KN-E 2572/1 – orná pôda o výmere 220 m2 – v podiele 1/1 od
p. Rudolfa Nováka trvalo bytom Spišské Podhradie, Trhovisko 15.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Dostali sme žiadosť p. Pattovej, p. Sýkoru na odkúpenie pozemku. Komisia odporúča odpredať
pozemky za cenu 7,- €/m2.
MVDr. Michal Kapusta
Dnes nemôžeme schváliť predaj nehnuteľnosti len zámer, musí to byť zverejnené 15 dní na
úradnej tabuli mesta.
Marián Sýkora
Najprv si mám dať urobiť GP a potom požiadať o odpredaj?
MVDr. Michal Kapusta
GP stojí cca 200,- €. Ak poslanci schvália zámer, tak urobíte GP za prítomnosti zamestnanca
mesta Spišské Podhradie a bude sa schvaľovať odpredaj tohto pozemku.
Marián Sýkora
Suma 7,- € sa mi zdá dosť vysoká.
Peter Hanigovský
Na finančnej komisii bol prijatý návrh a v MZ bol odhlasovaný, že v meste sa bude odpredávať za
7,- €/m2. Pokiaľ niekto nedonesie doklad, že uvedený pozemok už raz vlastnil alebo predloží
sumu, za ktorú ho v minulosti kúpil.
Marián Sýkora
Ak je to tak, budem to rešpektovať.
Štefan Faltin
Je pravda, že mesto odkúpilo od nás pozemky v minulosti za 6,- Sk, aj my sme od mesta tiež
kupovali po 70,- Sk. Jedná sa o úsek tzv. zelený pás, ozaj vtedy tie pozemky šli po 70,- Sk/m2.
MVDr. Michal Kapusta
Na Kúpeľnej ulici je plánovaný chodník a ten tam raz bude. Vy len zarovnáte hraničnú čiaru ulice.
Nepredáva sa až ku ceste.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-17
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie a to časť
parcely KN-C 1772/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 753 m2 v k.ú. Spišské Podhradie
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o výmere cca 40 m2 za cenu 7,- €/m2 pre Jozefa Sýkoru, trvalo bytom Tajovského 11, Poprad –
v podiele ½ a Mariána Sýkoru, trvalo bytom Palešovo nám. 13, Spišské Podhradie - v podiele ½
pred pozemkom parcela KN-C 650- zastavané plochy a nádvoria formou prípadu hodného
osobitného zreteľa za podmienky, že kupujúci vypracuje na vlastné náklady GP. Pri vypracovaní
GP je potrebná prítomnosť zamestnanca MsÚ. Kupujúci pri prevode nehnuteľnosti hradí všetky
náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-18
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie a to časť
parcely KN-C 1772/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 753 m2 v k.ú. Spišské Podhradie
o výmere cca 40 m2 za cenu 7,- €/m2 pre Mgr. Ľudmilu Pattovú, Na Šafránce 11, Praha –
v podiele 1/1 pred pozemkom parcela KN-C 649 – zastavané plochy a nádvoria a to formou
prípadu osobitného zreteľa za podmienky, že kupujúci vypracuje na vlastné náklady GP. Pri
vypracovaní GP je potrebná prítomnosť zamestnanca MsÚ. Kupujúci pri prevode nehnuteľnosti
hradí všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Bola nám doručená ponuka p. Škopovej o odkúpenie podielu domu na Palešovom námestí.
Finančná komisia odporúča zamietnuť žiadosť, mesto nemá záujem o ponúkanú nehnuteľnosť.
Renáta Škopová
Tento dom – náš podiel odpredávame Bobekovcom a máme záujem odkúpiť dom na Štefánikovej
č. 23.
Peter Hanigovský
To sú dve rozdielne veci.
MVDr. Michal Kapusta
Na dome na Palešovom nám. 16 sú ťarchy – ani stavebná komisia neodporúča kúpu.
Uznesenie č.: MZ-9-12-F-2
MZ zamieta ponuku p. Renáty Škopovej trvalo bytom Palešovo nám. 16, Spišské Podhradie na
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti – dom na Palešovom námestí 16
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie

14
PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com

MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
0
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Ján Gonda, Prešovská 18 – dal žiadosť na odkúpenie domu na Prešovskej 8.
Tento občan predchádza čas a zabezpečuje aby sa nikto neprispôsobivý na ulicu nedostal.
MVDr. Michal Kapusta
Pýtal som sa na začiatku MZ či každý dostal podklady, ale nie každý ich prečítal, lebo toto je
v podkladoch.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-19
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti t.j. pozemok parcela KN-C 607 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 251 m2, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom
zapísaná na LV č. 1, a to formou prípadu hodného osobitného zreteľa pre p. Jána Gondu, trvalo
bytom Prešovská 18, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Marián a Ján Boržik – si dali žiadosť o pridelenie stavebných prostriedkov na vybudovanie
chodníka. Komisia navrhla vytvoriť kapitolu na finančné prostriedky na takéto ponuky občanov.
Takýchto žiadostí je dosť.
Mgr. Jozef Bača
Treba si uvedomiť, že chodníky sú mestské, ak je iniciatíva ľudí a sú ochotní urobiť alebo opraviť
chodník pred svojim domom, tomu by som sa nebránil.
Peter Hanigovský
Od začiatku roka sme zamietli niekoľko takýchto žiadostí. Jeden nie je taký istý občan ako druhý?
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia odporúča vyhovieť žiadosti a dotiahnuť tento chodník až ku pánovi Lackovi, aby
sa to urovnalo aby bola urobená jedna rovná línia.
Peter Hanigovský
Z ktorej kapitoly? Podobnú žiadosť sme na komisii už mali – p. Petruľáková si dala žiadosť
a neschválili sme to. Keď nebudeme mať určenú normu tak prídeme o financie, a z ktorej kapitoly
to budeme financovať?
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť p. Petruľákovej je, že len pred bočným domom a kde je zelený plot.
Vladimír Petrek
Robili sme chodníky na Galovej ulici, nie sú tam zvyšné peniaze?
Ing. Slávka Čarná
Zostali ešte nejaké peniaze na tejto položke.
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Vladimír Petrek
Vyčleňme na budúci rok v rozpočte takéto veci a dať do Podhradčana, že kto si chce
svojpomocne urobiť chodník, že mu mesto dá stavebný materiál.
Dr. Miroslav Varšo
Pripojil by som sa k tomu, že podporiť túto ponuku zo strany občanov. Chodník na Galovej ulici,
som rád, že sa robia chodníky, aj ľudia samy majú lepší prístup do dvorov, ale rád by som bol
aby sa robili poriadne. Na Galovej ulici ak nie je urobený obrubník, tak by som prizval k robeniu
chodníkov človeka, ktorý sa vyzná v stavebníctve. Chodník ako je tam robený, mne ako laikovi sa
nepáči. Radšej nech sa urobí menej a poriadne ako veľa a neporiadne.
Mgr. Jozef Bača
Je na vás či z rezervy odsúhlasíte zopár eur na stavebný materiál. Vítam iniciatívu občanov.
MVDr. Michal Kapusta
Máme ešte jeden dlh na Kúpeľnej ulici, tam je predpoklad cca 5 000,- €. Bolo by dobré začať, je
september. MZ prijalo uznesenie na výstavbu chodníkov. V prvom rade je Prešovská ulica. Na
Galovej sme nemali PD, ale hovorili sme, že sú tam obrubníky, je tam tráva, že sa uloží dlažba.
To isté bolo aj na Májovej ulici. Robíme v rámci možností. Robíme tak aby ľudia na týchto uliciach
boli spokojní aby nemuseli meniť vjazdy do domov. Na Galovej ulici som bol keď sme to robili
a občania boli radi a spokojní.
Mgr. Jozef Bača
Neviem kedy a komu sme neschválili toho roku materiál na opravu chodníka. Ak o takých
žiadostiach vieš, povedz komu sme neschválili a treba sa k tomu vrátiť.
Miroslav Longauer
LSKP – je zastavená žiadosť na rekonštrukciu chodníkov, zastávok?
Mgr. Jozef Bača
Výzva ešte nie je.
MVDr. Michal Kapusta
Je to pilotný projekt. Bola schválená cca 90 mil. Sk. Sme úspešní, prešli sme tromi kontrolami,
čakáme na výzvu, sú pripravené stavebné povolenia a verejné obstarávanie.
Mgr. Miloslav Repaský
Nie je nejaká zodpovedná osoba, ktorá usmerní staviteľov chodníkov?
Mgr. Jozef Bača
Máme zodpovednú osobu, ktorá usmerní staviteľov chodníkov.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-20
MZ schvaľuje žiadosť p. Jána Boržíka trvalo bytom Jarmočná 14
, Spišské Podhradie o poskytnutie stavebného materiálu na výstavbu chodníka.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-9-12-B-21
MZ schvaľuje žiadosť p. Mariána Boržíka trvalo bytom Jarmočná 15, Spišské Podhradie
o poskytnutie stavebného materiálu na výstavbu chodníka.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
-

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Dr. Miroslav Varšo
Ten návrh finančnej komisie je veľmi dobrý, keby sa dal pripraviť na budúce MZ, urobiť to čo
navrhla komisia.
Peter Hanigovský
Škoda, že nemáme stanovené priority. Vedeli by sme čo bude prvé, druhé, atď. Teraz to riešime
Jánošíkovsky. Uvidíme čo dovolí budúcoročný rozpočet. Podklady k nemu sa predkladajú do
konca septembra. A to čo nebolo do konca septembra dodané tým sa nebudeme zaoberať.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem aby aj na MZ sa rozpočet nedával na poslednú chvíľu.
MVDr. Michal Kapusta
Rozpočet nebol daný na poslednú chvíľu, bol daný v novembri na MZ a potom bolo prijatý na
ďalšom MZ v decembri, po jeho neschválení prvýkrát.
MVDr. Michal Kapusta
Komenského 3 – ponuka na odkúpenie domu. V júni sme rokovali o petícii, ktorú zaslali občania
Komenského ulice. Pani Záhradníková tento dom nepredáva neprispôsobivým občanom, našli
sme rodinu z Podhradia a kúpia to za cenu 40 000,- €. Zmluva nie je podpísaná, sú tam problémy
s pozemkami, ktoré rieši p. Záhradníková.
Uznesenie č.: MZ-9-12-A-6
MZ berie na vedomie podanú informáciu ohľadne odpredaja domu na Komenského ul. č. 3
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
MVDr. Michal Kapusta
Štefánikova 23 – ponuka na odpredaj domu. V marci je zápis z finančnej komisie, kde je uvedené,
že je potrebné osloviť p. Jíleka. Bol osobne na MsÚ, nechcú dom predať neprispôsobivým
občanom. Je tu jeden občan, ktorý by možno aj ten dom kúpil. Je to všetko v štádiu jednania.
Peter Hanigovský
Aký je časový horizont? Do kedy sa má p. Jílek dohodnúť s prípadným kupcom?
MVDr. Michal Kapusta
Pán Jílej tu bol s manželkou, ponúkli túto cenu, či ten pán to kúpi alebo nie, to nevieme. Kľúče
máme my na úrade, kto má záujem môže sa ísť do domu pozrieť.
Peter Hanigovský
Pána Jílka už posúvame asi rok.
Vladimír Petrek
Stále hľadáme kupca.
Miroslav Longauer
To už ktorý dom v poradí bude?
Peter Hanigovský
Navrhujem odkonzultovať s p. Jílekom cenu o 1 000,- € menej, s tým, že bude schválený nákup
na októbrovom MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Ak také uznesenie prijmeme to znamená, že v októbri ten domu musíme kúpiť. To uznesenie tak
znie.
Dr. Miroslav Varšo
Vstúpiť do jednania s p. Jílekom.
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MVDr. Michal Kapusta
Na základe informácií, že sú možní záujemcovia na kúpu nehnuteľnosti je potrebné pripraviť
podmienky na kúpu, na podanie informácií cca do 15.10.
Uznesenie č.: MZ-9-12-A-7
MZ berie na vedomie podanú informáciu ohľadne domu na Štefánikovej č. 23 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Peter Hanigovský
Vysporiadanie bytu p. Bartošová. Na predchádzajúcom MZ som o tomto hovoril, jej cena za
podlahu a dlažbu bola 380,- €. Komisia skonštatovala, že aby si p. Bartošová vysporiadala
pohľadávky s novým nájomníkom. Je to vysoká cena, ktorú p. Bartošová chce. Komisia
nedoporčuje aby mesto podlahu odkupovalo.
Vladimír Petrek
Kto u nás spravuje tieto byty? Riaditeľ Služby mesta s.r.o. sa ako k tomu vyjadril?
Peter Hanigovský
Pani Knapová na komisii sama povedala, že pre nich je nevýhodné takéto odkúpenie, v prípade,
že si ju p. Bartošová zoberie, vedia ju Služby mesta urobiť lacnejšie.
Štefan Faltin
Pani Bartošová hovorila, že do 30. chce mať vysporiadané veci, chce aby tam komisia prišla
a zhodnotila hodnotu materiálu a do 30. to nebolo.
Peter Hangiovský
Komisia bola ešte v júli v tom byte a ona vtedy nepovedala cenu. Dala ju až v ôsmom mesiaci.
Každý keď ten byt dostal vedel do čoho ide.
MVDr. Michal Kapusta
Pani Bartošová ako kúpila byt na Májovej ulici a odišla z Mariánskeho 18 – poštu neprebrala 2x,
tam mohla byť tá nezrovnalosť. Potom išiel list na doručenku aby sa vyjadrila koľko za to chce. Išli
veci von v čase v týchto lehotách.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď sme prideľovali byt, pýtal som sa či o tom rozhodujú poslanci. Keď sa oni dve nedohodnú?
Chyba bola bytového podniku. Ja si myslím, že keď niekto si dá urobiť linku na mieru, nech si ju
zoberie a dá do garáže alebo nechá tam. Chyba nastala niekde inde.
Peter Hanigovský
V prípade, že schválime tento nákup tak môžeme očakávať, že takéto žiadosti prídu viaceré.
Dr. Miroslav Varšo
Tieto otázky sa zbytočne nanášajú na MZ. Na to je Ing. Tirpák aby toto vysporiadal.
Peter Hanigovský
Ing. Tripák nemôže vysporiadavať tieto veci, on je len správcom, majiteľom je mesto.
Mgr. Miloslav Repaský
Odmietam aby to išlo medzi poslancov nech to rieši správca bytu.
JUDr. Jozef Tekeli
Služby mesta, s.r.o. sú správcom majetku, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie. Ak
máme na mysli situáciu, že vlastníctvo k podlahe nadobúda mesto Spišské Podhradie, a nie
Služby mesta, s.r.o., tak je prirodzené, že o nákupe musí rozhodnúť príslušný orgán mesta.
Vzhľadom na nízky rozsah finančných prostriedkov je však takáto dispozícia s finančnými
prostriedkami v kompetencii primátora mesta a nie mestského zastupiteľstva.
Štefan Faltin
Už na minulom MZ sme to p. Bartošovej mali takto povedať.
Vladimír Petrek
Toto je bezpredmetná vec, aj tá podlaha po tých rokoch nemá žiadnu hodnotu, každý rok sa veci
odpisujú.
Štefan Faltin
Toto sme jej mali povedať na začiatku.
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Mgr. Jozef Bača
Je tu stanovisko komisie. A potom názory občanov.
Uznesenie č.: MZ-9-12MZ schvaľuje, aby si pani Bc. Bartošová Silvia, bytom Mariánske nám. 18, Spišské Podhradie
vysporiadala prípadné finančné nároky za byt č. 10 na Mariánskom nám. 18 v Spišskom Podhradí
s nasledujúcim nájomníkom, teda s pani Ivetou Roškovou, bytom Mariánske nám. 18, Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
0
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-9-12MZ zamieta žiadosť p. Bc. Silvie Bartošovej o vysporiadanie majetku z bytu č. 10 na Mariánskom
nám. Č. 18 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-22
MZ odporúča konateľovi Služieb mesta s.r.o. postupovať pri odovzdávaní bytu č. 10 na
Mariánskom nám. č. 18 v Spišskom Podhradí v rámci nájomnej zmluvy.
Zodpovedný:
Termín:
Konateľ Služieb mesta s.r.o.
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Správa z kontroly o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru
JUDr. Jozef Tekeli
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Predniesol správu z kontroly o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Mgr. Miloslav Repaský
Občianske preukazy môžu byť uvedené alebo nie?
JUDr. Jozef Tekeli
Nesmú sa kópie OP uchovávať v spisoch zamestnancov. Ide o osobitnú kategóriu osobných
údajov.
Uznesenie č.: MZ-9-12-A-8
MZ berie na vedomie Správu z kontroly o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 14

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012.
Peter Hanigovský
Robili ste už kontrolu dokladov položkovite? Porovnávali ste faktúry či súhlasia s uzneseniami?
JUDr. Jozef Tekeli
Nikdy som do uznesení nevstupoval, kontrolu plnenia uznesení robil vždy zástupca primátora,
nemal som dôvod neveriť mu či sú splnené alebo nie sú. Kontrolu zaúčtovných dokladov nerobím,
keďže nie som ekonóm. Tieto veci robí audítor, ktorý je odborníkom v tejto oblasti.
Peter Hanigovský
Fyzickú kontrolu by ste mali robiť vy, lebo ste kontrolór, toto nemôže robiť zástupca primátora.
JUDr. Jozef Tekeli
Neviem čo máte pod fyzickou kontrolou na mysli. Každá finančná operácia mesta je
zabezpečovaná aj iným typom kontroly, a to predbežnou finančnou kontrolou, ktorú robia krížovo
traja zodpovední zamestnanci mesta Spišské Podhradie. Aj pri zaúčtovaní dokladov to takto
prebieha. Každý jeden doklad je opatrený predbežnou finančnou kontrolou.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď je schválený napr. nákup za 2 000,- € či nie je kúpený za viac. Toto si myslel, p. poslanec?
Peter Hanigovský
Áno.
Uznesenie č.: MZ-9-12-B-23
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
Zodpovedný:
Termín:
Hlavný kontrolór
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
+

06.09.2012

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Rôzne
Dr. Miroslav Varšo
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Bolo by dobré aby bod – správy z komisií – ako bol doteraz zostal v programe MZ.
Mgr. Jozef Bača
Bola to ako nutnosť toho predsedu niečo povedať aj keď komisia nezasadala. V budúcnosti bod
„správa z komisií“ bude.
Peter Hanigovský
Netreba vypúšťať z programu bod komisie, ani názory občanov.
Dr. Miroslav Varšo
Chcem v mene komisie poďakovať za vykosenie a vyčistenie židovského cintorína. Mesto
poskytlo pracovníkov aj prostriedky na presťahovanie vlastivednej izby. Kráľovský maratón chcem poďakovať za pomoc, chcem poďakovať riaditeľke MsKS, v mene komisie vás chcem
pozvať na „Podhradský jarmark“ na budúci týždeň. Komisia navrhuje vyčleniť bezplatné hrobové
miesto na cintoríne na pochovanie pozostatkov z náleziska pri výstavbe diaľnice. Termín
navrhujem 15.10. 2012.
JUDr. Jozef Tekeli
Mali by sme rešpektovať rokovací poriadok. Treba vec iba zobrať na vedomie a nie schvaľovať
uznesenie.
Dr. Miroslav Varšo
Podal informáciu ohľadne pamätnej tabule pri prameni na Sivej Brade.
Miroslav Longauer
Na komisii pre cestovný ruch sme schvaľovali cenové ponuky informačných tabúľ. Finančné
prostriedky boli schválené finančnou komisiou. Ústne sme odsúhlasili najnižšiu cenovú ponuku.
Uznesenie bolo prijaté. Čakal som ešte na vyjadrenie p. Kamenického.
Štefan Faltin
Prečítal správu z komisie OVP. Komisia súhlasí so znovuzriadením MP. Problém máme
s kontajnermi na šatstvo – cigáni vyberajú šatstvo, je to porozhadzované, požiadal som riaditeľa
OO PZ aby hliadka prešla a skontrolovala situáciu. Častejšie kontrolovať cintorín – tiež som
požiadal náčelníka o kontrolu.
Miroslav Longauer
Zasadali ste a otázka riešenia parkovania turistického autobusu? Prečo to bolo riešené práve na
Podzámkovej ulici?
Štefan Faltin
Rokovali sme s p. Kickom, ktorý chodí po svete, že nikde v mestách sa v centre neparkuje.
Miroslav Longauer
Vieme zo skúseností, že turisti nemajú záujem zaparkovať pod hradom ale v centre mesta.
Peter Hanigovský
Nech náčelník posiela hliadku aj ku budove SPP, v noci je tam veľmi veselo.
MVDr. Michal Kapusta
Od dnes je uzavretá cesta na Paršivú, dá sa ísť na Úlož. Opravujú cestu po povodniach.
V pondelok prídu geodeti vymeriavať m2 na asfaltovanie v meste po diaľnici. Uvidíme čo sa bude
opravovať. V pondelok by sa mala začať klásť dlažba v parku, dnes bola kontrola pamiatkarov.
Piliere Immaculaty, ktoré sú na cintoríne budú prestrešené. Informácia pre vlastníkov NKP –
výzva my mala ísť asi o týždeň. Je potrebné ukončiť práce a dať žiadosť na tú istú nehnuteľnosť
na ďalší rok. 5.-6.10. sa ide do družobného mesta Vrbové, je pozvaná delegácia z mesta na
piatok. Skúste porozmýšľať kto by mal záujem.
Mgr. Miloslav Repaský
Nebol som celkom presvedčený o dlažbe, ktorá pôjde na námestie. Môžete si pozrieť dlažbu pred
poštou aká je už zničená. Zámer dlažby bol schvaľovaný? Aký to bol postup?
MVDr. Michal Kapusta
V rokoch 2004 - 2006 to bolo schvaľované.
Mgr. Miloslav Repaský
Travertín nie je dosť kvalitný kameň.
MVDr. Michal Kapusta
V PD je písaný travertín, ktorý si vyžiadali pamiatkari.
Mgr. Miloslav Repaský
Boli aj iné možnosti?

21
PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com

MVDr. Michal Kapusta
Boli, čínska žula a turecký travertín.
Pamiatkari prídu v pondelok pozrieť na prvé dlažby. Travertín bude hrubý 6 cm a cenovo sme
lepšie ako v Sp. Vlachoch. Máme podstatne lepšiu dlažbu a nie na úkor kvality. Je to travertín zo
Sp. Podhradia ale nie je dodávateľom Eurokameň.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď to budujeme na nejakú dobu tak je to na zamyslenie či je to najsprávnejší materiál.
Pamiatkari nás tlačia do menej kvalitného materiálu. Ide sa ukladať na sucho alebo do betónu?
MVDr. Michal Kapusta
Vyjadrenie je suchý betón. Pán Zábojník, Sp. Vlachy nám dodáva travertín.
Peter Hanigovský
Kto definitívne rozhodol o tom aká bude dlažba?
MVDr. Michal Kapusta
Pamiatkari.
Miroslav Longauer
Stromy pôjdu dole?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Miroslav Longauer
Postoj zaujali pamiatkari k zeleni?
MVDr. Michal Kapusta
Samozrejme, oni určia aké stromy a kry a koľko atď.
Peter Hanigovský
Obrubníky pri ceste –počíta sa tam s akým vpustom?
MVDr. Michal Kapusta
Bočné vpusty budú.
Mgr. Miloslav Repaský
Cesty sú kde plánované opravovať?
MVDr. Michal Kapusta
Tam kade chodili autá na diaľnicu.
Mgr. Miloslav Repaský
Pôjde do týchto povrchov kanál?
MVDr. Michal Kapusta
Na uliciach Štefánikova, Prešovská a prechod cez Palešovo a Mariánske námestie.
Dnes tu boli na kontrolu zo životného prostredia a odišli spokojní, skládku máme ukončenú, je
ukončená kontrola na skládke.
Mgr. Miloslav Repaský
Už ani tie poklopy sa nedávajú do cesty teraz to vedia stiahnuť do obrubníka.
MVDr. Michal Kapusta
Rokovali sme aj o chodníku na Spišský hrad.
Peter Hanigovský
Keď sme odsúhlasovali prenájom parkoviska, mali Služby mesta kosiť aj chodník.
Val z odpadu z kalu na kapusniciach, čo s tým? Pýtam sa na to už niekoľký krát. Kedy
odstránime mestské kaly zo súkromných pozemkov?
MVDr. Michal Kapusta
Si predseda finančnej komisie, nájdi peniaze, zajtra príde bager. Štát uhradil peniaze zo
záchranných prác. Vadí ten val aj ostatným alebo len tebe?
Peter Hanigovský
Vadí mi to z princípu.
MVDr. Michal Kapusta
Nevadí to povodiu ani životnému prostredia, asi to vadí účelovo tebe.
Peter Hanigovský
Bolo povedané, že nemôžeme vyvážať ten kal aby netiekol po ceste, že ho dáme na kopu a sa to
neskôr odvezie. Na jar si mi povedal, že ešte nie, potom si mi povedal, že keď pán Ondruš bude
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mať zaplatené za skládku tak to odstráni, teraz hovoríš iné. A teraz tvrdíš nájdi peniaze
z rozpočtu.
MVDr. Michal Kapusta
Obviňuješ ma z vecí, toto si pozriem v zápisnici, či som to povedal alebo nie. Prečo nepovieš
o veciach pozitívnych ale len o negatívnych?
Sú veci, ktoré vieme ovplyvniť, ale sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť.
Mgr. Miloslav Repaský
Frézovať sa bude čo?
MVDr. Michal Kapusta
Všetko.
Mgr. Miloslav Repaský
Drť ostáva či ide mimo?
Mgr. Jozef Bača
Drť nie je naša.
MVDr. Michal Kapusta
To sa všetko bude robiť pod kontrolou, tu príde audit.
Vladimír Petrek
Keď sa dvihne voda pri povodniach vyleje sa voda na kapusnice. Ten val teraz urobí to, že sa
dvihne koryto až hore, to je môj názor. Z hľadiska povodňovej situácie. Neviem aký názor má na
to povodie. Možno, že bude taká situácia , že z dôvodu výstavby diaľnice to zadrží vodu, že do
mesta príde menej vody.
Miroslav Longauer
Prečo cez túto sezónu bola veľká tráva a veľmi málo sa kosilo v meste?
Mgr. Jozef Bača
Čo to je veľa a málo?
Miroslav Longauer
Pán Forgáč mi povedal, že má dvoch koscov. Na Podzámkovej ulici boli zarastené potoky. Bol
som na dovolenke na Morave a bol som prekvapený ako tam majú upravené dediny, tak my sme
nie na chvoste ale ďaleko za. Môžeme zakúpiť kosačky ak máme málo.
MVDr. Michal Kapusta
Preto bolo zarastené lebo veľa pršalo. Margecanka nie je náš potok. Toto nie sú naše potoky ale
kosíme ich. Pýtal si sa prečo nerobíme chodník na Sp. hrad? Lebo chlapi kosili. Tak nebudeme
robiť chodník ale budú kosiť. Židovský cintorín sa vyžínal 3 týždne, zberáme odpad, zberáme
zelený odpad. Otáčala sa dva týždne tribúna. Nemôže sa všetko robiť naraz.
Štefan Faltin
Tieto debaty patria ku pive a dávame tu také otázky ako keby sme jeden druhého chceli
provokovať. Plot do uličky okolo p. Kočišovej – už som o tom hovoril niekoľkokrát, občania si to
urobia samy, ak im dáme materiál. Rozprávame o tom 3 roky. Možno sa bude jednať o pár vriec
cementu. Chcem poďakovať všetkých, ktorí organizovali beh 20 MK , či CVČ, MŠK a hlavne OO
PZ. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pri tom robili.
MVDr. Michal Kapusta
Nech prídu v pondelok a dáme im materiál.
Peter Hanigovský
Máme žiadosť aj p. Kočišovej, z komisie majetkovej, je iný názor. Teraz si, pán zástupca,
povedal, že nech prídu v pondelok a ja im dám materiál. Načo sú potom komisie, každý nech si
robí čo chce.
Mgr. Miloslav Repaský
Na ulici Štúrova je zalomená cesta a vyskočili tam obrubníky dohora , aspoň 5 áut tam narazilo,
a to len čo som ja videl.
Mgr. Jozef Bača
Pôjdeme sa tam pozrieť.
Mgr. Miloslav Repaský
Prehodnotíme výber daní podľa výmery? Malo to byť už minulého roku v decembri. Navrhoval by
som, aby sme sa k tomu vrátili. Prišiel mi mail od pána Petreka ohľadne ihriska na Májovej ulici.
Mgr. Jozef Bača
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Mám všetky uznesenia a zápisnice od roku 1999 o celej problematike odpredaja pozemku p.
Petrekovi a ihrisku. Kto má záujem, nech si to príde pozrieť.
MVDr. Michal Kapusta
K tým daniam – nie je to celkom uzavreté, ale urobíme to.
Mgr. Jozef Bača
20.7. ste schvaľovali uznesenie ohľadom ihriska, odstránenie pletiva. 23.7. „občania“ Sp.
Podhradia napísali na Ústav verejného zdravotníctva do Popradu, že ihrisko je nevyhovujúce
z bezpečnostného hľadiska, deti neustále vybehávajú za loptou na cestu. Nedomysleli ste čo
všetko sa môže stať po odstránení pletiva. Bolo chybou pletivo odstrániť. Bezpečnosť na ihrisku
teraz rieši Ústav verejného zdravotníctva v Poprade. Môžeme sa k tomu vrátiť keď budeme mať
vyjadrenie z hygieny.
MVDr. Michal Kapusta
V sobotu večer sa stal úraz, chlapec rozbitá lebka, 3 alebo 4x bol na CT. Bol na bicykli, je
odhradené, poslanci prijali uznesenie na základe návrhu p. Hanigovského. Je tam problém.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja by som išiel od základov , od začiatku výstavby ihriska.
Mgr. Jozef Bača
Treba si prečítať materiály z MZ a MR a tam je toho dosť.
Mgr. Ján Furman
Cesta do Katúň, tá časť, ktorá je v Košickom kraji, tam sa už nedá chodiť, darmo to chodia
vyspravovať. Chodím tam denne autom, je to v dezolátnom stave. Písali sme za mojich čias
viackrát na VÚC do Košíc, bol prísľub, skončilo to a ja už sa neangažujem v tejto aktivite lebo
nový predseda povedal, že to bude riešiť. Od kedy nastúpil do komisie, nevieme čo sa deje
v Katúni. Bolo by dobré aby posielal zápisnice z mestskej časti Katúň. Nejak stagnujú prísľuby čo
všetko sa bude v Katúni robiť. Navrhujem rokovať s VÚC. Alebo potom prejsť k alternatíve
zámeny cesty.
Peter Hanigovský
Dal som návrh aby sa odstránil plot z troch strán, tak je uznesenie. Aká bola tvoja reakcia keď si
pribehol na ihrisko? Povedal si, že za to môže Hanigovský.
MVDr. Michal Kapusta
To nie je pravda a nevkladaj mi tvoje slová do mojich úst. Ohradené ihrisko je bezpečné ihrisko.
V júni sme schválili uznesenie, aby sa prekrylo. Ihrisko tam bolo aj predtým. Len zberáš klepy
a pletky po meste a obviňuješ tých čo robia.
Peter Hanigovský
Bolo povedané, že sa má pletivo odstrániť z troch strán.
Dávam návrh na ukončenie diskusie v bode rôzne.
Bod č.: 16

Mestská polícia
Dr. Miroslav Varšo
Tým, že sa majú dať požiadavky k rozpočtu do konca septembra , môj návrh je – zriadenie
mestskej polície od 1.1.2013. Odvíja sa to od toho koľkočlenná polícia by mala byť.
Mgr. Jozef Bača
Na zriadenie MP musí byť prijaté VZN.
Dr. Miroslav Varšo
Ak dám tento návrh a budeme hlasovať, je to všeobecné, nekonkrétne. Či preložíme tento bod na
budúce MZ a pripraviť si konkrétne návrhy? A porozmýšľať aká by mala byť MP, koľko členov by
mala mať atď. Skôr by som tento bod posunul do ďalšieho MZ s tým aby komisia OVP dala
aspoň jeden návrh.
Mgr. Jozef Bača
Osobne by som sa netlačil na termín 1.1. na zriadenie mestskej polície.
Dr. Miroslav Varšo
Ak to posunieme do marca tú políciu nebudeme mať ani v roku 2015.
Mgr. Jozef Bača
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Najprv musí byť schválené VZN, vyčlenené peniaze v rozpočte a musíme urobiť výberové
konanie na členov MP.
JUDr. Jozef Tekeli
Nemôžeme rozhodovať obyčajným uznesením o tom či bude zriadená MP alebo nie, koľko členná
bude atď. Nám nestačí aby sme na MZ formulovali vlastné myšlienky. 15 dní pred MZ kde sa
bude rozhodovať o VZN o mestskej polícii, už musíme mať jasné tieto skutočnosti. Návrh VZN
o zriadení mestskej polície musí byť najmenej na 15 dní zverejnený na úradnej tabuli mesta.
Hovorím to preto, aby opäť nevzniklo podozrenie, že nebol alebo bol bod účelovo zaradený do
programu atď.
Štefan Faltin
Nech sa všetci poslanci vyjadria ku MP. Nemáme problém keď bude zasadať komisia aby prišli
všetci poslanci a prerokujeme to.
Dr. Miroslav Varšo
Na budúcu komisiu OVP nech sú pozvaní všetci poslanci.
Štefan Faltin
A či je vôľa všetkých poslancov zriadiť MP.
Bod č.: 17

Doplnenie rokovacieho poriadku
Peter Hanigovský
Predniesol návrh na doplnenie rokovacieho poriadku.
Mgr.Jozef Bača
Ja poslancom neukladám žiadne úlohy ani vy mne neukladajte žiadne úlohy. Rokovanie MZ
môžu zvolať aj poslanci.
Vladimír Petrek
Môže poslanec nariadiť? Je to v súlade so zákonom?
JUDr. Jozef Tekeli
Zákon na túto otázku jednoznačnú odpoveď nedáva. Možno dať vypracovať kvalifikované
nezávislé právne stanoviská. Vždy všakpôjde len o nezáväzný právny názor. Záväzný výklad
zákona v konečnom dôsledku môže urobiť len súd.
Uznesenie č.: MZ-9-12MZ schvaľuje doplnenie rokovacieho poriadku – doplnenie bodu č. 6 o vetu: „Po nepodpísaní
uznesenia do 10 dní je povinný primátor mesta zvolať do 15 dní zastupiteľstvo na opätovné
prerokovanie a potvrdenie nepodpísaného uznesenia.
Zodpovedný:
Termín:
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Bod č.: 18

Oddelenie vodovodu od Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
Peter Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie ohľadne vodovodu.
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Uznesenie č.: MZ-9-12-B-24
MZ schvaľuje realizovať analýzu možnosti odčlenenia mestského vodovodu od Podtatranskej
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor, zástupca primátora
06.09.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Robíme s pánom primátorom na analýze a na stratégii odčlenenia vodovodu. Zostavujeme, aby
bolo na jednej strane za a na druhej proti. Som za to, aby sme prehodnotili, že či má význam ísť
ďalšími krokmi. Na tom robíme s primátorom ale dnes som hlasoval proti lebo toto je vyšší level,
kde sú jasné rozhodnutia, že kde chceme ísť. Podporujem návrh poslanca Dr. Varša pripraviť
stratégiu a potom sa rozhodneme či pôjdeme tou cestou alebo nie.
Vladimír Petrek
To uznesenie pán primátor nepodpísal.
MVDr. Michal Kapusta
Vetoval ho ale robíme na tom. Nerobíme to samy ale oslovili sme odborníkov. Vodovod stavali
VVaK a nie občania mesta. Občania robili len prípojky do domov. Nikdy som nepovedal, že
vodovod stavali občania mesta sami v akcii „Z“. Je to ďalšia pletka.
Vladimír Petrek
Robí sa ekonomická analýza vodovodu?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Mgr. Miloslav Repaský
N stránke mesta sú zverejnené výsledky 20 MK. Je tam napísané stará škola a nová škola.
Poprosím aby sa to opravilo.
MVDr. Michal Kapusta
Pripravil to tím okolo p. Barbuščáka, zajtra mu to poviem, ja som to zavesil na stránku v takej
podobe ako mi ju zaslali.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí MZ.
V Spišskom Podhradí dňa 06.09.2012

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

26
PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com

27
PDF dokument vytvorený skúšobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com

