Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 14.11.2013
Program:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
5.
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení za školský rok 2012/2013
6.
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – rodinný dom Prešovská 5
(Mária Antalová)
7.
Podnety občanov
8.
Vyradenie majetku z evidencie majetku mesta Spišské
Podhradie v roku 2013
9.
Bytový dom Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí:
- zverenie majetku do spravy Službám mesta, s. r. o.
- prenájom kotolne v bytovom dome Službám mesta, s.r.o.
- schválenie výšky nájomného v bytovom dome
10.
CVĆ Spišský hrad – žiadosť o navýšenie rozpočtu
11.

Úprava rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení

12.

Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 14/2012 o
podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností
Určenie výšky nájomného na kotolne na rok 2014 pre Služby
mesta, s.r.o.
Správa HK z kontroly nájomných zmlúv ZŠ Palešovo nám 9 a
CVČ Spišský hrad
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

13.
14.
15.
16.
17.

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

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

predsedajúci
primátor
primátor
zástupca primátora
riaditelia škôl
a školských zariadení
primátor, zástupca
primátora
majetkové oddelenie,
predseda komisie
primátor

vedúca ekonomického
oddelenia
primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia, predsedovia
komisií
hlavný kontrolór
primátor, predseda
komisie
hlavný kontrolór
predsedovia komisií
predsedajúci

N
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Mgr. Jozef Bača

Štefan Horbaľ
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Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

PaedDr. Martin Sereday
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Peter Hanigovský
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Privítal prítomných. Sťahujem z rokovania bod 12 – „Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN
č. 14/2012 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti“. Dnes nám bol doručený
z Okresnej prokuratúry v Poprade list, kde prokurátor vzal svoj protest späť.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-1

MZ schvaľuje stiahnutie bodu č. 12 z rokovania MZ.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

14.11.2013

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday

+
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-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

Termín:

14.11.2013

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
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
Má niekto otázky k uzneseniam?
Miroslav Longauer
V akom stave je kanalizácia?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem.
Miroslav Longauer
Budeme vedieť do konca roka alebo na budúci rok?
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MVDr. Michal Kapusta
Neviem, je na hodnotení.
Peter Hanigovský
Ale do konca roka by sme mali vedieť.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem.
Dnes prišiel list z Ministerstva životného prostredia – schválili nám výšku nenávratného
finančného príspevku vo výške 574 425,48 € na kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadu
v meste Spišské Podhradie.
Peter Hanigovský
Spoluúčasť?
MVDr. Michal Kapusta
Spoluúčasť je 30 232,92 €.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí na tom projekte robili, je to práca niekoľkých rokov, v prvom
rade primátorovi, zamestnancom a poslancom, že sme mohli do toho ísť. Grant znamená – 250
ton ročne kompostu pre občanov mesta zdarma, hala, spevnená plocha, studňa, oplotenie,
traktor, vlečka, pluh, štiepkovač. Ďakujem všetkým, ktorí do toho išli. Mesto je vyrovnaná
samospráva, v hodnotení vychádzame veľmi dobre. Máme schválený záverečný účet, to sú body
pre granty.
Podal informáciu o projektoch.
Vladimír Petrek
Na ČOV je podaný grant na technológiu?
MVDr. Michal Kapusta
Na technológiu v prvom kole.
Miroslav Longauer
Kompostáreň – aká firma to bude realizovať?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem, beží verejné obstarávanie. Neviem kto bude dodávateľom stavby. Beží súťaž.
Podal informáciu o pracovných cestách.
Miroslav Longauer
V čom je problém otvorenia spodnej brány?
MVDr. Michal Kapusta
Spodnú bránu zatvorilo Ministerstvo kultúry, je problém s pokladňami cez internet a aj vstup cez
spodnú bránu. Ponúkali sme riaditeľke, že zoberieme ľudí cez úrad práce na spodnú bránu. Vieš
tiež o tom niečo, robíš okolo toho niečo, ak chce niekto urobiť viac , má otvorenú cestu.
Vladimír Petrek
IBV projekt – rieši splaškovú a dažďovú kanalizáciu?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu.
Uznesenie č.: MZ-13-13-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Primátor:
Mgr. Miloslav Repaský
Blíži sa koniec roka, máme množstvo uznesení, chcem poprosiť poslancov o zhodnotenie
uznesení. Podal návrh na uznesenie. Termín je 30.11.2013.
JUDr. Jozef Tekeli
Čo si predstavuješ pod stanoviskom?
Mgr. Miloslav Repaský
Prečo sa uznesenie neplní, či sa plní atď.
JUDr. Jozef Tekeli
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Kontrolný orgán len konštatuje stav plnenia uznesení, ale vysvetlenie dôvodov plnenia alebo
neplnenia musí uviesť ten, kto bol uvedený ako zodpovedný v uznesení, resp. v mene mesta
vedúci kontrolovaného subjektu. Pokiaľ sa jedná o termín, ten je problematický, prebiehajú dve
kontroly, z ktorých správu predložím na ďalšie MZ, plus bude návrh rozpočtu, ku ktorému som
povinný vypracovať stanovisko. Z časového hľadiska je teda nereálne pri dodržaní procesného
postupu dodržať termín 30.11. Bolo by správne, ak by kontrola bola do konca roka a na
januárovom MZ by som podal správu.
Mgr. Miloslav Repaský
Asi to bude problém.
JUDr. Jozef Tekeli
Prebieha kontrola nájomných zmlúv na ZŠ Školská . 3 – plus kontrola postúpená z úradu na VO.
Nie je možné aby som jednu kontrolu vynechal a druhú pred to presunul.
Mgr. Miloslav Repaský
Nech dátum zostane. Ak termín nebude dodržaný, budem to ale rešpektovať.

Uznesenie č.: MZ-13-13-B-3

MZ schvaľuje vypracovanie písomného stanoviska hlavným kontrolórom ku všetkým
uzneseniam MZ, aj ku nepodpísaným primátorom, v tomto volebnom období.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
30.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
0
0

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Faltin
Navrhujem zrušenie uznesenia na osadenie retardéra na Kúpeľnej ulici.
Uznesenie č.: MZ-13-13-E-1

MZ ruší uznesenie č.: MZ-12-12-B-22 (osadenie retardéra na Kúpeľnej ulici).
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský
rok 2012/2013
Peter Hanigovský
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Dostali sme správy mailom. Navrhujem aby sa každý pýtal čo chce vedieť a navrhujem zobrať
správy na vedomie.
Mgr. Jozef Bača
Správy MZ schvaľuje. Na zasadnutí školskej komisie sa dohodlo – 12 min. pre školy a 7 min. pre
školské zariadenia.
Peter Hanigovský
Nedávam návrh na uznesenie.
Mgr. Imrich Biric
Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ v Spišskom Podhradí.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-4

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bc. Iveta Mlynarčíková
Predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v Spišskom Podhradí.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-5

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Ľubica Karpatyová
Predniesla správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ na Palešovom nám. 9.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-6

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy na
Palešovom nám. 9 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský

Primátor:

+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin

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

+
+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Jurečko
Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Mgr. Miloslav Repaský
Organizujete lyžiarske kurzy, či by sa nedalo rozpočtovo počítať, aby deti neplatili toľko ako platia,
a aby nešli len deti od piateho do deviateho ročníka.
Ing. Ján Jurečko
Je to škola v prírode s rozšírením o lyžovanie. Je to v lokalite Tatry a stále máme len dobré
skúsenosti. Škola funguje ináč ako CVČ. Ak sa prihlásia žiaci zo sociálne slabších rodín vieme ich
podporiť. Ja na to momentálne priestor nevidím. Vlastné príjmy z prenájmu používame na
vyfinancovanie dopravného. Po dlhom čase sa podarilo zaktivovať rodičov. Momentálne
prebiehajú aktivity registrácie združenia pre možný príjem 2% daní.
Mgr. Peter Vandraško
Školu v prírode organizujem ja, obsah a náplň si môže škola zvoliť. Lyžiarsky výcvik podľa
učebných osnov môžu absolvovať len žiaci jedného ročníka. Čo sa týka cien, neviem čo si mal na
mysli, všetky doterajšie ponuky neboli nižšie ako Tatranská Lomnica, kde chodíme , ale ak vieš
o lacnejšej môžeme sa o tom baviť. Ale porovnávať podmienky Levoče alebo Poračskej Doliny
s podmienkami vo Vysokých Tatrách je neporovnateľné. Ak si rodič zaplatí nech dieťa absolvuje
lyžiarsky kurz. Toto je moja odpoveď. Doteraz nebola sťažnosť ani na ubytovanie, ani na stravu,
ani na nič. Rodičia boli v škole v prírode, boli na svahu, boli pozrieť aj ubytovanie.
Mgr. Miloslav Repaský
Využili túto možnosť aj žiaci zo sociálne slabších rodín?
Ing. Ján Jurečko
Nevyužili, neprejavili záujem.
Mgr. Peter Vandraško
Zimná škola v prírode – najprv je zaplatiť, potom je výbava, prilby aj lyže máme zápočtom s CVČ,
neviem čo tým myslíš. Čo to je za otázku?
Mgr. Miloslav Repaský
Ak by ste potrebovali pomôcť aby to bolo v lepšej cene, môžem vám pomôcť. Nič zlé som tým
nemyslel.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-7

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy na Školskej
ul. č. 3 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ľuboslav Longauer
Predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Mgr. Miloslav Repaský
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Mohlo byť spomenuté financovanie, aké krúžky vedú zamestnanci.
Ing. Ľuboslav Longauer
Momentálne to nie je možné, je to za minulý rok. Neboli pedagogické záznamy, vedúci krúžku
chodil, tak je to činnosť alebo to nie je činnosť.
Mgr. Miloslav Repaský
Z akého dôvodu nebol krúžok financovaný? To nie je dôvod aby nebola pedagogická
dokumentácia.
Ing. Ľuboslav Longauer
Bolo to na báze dobrovoľnosti.
PaedDr. Martin Sereday
Pri činnosti, ktorú bezplatne sponzoruje CVČ môže dôjsť k úrazu a bude problém, ak nebude
dokumentácia. Tomuto by sa bolo treba do budúcna vyhnúť.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-8

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času
Spišský hrad v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ CVČ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
Poďakoval pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, aj všetkým kto im pomáhali rodičia, zamestnanci. Chcem im popriať veľa elánu a trpezlivosti.
MVDr. Michal Kapusta
V tomto roku boli voľby na riaditeľa CVČ a na budúci rok nás čakajú voľby do ostatných škôl
a školských zariadení.
Bod č.: 6

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – rodinný dom Prešovská 5 (Mária Antalová)
Mgr. Jozef Bača
Na minulom MZ sme riešili túto žiadosť.
MVDr. Michal Kapusta
Pripravili sme varianty. Pani Antalová je ochotná zaplatiť 25 000,- €.
Peter Hanigovský
Finančná komisia navrhuje 27 000,- €.
Miroslav Longauer
Aká bola nadobúdacia cena?
MVDr. Michal Kapusta
32 000,- €.
Peter Hanigovský
27 tis. je stredná cesta.
Je varianta z komisie a suma , ktorú ponúka p. Antalová a potom je verejná obchodná súťaž.
Mgr. Jozef Bača
Načo budeme hlasovať za 27 tis. keď p. Antalová sa vyjadrila, že za dom ponúka mestu 25 000,€.
Peter Hanigovský
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Bol jej zaslaný list, za koľko jej predáme dom?
Mgr. Jozef Bača
Táto informácia bola aj na minulom MZ.
Miroslav Longauer
Boli podniknuté kroky zo strany mesta aby ten dom bol odpredaný?
MVDr. Michal Kapusta
2 roky je ponuka v realitnej kancelárii. Prvé je potrebné schváliť osobitný zreteľ.
Peter Hanigovský
Najprv musí byť osobitný zreteľ.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal osobitný zreteľ.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-9

MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného
zreteľa pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – dom s. č. 270 na
Prešovskej ulici č. 5 postavený na parcele KN-C 610 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 597 m2 a parcela KN-C 610 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2
v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 na Máriu Antalovú rod.
Boržíkovú, trvale bytom Jána Francisciho 1702/27, Levoča 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:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- hlasovanie z odpredaj za 27 000,- € (návrh komisie)
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-

MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské
Podhradie, v obci Spišské Podhradie na Prešovskej ul. súpisné číslo 270, orientačné
číslo 5, ktoré sú zapísane na LV č. 1, vedené v katastri nehnuteľností Správou katastra
Levoča: - stavba – rodinný dom, parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
súpisné číslo 270, orientačné číslo 5, na parcela číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 597 m2, - zastavané plochy a nádvoria – parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape, parcelné číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2,
pre Máriu Antalovú rod. Boržíkovú, Jána Francisciho 1702/27, Levoča – v podiele 1/1 za
celkovú cenu 27 000,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta

Primátor:

0

PaedDr. Martin Sereday

+
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Mgr. Miloslav Repaský

+

Štefan Faltin

0

Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
0
0

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-

MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské
Podhradie, v obci Spišské Podhradie na Prešovskej ul. súpisné číslo 270, orientačné
číslo 5, ktoré sú zapísane na LV č. 1, vedené v katastri nehnuteľností Správou katastra
Levoča: - stavba – rodinný dom, parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
súpisné číslo 270, orientačné číslo 5, na parcela číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 597 m2, - zastavané plochy a nádvoria – parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape, parcelné číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2,
pre Máriu Antalovú rod. Boržíkovú, Jána Francisciho 1702/27, Levoča – v podiele 1/1 za
celkovú cenu 25 000,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+
0
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem sumu 26 900,- €
Štefan Faltin
Jednak je to človek z Podhradia, tá cena je menšia ako bola predtým ale mali by sme si uvedomiť,
že je to Podhradčanka, má dve malé deti, chce sa tu usadiť. Pán Horbaľ so zástupcom primátora
a iní sa tam boli pozrieť, ak sa to neodsúhlasí, cena domu môže byť na budúci rok nižšia. Ja som
tam osobne nebol.
Miroslav Longauer
Čím sa znehodnotí?
Štefan Faltin
Treba to vykurovať.
Mgr. Miloslav Repaský
Ostatné domy - tiež sa takýmto spôsobom znehodnocujú alebo budeme uchovávať majetok
v takom stave ako sme ich kúpili?
Miroslav Longauer
Keď do toho domu zateká prečo mesto neurobí kroky aby sa nepoškodila stavba. Je to mestský
majetok.
Štefan Faltin
Ja som nepovedal, že zateká, ale že sa znehodnocuje.
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MVDr. Michal Kapusta
Zatekalo cez úžľab ale už je to urobené. Dom, v ktorom sa nebýva chátra. Do domu nezateká,
opravili sme to.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-

MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské
Podhradie, v obci Spišské Podhradie na Prešovskej ul. súpisné číslo 270, orientačné
číslo 5, ktoré sú zapísane na LV č. 1, vedené v katastri nehnuteľností Správou katastra
Levoča: - stavba – rodinný dom, parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
súpisné číslo 270, orientačné číslo 5, na parcela číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 597 m2, - zastavané plochy a nádvoria – parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape, parcelné číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2,
pre Máriu Antalovú rod. Boržíkovú, Jána Francisciho 1702/27, Levoča – v podiele 1/1 za
celkovú cenu 26 900,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

0
+
+
0
0

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
+
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
-

Prestávka

Štefan Horbaľ
Dávam návrh na 26 000,- €
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-10

MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské
Podhradie, v obci Spišské Podhradie na Prešovskej ul. súpisné číslo 270, orientačné
číslo 5, ktoré sú zapísane na LV č. 1, vedené v katastri nehnuteľností Správou katastra
Levoča: - stavba – rodinný dom, parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape,
súpisné číslo 270, orientačné číslo 5, na parcela číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 597 m2, - zastavané plochy a nádvoria – parcely registra „C“ evidované na
katastrálnej mape, parcelné číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2,
pre Máriu Antalovú rod. Boržíkovú, Jána Francisciho 1702/27, Levoča – v podiele 1/1 za
celkovú cenu 26 000,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško

Primátor:

+
0
0
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek

0
+
0
+
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Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+

Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Podnety občanov
Mgr. Miloslav Repaský
Vážení pán primátor, vážení prítomní, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi prejavili dôveru vo
voľbách do VÚC, mojej rodine a mojim deťom a tým, ktorí mi urobili negatívnu reklamu a zároveň
mi tým pomohli a urobili riadnu hanbu mestu Spišské Podhradie. Už sa to stalo druhýkrát predtým v komunálnych voľbách Ing. Mačugovi. Ešte raz ďakujem za podporu.
Štefan Faltin
Ulica Trhovisko – sťažovali sa občania, že je tam smrad z kanála, p. Jasovská, p. Kubovčíková.
Rozprávali už so zástupcom primátora o tomto probléme. Bolo by dobré sa tam pozrieť.
Miroslav Longauer
Pýtam sa ako občan, žiadal som vás, že či vzíde nejaký návrh čo sa týka platenia stočného aby
bolo jedno paušálne merítko aby platili všetci alebo nikto. Vzišiel nejaký návrh z vašich radov?
Mgr. Jozef Bača
Nevzišiel. Program rokovania MZ si dostal. Nič také v programe nie je. Na minulom zasadnutí MZ
p. poslanec Petrek vysvetlil ako je to so stočným. To nie je o našom hlasovaní, to je o tom čo
ukladajú zákony.
Miroslav Longauer
Podľa teba je to férové alebo nie?
Mgr. Jozef Bača
Nehrajme sa na skúšajúcich. Je to tak ako to vysvetlil p. poslanec Petrek.
Uznesenie č.: MZ-13-13-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

14.11.2013

Primátor:

Bod č.: 8

Vyradenie majetku z evidencie majetku mesta Spišské Podhradie v roku 2013
Štefan Faltin
Komisia OVP sa zaoberala vyraďovaním majetku. Poprosím Mgr. Kynčákovú o vysvetlenie.
Mgr. Denisa Kynčáková
Podala informáciu ohľadne vyraďovania majetku.
MVDr. Michal Kapusta
Posielal som tabuľku v sobotu, urobil som preklep, chybu, prepáčte mi.
Štefan Faltin
Prečítal návrh na uznesenie.
Peter Hanigovský
Škoda, že sme nedostali nejaký prehľad k tomu, je to dosť veľa korún. Možno by bolo dobré si to
prejsť na úrade lebo ostatní nemali až tak veľké sumy ako mesto.
MVDr. Michal Kapusta
Koľko na úrade? O čom hovoríš? To je celková suma, za všetky zariadenia v meste a nie len za
mestský úrad.
Štefan Faltin
Ten majetok čo išiel na vyradenie aby sa čím skôr zlikvidoval lebo sa to nedá kde skladovať.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-11

MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta Spišské Podhradie v celkovej hodnote 37 532,95
11

€ z toho:
- majetok do 100,- € = 5 399,60 €
- majetok od 100,1 do 1 699,99 € = 22 891,29 €
- majetok nad 1 700,- € = 9 242,06 €
Zodpovedný:
Mgr. Kynčáková
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

14.11.2013

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Bytový dom Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí
MVDr. Michal Kapusta
Kolaudácia bola v utorok, právoplatnosť nabehne čoskoro. Kto chce vidieť ako vyzerá dom, nech
sa páči. Je potrebné určiť kto bude spravovať tieto byty, je tam 14 bytov.
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-12
MZ schvaľuje rozšírenie predmetu výkonu správy majetku mesta Spišské Podhradie spoločnosťou
Služby mesta s.r.o. o nehnuteľný majetok:

- bytový dom Starý jarok, súpisné číslo 637, orientačné číslo 47, parcela číslo 1304 v k.ú.
Spišské Podhradie, obstarávacia cena 804.331,88 € na dobu neurčitú s účinnosťou od
16.11.2013 .
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-B-13

MZ sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri nájme majetku
mesta, nehnuteľnosti, príslušenstvo a technológie:
plynová kotolňa Starý jarok 47, č. s. 637, p. č. 1304 v k. ú. Spišské Podhradie, ktorá
pozostáva z budovy a technológie pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. je skutočnosť, že
Služby mesta s.r.o. sú obchodnou spoločnosťou so 100%-tnou majetkovou účasťou
mesta, ktorú mesto Spišské Podhradie založilo na podporu a zabezpečenie úloh
súvisiacich so zhodnotením majetku mesta a napĺňaním činnosti, ktoré majú prispieť k
uspokojovaniu potrieb, ktoré sú vo verejnom záujme a s koncepciou rozvoja mesta
Spišské Podhradie v oblasti tepelnej energetiky. Vo vzťahu k predmetným
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nehnuteľnostiam Služby mesta s.r.o. zabezpečia plnenie záväzkov prevádzky tepelného
hospodárstva pri dodávkach tepla a teplej vody.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Finančná komisia odporúča schváliť kotolňu za 1,- € do konca roka.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-14
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom majetku mesta: nehnuteľnosti, príslušenstvo a technológie:
1. plynová kotolňa Starý jarok 47, č. s. 637, p. č. 1304 v k. ú. Spišské Podhradie, ktorá
pozostáva z budovy a technológie
pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. na dobu neurčitú. Výška nájmu na obdobie od 16.11.2013 do
31.12.2013 je 1,- €. Na nasledujúce kalendárne roky sa výška nájmu určí vždy v mesiaci
december, ktorý predchádza kalendárnemu roku na ktorý sa výška nájmu určuje.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
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
Ak by bolo nájomné 3% z obstarávacej ceny tak najvyššia cena by bola 202,02 € a najnižšia
100,60 €.
Ing. Marián Tirpák
Je to porovnateľné s cenami v bytovom dome na Palešovom nám. 25.
MVDr. Michal Kapusta
Ostávame na 3% ako VZN na výber nájomného alebo či tento dom z toho vyjmeme?
- z rokovania odišiel pán poslanec Mgr. Peter Vandraško
Ing. Marián Tirpák
Tým, že obstarávacie náklady na Starom jarku 47 boli nižšie ako na Palešovom nám. 25 tak 3%
sú porovnateľné s 2,5 % na Pal. N. 25.
MVDr. Michal Kapusta
Ak pôjdeme na 3% máme všetko dané a Služby mesta budú vedieť čo majú robiť. VZN je jasné
a dané. Netreba ho meniť.
Vladimír Petrek
Obstarávacie náklady boli nižšie a necháme 3% nájmu?
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Mgr. Jozef Bača
Je tu plyn, cena na m2 by nemala byť nižšia ako na Palešovom nám. 25.
PaedDr. Martin Sereday
Nevychádzal by som z nákladov domu ale z kvality bývania. Nájomníka zaujíma cena, ak sú
kvalitnejšie, potom chápem aj primerane navýšenú cenu. Ak 3% sa dajú porovnať s 2,7% na
Palešovom 25, potom nevidím dôvod prijímať nové VZN. Majme jedno a vychádzajme z toho čo
je platné.
Peter Hanigovský
Navrhujem 2,7 %.
Mgr. Miloslav Repaský
Neujdú nám do týchto bytov ostatní nájomníci?

Peter Hanigovský
90% ľudí z Palešovho nám. 25 odíde preč, je tam elektrické kúrenie.
Máme voľných 5 bytov, okrem Starého jarku 47, spolu 19 voľných bytov.
Miroslav Longauer
Koľko činí rozdiel 3% a 2,7%.
Ing. Marián Tirpák
Na Palešovom nám. 25 je porovnateľne na 1 m2 rovnaký ako na Starom jarku 47.
Najnovší dom by mal byť najlepší, malo by tam byť najvyššie nájomné lebo ináč ľudia
prejdú z ostatných domov sem.
Peter Hanigovský
Možno tie domy zostanú prázdne lebo ľudia pôjdu tam kde to bude lacnejšie. Treba sa
nám vážne zaoberať vykurovaním domov, kde je elektrické kúrenie. Ľudia chcú mať teplo
celý deň. Elektrické kúrenie je jedno z nie lacných. Ľudia čakajú na to kým dokončíme
dom , kde bude plynová kotolňa.
Vladimír Petrek
Na každý bytový dom máme VZN rôzne?
MVDr. Michal Kapusta
Je jedno VZN. Je tam napísané, v ktorom dome koľko vyberáme nájomné.
PaedDr. Martin Sereday
Beriem návrh späť, zle som to pochopil.
MVDr. Michal Kapusta
Hanigovského návrh je 2,7 %.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-15

MZ schvaľuje cenu nájmu v bytovom dome na Starom jarku č. 47 na 2,7 %
z obstarávacej ceny.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Marián Tirpák
Potom je potrebné znížiť nájomné v bytovom dome na Palešovom nám. 25.
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Bod č.: 10

CVČ Spišský hrad – žiadosť o navýšenie rozpočtu
Peter Hanigovský
Prečítal návrh z finančnej komisie. Komisia navrhuje zvýšenie o 1 500,- € z rezervy škôl
a školských zariadení na údržbu budov.
Vladimír Petrek
Z ktorej rezervy školy.
Peter Hanigovský
Z rezervy budov.
Mgr. Miloslav Repaský
Na čo majú byť použité finančné prostriedky?
Peter Hanigovský
Na činnosť.
Vladimír Petrek
Na akú?
Ing. Ľuboslav Longauer
Od 15.9. tieto peniaze mali byť určené na dohodárov. Sa to posunulo až do tohto stavu.
Padla otázka ako môžu fungovať krúžky keď nemajú vedúcich. Nie sú peniaze.
Peter Hanigovský
Pýtali sme sa koľko krúžkov máte, koľko krúžkov funguje skutočne? Pačwork vraj
nefunguje.
Ing. Ľuboslav Longauer
Neviem odkiaľ to berieš. Tieto peniaze idú na dohodárov. Ja som to na finančnej komisii
povedal, neviem prečo to išlo do MZ až teraz, nie je to moja chyba.
Mgr. Jozef Bača
Dozadu sa nemôže vyplácať, tak sa ponížila suma.
Ing. Ľuboslav Longauer
Suma 1 500,- € vyšla z finančnej komisie.
Ing. Ľuboslav Longauer
To nie je otázka, že ja sa dohodnem, ja musím s tými ľuďmi jednať, ja teraz neviem
povedať koľko to bude ľudí, bolo plánovaných 8-10 ľudí. V tom bol plánovaný aj plavecký
výcvik.
Vladimír Petrek
Je 14.11. – o mesiac schvaľujeme rozpočet.
Ing. Ľuboslav Longauer
Toto nie je na činnosť CVČ, nebude obmedzené aj ak schválite 0.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu CVČ Spišský hrad, Školská 10 v Spišskom Podhradí
o 1 500,- € z rezervy škôl a školských zariadení na údržbu budov.
Zodpovedný:
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

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

- návrh neprešiel
Bod č.: 11

Úprava rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení
Ing. Slávka Čarná
Školy a školské zariadenia si mali upraviť rozpočet. Na minulom MZ sme prerokovali
úpravu rozpočtu mesta. Teraz sa to premietlo aj do škôl, to čo školy ušetrili to je ziskom
rozpočtu. Všetky úpravy prešli finančnou komisiou. Zatiaľ je to v rezerve. Sú v tých
návrhoch zapracované štátne financie. Úpravy sa týkali len školských financií.
Peter Hanigovský
Dal som návrh aby sa ušetrené peniaze dali na účet na výstavbu kanála.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-16

MZ schvaľuje sumu z ušetrených školských peňazí 10 170,- € presunúť na zriadený účet výstavba kanála.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Jurečko
Hovoríte o kapitole daní, ide o poníženie daní. Aby nedošlo k omylu, že všetko čo
ponižujeme v školách je úspora.
Peter Hanigovský
Finančná komisia navrhuje schváliť úpravu rozpočtu ZŠ, Školská 3 z pôvodných
646 317,- € na 632 532,- €.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-17

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ, Školská 3 z pôvodných 646 317,- € na 632 532,- €
(610-620=499 232,- € + 630-640=104 350,- € + 700=28 950,- €).
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Finančná komisia prerokovala žiadosť MŠ na presun finančných prostriedkov.
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Uznesenie č.: MZ-13-13-B-18

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu ŠKD, Školská 3 v Spišskom Podhradí z pôvodných
59 078,- € na 48 777,- € (610-620=44 426,- € +630-640=4 351,- €).
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-B-19

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu ŠJ, Školská 3 v Spišskom Podhradí z pôvodných 75 674,€ na 75 494,- € (610-620=53 798,- € + 630-640=21 696,- €).
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-B-20

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9 v Spišskom Podhradí z pôvodných
391 372,- € na 382 681,- € (610-620=304 026,- € + 630-640=78 655,- €).
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-B-21

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu ŠKD, Palešovo nám. 9 z pôvodných 30 169,- € na 29 926,€ (610-620=26 657,- € + 630-640=3 269,- €).
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie

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

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-B-22

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu CVČ Spišský hrad, Školská 10 v Spišskom Podhradí
z pôvodných 79 607,- € na 79 839,- € (610-620=71 234,- € + 630-640=8 605,- €).
Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-B-23

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu ZUŠ, Sídlisko hrad 28 v Spišskom Podhradí z pôvodných
156 170,- € na 155 279,- € (610-620=128 853,- € +630-640=26 426,- €).
Zodpovedný:
riaditeľ ZUŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-B-24

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu MŠ Májová 54 v Spišskom Podhradí z pôvodných
225 637,- € na 221 885,- € (610-620=160 604,- €+630-640=56 281,- € + 700=5 000,-€).
Zodpovedný:
riaditeľka MŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-13-13-B-25

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu MŠ – ŠJ z pôvodných 38 433,- € na 40 917,- € (610620=24 460,- €+630-640=10 657,- €+700=5 800,- €)
Zodpovedný:
riaditeľka MŠ
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-B-26

MZ schvaľuje návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2013 z pôvodných 3 958 831,- €
na 3 922 254,- € po úprave.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Určenie výšky nájomného na kotolne na rok 2014 pre Služby mesta s.r.o.
Peter Hanigovský
Služby mesta s.r.o. dali žiadosť na úpravu nájmu kotolní na rok 2014.
Ing. Marián Tirpák
Prečítal výšku nájmu v roku 2012 a 2013.
Peter Hanigovský
Prečítal návrh uznesenia z finančnej komisie.
Poprosím posielať pozvánku na zasadnutie finančnej komisie aj Službám mesta s.r.o.
Pôsobenie kotolne v roku 2014. Všetci až na jedno spoločenstvo si objednali teplo do
apríla 2014.
Ing. Marián Tirpák
Do konca septembra sú bytové domy povinné objednať množstvo tepla. Objednávky prišli
z bytoviek zo všetkých s tým, že jedna bytovka, Štúrova 3, sa odpája tohto roku ale ešte
má nejaké objednané množstvo tepla, Bytové družstvo Spišská Nová Ves majú
objednané teplo do konca júna 2014, Štúrova 2 má objednávku na celý rok. Je ponížená
lebo sa zateplil bytový dom. Dali sme požiadavku na rozpočet mesta, potrebujeme robiť
nejaké úpravy, odpadla položka ktorá ťažila mesto, vybudovanie nového sekundárneho
rozvodu, a ako bude fungovať kotolňa do budúcna - neviem, do leta tak ako doteraz a od
leta vetva A sa uzatvorí za bytovým domom Štúrova 2. Požadovaný výkon na jednu
bytovku je 12 kW. Dokážeme prispôsobiť výkon kotla aby pracoval v tomto režime.
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Náklady budú na výmenu čerpadiel. Bytový dom Štúrova 2 zatiaľ neplánuje aby sa
odpájal. Necháme to bežať v tomto režime. Predpokladáme, že to nebude tak stratové
ako keď išli všetky bytovky.
Peter Hanigovský
Je možné dať spoločenstvu výpoveď z dôvodu neekonomického dodávania tepla?
Ing. Marián Tirpák
To nemôžeme. Takto prevádzkujeme Mariánske nám. 18, Starý jarok 31, tak budeme
prevádzkovať aj Štúrovu 2. Náklady na úpravu kotolne budú cca 1 000,- €. Toto musí
majiteľ zniesť.
Vladimír Petrek
Prečo to má znášať mesto, nech to znáša odberateľ.
Miroslav Longauer
Celá kotolňa bude prevádzkovať jeden bytový dom? Náklady budeme znášať my? To je
luxus.
Ing. Marián Tirpák
Preto som požiadal o zníženie nájomného, nepotrebujem 2 kotly.
Peter Hanigovský
Vo zmluvnom vzťahu sú Služby mesta a Bytové spoločenstvo Štúrova 2. Je to zmluva
medzi dvomi subjektmi. Je vypovedateľná.
Ing. Marián Tirpák
Je, za istých podmienok.
Peter Hanigovský
Chcem aby ste urobili právnu analýzu či môžeme vypovedať zmluvu už v decembri alebo
aká je výpovedná lehota. Niekto bude mať vykurovanie z mestskej kotolne. Chcem také
informácie zo Služieb mesta s.r.o.
PaedDr. Martin Sereday
Je prevádzkovanie tejto kotolne rentabilné ak bude vytápať 17 bytov? Nie je to luxus?
Ing. Marián Tirpák
Mesto prevádzkuje 4 kotolne. Na Mariánskom nám. 18 prevádzkujeme 10 bytov prečo by
nebolo rentabilné 17 bytov?
Peter Hanigovský
Aká je ekonomika na Mariánskom nám. 18? Rentabilná kotolňa bola na Štúrovej 1. To
nie len tak, že zmeníme technológiu a pôjdeme na jeden kotol. Aj vetva A na Štúrovej ulici
má už 40 rokov. Renta v malých kotolniach je okolo nuly.
Ing. Marián Tirpák
Neviem kde si prišiel na to , že jedine Štúrova 1 je zisková.
Peter Hanigovský
Na jednej strane ľudia kričia ,že je vysoké nájomné a na druhej kotolňa vytvára zisk.
Ing. Marián Tirpák
Zisk si môže s.r.o vytvoriť do výšky 4 000,- €. Neoprávnené straty sú cca 7 000,- €. Kto tu
stále hovorí, že Štúrova 1 je v zisku? Vždy v správach uvádzam, že Štúrova je v strate, už
5 rokov to rozprávam. Moje žiadosti sa stále zamietnu. Kto chce o tom vedieť viac, nech
sa páči, dohodneme sa a prejdeme si všetko. Ten zisk vyšiel z toho, že ste videli finančnú
analýzu pre rozdelením.
Miroslav Longauer
Bola by prevádzka plynového spotrebiča 2 m2?
Ing. Marián Tirpák
Tretina.
Miroslav Longauer
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Distribučné straty by boli nižšie. Keď niektorí poslanci prinútili občanov sa osamostatniť
tak si myslím, že by bolo dobré zrušiť kotolňu.
Mgr. Jozef Bača
Neviem či niekto z poslancov prehováral ľudí. Nehovor, že ich niekto z poslancov nútil.
Pani Košalková tu presviedčala ľudí , že za 2 000,- € si urobia kotolne, pán Lisoň
oponoval, že to tak nie je. My sme nikoho nenútili aby sa odpojil ani aby ostal. Všetci sa
rozhodli slobodne, po vlastných úvahách a prepočtoch alebo si dali poradiť. Čo sme mali
ľudí nútiť aby sa odpojili alebo neodpájali? Pán poslanec Longauer, ty si nútil niekoho do
niečoho?
Mgr. Miloslav Repaský
Je to minimálne neslušné a nie je to celkom tak, ľudia čakali za našimi opatreniami.
Odpojili sa a je neslušné aby mesto malo zaplatiť rekonštrukciu kotolne ľuďom, ktorí tu
sedia – primátorovi, pánovi Lisoňovi, pánovi Seredayovi – vám má mesto zaplatiť
rekonštrukciu kotolne?
Mgr. Jozef Bača
Ja som sa nikomu nekázal odpájať. Nám v bytovke na Štúrovej 2 vyšlo tak, že je
nerentabilné sa odpájať od spoločnej kotolne.
Štefan Faltin
Každý jeden sme vedeli dobre kvôli čomu sme urobili mimoriadne MZ a ľudia čakali
mesiac aby sme sa zišli, prečo si na to sedenie neprišiel aby si mohol rozhodnúť ale teraz
ukazuješ na nás? Boli sme dohodnutí, že urobíme zasadnutie MZ koncom júla. Sami
sebe do svedomia vstúpte prečo ste neprišli a ste mohli rozhodnúť. Nepoukazuje na
poslancov, ktorí tam boli, keď ty si tam nebol.
Miroslav Longauer
Na MZ predtým sme jasne rozprávali, že to čo chcú občania, nebol som, ale dopadlo to
úplne ináč.
Štefan Faltin
Ešte sme čakali hodinu na ďalšieho poslanca lebo sme neboli uznášania schopní.
Miroslav Longauer
Rozprávali sme pred hlasovaním mesiac aká bola vôľa občanov a to, že to dopadlo tak
ako dopadlo a sme udržali Služby mesta aby mali kotolňu, aj keď bude stratová, je to
bohužiaľ tak. Taká p. Košalková sa nechcela odpojiť, lebo má s tým spojené veľké
náklady.
Peter Hanigovský
V marci budeme mať záverečný účet, bude hospodárenie Služieb mesta s.r.o. ,
predpokladám, že bude strata, p. Lisoň povedal, že sa treba vážne zaoberať čo bude so
Službami mesta v budúcnosti , niečo to signalizuje. Na najbližšom MZ budú Služby mesta
aj CVČ, treba sa rozhodnúť čo bude ďalej CVČ. Treba k niečomu prísť, nemôžeme
umŕtvovať stratu lebo dôjde do bodu kedy zožerie celé svoje imanie. Vyberú nájomné
a potom nám to posúvajú na mesto. Celá ich činnosť je v správe bytov a výrobe tepla. Ak
necháme starú sumu, bude vyššia strata, ak znížime tak bude nižšia.
Ing. Marián Tirpák
Nájomné je náklad, ktorý vstupuje do tvorby tepla. Nie my budeme mať stratu ale ľudia
budú mať vyššiu cenu tepla.
Jozef Komara
Na finančnej komisii pán Lisoň mal aký názor?
Peter Hanigovský
Hlasoval za zníženie nájmu.
Mgr. Jozef Bača
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Pred chvíľou si hovoril, že Služby mesta sú v strate a pred chvíľou si dal návrh na
zníženie nájomného.
Peter Hanigovský
Ak necháme nájom – to je priamy náklad do výšky tepla, budete mať vyššiu cenu tepla
na Štúrovej 2.
Ing. Marián Tirpák
Nie na Štúrovej 2 ale všade.
Vladimír Petrek
Ja by som nechal cenu tepla tak, občan sám zistí či sa oplatí alebo neoplatí odpájať.
Ing. Marián Tirpák
Tie bytovky čo sa odpojili, ani im teoreticky nevyjde menej platiť ako platili nám.
MVDr. Michal Kapusta
V júni na MZ tu boli ľudia ohľadom petície – v tom výbore bol aj jeden z poslancov MZ
a sme si povedali, že do konca júla povieme ľuďom na Štúrovej ulici akou cestou
pôjdeme, že poslanci sa rozhodnú a je veľmi ťažko potom počúvať slová, že dopadlo
hlasovanie jak dopadlo od poslanca, ktorý sa daného zastupiteľstva nezúčastnil, keď sme
sa v júni dohodli, že sa v júli stretneme a povieme čo ďalej. Na minulom MZ jeden pán
poslanec povedal, že je mi ľúto keď prechádza po Štúrovke. Nech si všetci čo neboli na
otváraní obálok vstúpia do svedomia, či to boli verejné alebo osobné záujmy. Tí čo
neboli vedia prečo neboli a tí čo boli vedia prečo boli. A čo je zodpovednejšie? Tí čo boli
alebo neboli?
Miroslav Longauer
Chceš sa očistiť a zhodiť vinu na poslancov? Tak si si mädlil ruky. Boli tu občania. Si
odôvodnil prečo si bol proti aby sme to dali firme. Nemohol som prísť na to zasadnutie,
mal som taký pocit, že zoberie to firma pod správu.
MVDr. Michal Kapusta
Ktorá firma?
Miroslav Longauer
Niektorá firma, ale že to skončilo tak jak to skončilo, nezhadzuj vinu na poslancov, že
ktorí boli alebo neboli.
MVDr. Michal Kapusta
Tak isto som poslancom ako ty, povedal som to všetkým, vrátane mňa.
Peter Hanigovský
Začnime vstupovať si do svedomia všetci. Jak prišli občania všetci hlasovali za výberové
konanie naraz. A pri výberovom konaní hlasovali tak ako hlasovali.
MVDr. Michal Kapusta
Kto ako hlasuje je to jeho slobodná vôľa, boli hlasovania všelijaké. Ako predseda
finančnej komisie si hlasoval za niečo a potom si hlasoval ináč. Je to každého osobná
vôľa.
Mgr. Miloslav Repaský
Taktiež som sa nedostavil uvádzané MZ, bolo mimoriadne, nemohol som prísť, vedeli
sme že Služby mesta túto službu nezvládnu a musí dôjsť ku zmene a na MZ keď tu boli
občania zástupca primátora povedal, že bude hlasovať tak ako ľudia chcú. Bol som veľmi
prekvapený keď došlo k zmene.
MVDr. Michal Kapusta
Nebolo to mimoriadne MZ. Je to v zápise zo zápisnice z júna.
Mgr. Miloslav Repaský
Nebol som pri otváraní obálok ale následky viem.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-27

MZ schvaľuje výšku nájmu nehnuteľnosti, príslušenstva a technológie:
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1. plynová kotolňa Štúrova 1, č.s. 10, p.č. 1285 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá
pozostáva z budovy kotolne, technologickej časti a sekundárneho teplovodu;
2. plynová kotolňa Mariánske nám. 18, č.s. 381, p.č. 127 v k.ú. Spišské Podhradie,
ktorá pozostáva z budovy kotolne a technológie;
3. plynová kotolňa Starý jarok 31, č.s. 621, p.č. 1335/1 v k.ú. Spišské Podhradie,
ktorá pozostáva z budovy a technológie
na rok 2014 pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. v sume 4 990,24 €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Marián Tirpák
Výber za parkované od kedy sa zrušila mestská polícia je nižší. Teraz je nejakých 1 700,€. Na budúci rok odhadujem, že to bude ešte nižšie. Ľudia zistili, že to nikto nekontroluje.
MVDr. Michal Kapusta
Od kedy nám prešiel grant pri evanjelickom kostole od kedy je zadarmo táto parkovacia
časť, sa menej platí. Tam je zadarmo parkovisko. Znížil sa výber parkovaného lebo na
Štúrovej nie je platené parkovisko, aj tam je pokles parkovného.
Miroslav Longauer
Aká je možnosť odkontrolovať či si vodiči zaplatia alebo nie?
Ing. Marián Tirpák
Keď niekedy nemám kde zaparkovať keď prídem do práce, a nikto nemá kartu ani lístok...
ja nemôžem nikoho pokutovať, to môže štátna alebo mestská polícia. Ak niekto stojí na
vyhradenom mieste pre invalidov môže štátna polícia.
Miroslav Longauer
V Levoči vyberá parkovné pracovník mesta. Nedá sa niekoho zamestnať na dohodu?
Treba zamestnať človeka čo to bude kontrolovať.
Štefan Faltin
Toto sme už hovorili pred rokom.
Vladimír Petrek
Treba si uvedomiť, že vedľa je parkovisko zdarma.
Miroslav Longauer
Nedali by sa dať mestské parkoviská do nájmu? Nie Službám mestu ale niekomu inému?
Máme parkovisko pod hradom, ja si myslím, že keby to bolo v nájme a bol tam nový
nájomca tak by si to skôr ustrehol.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Tirpák povedal, že keď bola mestská polícia bolo parkovné 3 000,- €, teraz je 1 700,€. Je nižší výber parkovného o 1 300,- €. Ak by sme prijali niekoho cez VPP musíme
mať 4 alebo 5 ľudí, jeden to robiť nemôže, sú tam aj víkendy. Pýtam sa ekonomicky, čísla
nepustia.
Peter Hanigovský
Za posledný mesiac bol výber parkovného 40,- €.
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Uznesenie č.: MZ-13-13-B-28

MZ schvaľuje cenu nájmu na rok 2014 za prenájom nehnuteľností:
1. parkovacie miesta na Mariánskom námestí na parcelách KN-C 1737 zast. plochy
a nádvoria, KN-C 1826 zast. plochy a nádvoria, KN-C 1827 zast. plochy
a nádvoria, KN-C 1828, zast. plochy a nádvoria
KN-C 1738/1 zast. plochy
a nádvoria, KN-C 1810 zast. plochy a nádvoria, zapísaných na LV č. 1
pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. vo výške 40 % tržby z predmetu nájmu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Správa hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv v ZŠ Palešovo nám. 9
a CVČ Spišský hrad
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu z kontroly. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Nezdá sa mi, v rámci uplatnenia zľavy 75 %, že má niekto zaplatiť uzavretím zmluvy,
nemá to logiku, musí byť zmluva o budúcej zmluve alebo nejaký doklad. Na základe čoho
má niekto niečo zaplatiť. Treba zvážiť či sa nemá nejako uplatniť zľava na 75%. Dnes
mám zaplatiť niečo čo zajtra uzavriem.
JUDr. Jozef Tekeli
Pri tvorbe tohto uznesenia sa pravdepodobne nemyslelo na detaily. V uznesení je
uvedené - pri zaplatení vopred. V každom prípade sa na túto situáciu nemyslelo pri tvorbe
tohto uznesenia. Bolo by podľa môjho názoru vhodné určiť lehotu splatnosti, avšak to je
potrebné ponechať na odborné posúdenie finančnej i školskej komisii. Bol to problém vo
všetkých zariadeniach s výnimkou CVČ Spišský hrad. Kontrolované subjekty nevedeli
vyhodnotiť slovíčko vopred.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Mgr. Repaský má podpísanú zmluvu ako súkromná osoba?
JUDr. Jozef Tekeli
Áno, ako súkromná osoba.
MVDr. Michal Kapusta
A platba išla z CVČ Spišský Hrhov. To znamená, že súkromná osoba mala prenajaté
priestory a platba išla cez CVČ Spišský Hrhov.
JUDr. Jozef Tekeli
Z listinných podkladov to takto vyplýva. Preto som požiadal o súčinnosť riaditeľa CVČ
aby to vysvetlil.
Mgr. Miloslav Repaský
Vážený pán primátor a poslanci, rád som privítal kontrolóra a vysvetlil, že dochádzalo
ku chybám vo všetkých zariadeniach. Takáto chyba nastala avšak bolo aj chybou mesta
keď si prenajímalo priestor pre potreby volieb a keď som využíval tento priestor tak pre
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deti zo Spišského Podhradia aby mohli športovať, aby Edo Hurtuk mohol hrať volejbal
atď. Zaplatil som niekoľko tísíc € za nájom za telocvičňu. Na otázku viceprimátora
nerobím rozdiely medzi deťmi ale aj jeho syn navštevoval naše aktivity. Tak sa môže
určitým spôsobom hanbiť. Tieto aktivity budem robiť aj naďalej, deti majú športové
aktivity, neviem kto bol predkladateľom tohto návrhu, boli poslanci zavedení, bola tam
suma – malá telocvičňa vyjde dole na cca 700 Sk, za takúto sumu dokážem prenajať
mestskú halu v Sabinove atď. bola to nehorázna hlúposť. Poslanci si neprepočítali m2.
Predkladám návrh aby sme prehodnotili toto uznesenie a aj ceny. Detský domov, ktorý tu
chcel organizovať športovú aktivitu od toho upustil, nedá sa, mesto je zamknuté pre tieto
aktivity, vyšla by nehorázna suma. Naše deti sú odkázané športovať v Spišských
Vlachoch, Hrhove a v Levoči. Bolo by dobré to do ďalšieho MZ odsúhlasiť, prosím školskú
a finančnú komisiu aby to prehodnotila a druhý návrh, chcem aby naše deti zostali
športovať v Spišskom Podhradí. Verím, že na Školskej 3 v telocvični je dobre urobená
podlaha a dá sa hrať florbal, ak nie je taká podlaha v takej tvrdosti, tak máme púeniaze na
to, aby sme to mohli prevádzkovať, aby boli tieto priestory sprevádzkované, aby sa mohli
kúpiť aj mantinely pre túto hru. Predkladám ďalší návrh – prečítal. Aby to školská
a finančná komisia mohla ešte prejednať.
Mgr. Jozef Bača
Finančná komisia môže prehodnotiť návrh na úpravu aj bez uznesenia.
Jozef Komara
Vysvetlil situáciu ohľadne prenájmu v školských zariadeniach.
Ing. Ján Jurečko
Neskúmal som ako je to v ZŠ na Palešovom nám. 9 ale Školská 3 a všetci čo tam
športujú to vedia, súčasťou je prenájom na m2, šatní a spŕch. Pohybujeme sa na nájme
za rok do 1 500,- €. Tieto náklady, nieže sme ziskoví, vyrovnajú záležitosti ako sú
pokrytie vody, energie, vykúrenie vody a upratanie priestoru. ZŠ dlhodobo intenzívne
využíva svoje priestory na popoludňajšie aktivity vlastných žiakov. Je problém umyť
telocvičňu aby vyschla kým prídu ľudia, ktorí si večer telocvičňu prenajímajú. Nie je
možné aby škola zaplatila nadčasy, aby bola telocvičňa do deviatej alebo bola
neuprataná, aby ráno žiaci prišli do neuprataného priestoru. Máme bohaté svoje aktivity
v spolupráci s CVČ Sp. Podhradie a stále skupiny, ktoré sú roky – rokúce u nás
v nájmoch. Vyznelo to tak ako keby Školská 3 nesprístupňovala priestory pre žiakov.
Jedna z nájomných zmlúv je aj zmluva s Detským domovom Spišské Vlachy, kde sme im
prenajali priestory školy. Futbalové miniihrisko je v našej správe, MŠK pomáha prakticky
udržiavať stav ihriska, my jediní dávame peniaze do údržby – siete, mantinely, atď. Tento
areál využíva aj dolná škola, ja neviem z čoho naša škola má investovať do ďalších
hodín svojim zamestnancom po 19.00 hod.?
MVDr. Michal Kapusta
Je mi na zamyslenie keď berieš a rozprávaš o deťoch a o mojom synovi, to si vyprosím
na MZ, to už naozaj a nie, pýtal som sa jednu otázku a pýtam sa zase. Bola podpísaná
zmluva na fyzickú osobu s Mgr. Repaským a bola zaplatená CVČ Spišský Hrhov?
Mgr. Miloslav Repaský
Vysvetlil to pán kontrolór a ty už prestaň.
MVDr. Michal Kapusta
Vyprosím si aby si bral na zasadnutí MZ moje deti do úst, si to vyprosím.
JUDr. Jozef Tekeli
Pán riaditeľ CVČ Spišský Hrhov mi poskytol zoznam žiakov, deti však nemôžu byť
zneužívané a preto nie je potrebné hovoriť o konkrétnych osobách. Údaj je v správe
zneprístupnený, o ktoré deti sa jedná. Požiadal som aj pani riaditeľku školy ZŠ Palešovo,
aby bola prítomná a v prípade potreby odpovedala na otázky, ale nie je tu.
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Peter Hanigovský
Minifutbalové ihrisko – keď sa schvaľovalo pridelenie do správy, celý areál je v správe ZŠ
Školská 3, toto jedno ihrisko ste si vyprosili pre seba. Hlavným spúšťačom cenotvorby
bolo to, že CVČ malo podpísané aktivity s MŠ a na komisii bolo povedané, že sa vyťahujú
peniaze a idú do Hrhova. Na základe takýchto podnetov sa začala robiť cenotvorba, aby
sa zamedzilo tomu čo hovoril p. Komara a aby tu chodili hrávať cudzie spolky. Vyplynulo,
že aj pre naše deti pokiaľ nie sú z Podhradia alebo sú a sú registrované inde ale pri m2 to
vychádza do iných čísiel. Na finančnej komisii urobíme kompromisné riešenie aby pre
deti bola jedna sadzba a pre dospelých druhá, aby boli tie zľavy zachované ak budú
z ľudia Podhradia, ak sú cudzí aby si zaplatili
Ing. Ján Jurečko
Reagujem na slová „vyprosili sme si“. Minifutbalové ihrisko je postavené na pozemku,
ktorý bol delegovaný ZŠ Školská 3. ZŠ na Palešovom nám. 9 ostali pestovateľské práce,
naše políčko sa obetovalo pre záujmy mesta, nie, že sme si vyprosili, je na pozemku,
ktorý bol delimitovaný Školskej 3.
- odišiel pán poslanec PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Jozef Bača
Toľko detských a športových ihrísk ako máme na počet obyvateľov v Spišskom Podhradí
nie je asi v žiadnom meste na Slovensku. Prečo chodia deti do Spišských Vlách? CVČ
malo mantinely na hokejbal celé leto na jednom športovom ihrisku.
Mgr. Miloslav Repaský
Chcú cez zimu chodiť. Škoda, že naša mládež platí v iných mestách za nájom.
Mgr. Jozef Bača
Som za to aby všetky deti z Podhradia mali zľavy. Na finančnej komisii sa týmto budete
zaoberať.
Jozef Komara
Treba sa ujednotiť. Vtedy bol iný systém financovania CVČ.
Uznesenie č.: MZ-13-13-A-3

MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra pre mestské zastupiteľstvo v Spišskom
Podhradí o výsledkoch kontroly nájomných zmlúv v ZŠ Palešovo nám. 9 a CVČ Spišský
hrad.
Zodpovedný:
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:

Primátor:

Uznesenie č.: MZ-13-13-D-1

MZ odporúča školskej, športovej a finančnej komisii prehodnotiť výšku poplatkov
v uznesení č. MZ-6-10-B-9.
Zodpovedný:
Predsedovia komisií
Termín:
Najbližšie
zasadnutie
komisie
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
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Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-13-D-2

MZ odporúča riaditeľovi ZŠ Školská 3 prehodnotiť sprístupnenie telocvične pre mládež zo
Spišského Podhradia a okolia.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
Najbližšie
zasadnutie
komisie
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Správy z komisií pri MZ
Ing. Ján Jurečko
Predniesol správu zo zasadnutia školskej komisie.
Peter Hanigovský
Bytová komisia preberala dve žiadosti na pridelenie bytov. Rodina Blaschkeová bývala už
v dvoch mestských nájomných bytoch, kde neuhrádzali nájomné, čím im vznikol dlh na
nájomnom. Tento dlh doposiaľ nie je uhradený. Komisia odporúča, aby žiadosť nebola
evidovaná v evidencii uchádzačov o pridelenie bytu dovtedy, pokiaľ dlh nebude splatený.
Pán Miroslav Blaschke požiadal dňa 10.9.2013 mesto o pridelenie bytu. Stanovisko
komisie je – momentálne nie je voľný vhodný byt pre žiadateľa, ale bude zaradený do
evidencie uchádzačov o pridelenie bytu.
MVDr. Michal Kapusta
Miroslav Blaschke – nerozmýšľali ste nad tým aby išiel bývať do domu na Štefánikovej
ulici? Zdokladoval príjem – výplatné pásky ale nezdokladoval pracovnú zmluvu. Nebol by
takým strážcom domu ako p. Popčaková?
Peter Hanigovský
Ona nie je strážcom ale dom demoluje.
MVDr. Michal Kapusta
Býva v zadnej časti.
MVDr. Michal Kapusta
Pamätáme si dobre bratov Palenčárovcov a tiež nejaká garancia a morálka tam vysoká
nie je. Ak sa uvoľní byt na Štefánikovej ulici, ale ide zima a p. na vozíčku ....neviem. Aby
nebolo to, že prídu ráno a budú ležať pred dverami v úrade ako sme to už raz zažili.
Budeme musieť ich nejak poriešiť.
- odišiel pán poslanec Miroslav Longauer
Peter Hanigovský
Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie.
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Na budúce MZ dostanete zoznam čo sa robilo zo strany p. Mišenčíkovej ohľadne
nájomnej zmluvy. Predniesol návrh na uznesenie z finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-13-13-B-29

MZ schvaľuje predĺženie nájmu Reštaurácie pod hradom pre p. Máriu Mišenčíkovú
formou osobitného zreteľa za 1,- € na rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Finančná komisia prerokovala žiadosť Euro Kameň s.r.o. a navrhuje požiadať Euro
kameň o doplnenie žiadosti o údaje, aké množstvo výrobkov bude firma prevážať, v akom
čase a od kedy do kedy.
Mgr. Jozef Bača
Doplnili žiadosť.
Peter Hanigovský
Finančné prostriedky na prenesené kompetencie - aby sa automaticky upravoval
rozpočet škôl a školských zariadení, aby na ďalšom MZ boli poslanci upovedomení
o úprave. Je to zo zákona, pôjde to ešte do komisie.
JUDr. Jozef Tekeli
Protest prokurátora – týkalo sa to niekoľko desiatok slovenských miest. Bol to problém
legislatívny, keďže by sa do daní, ktoré boli už boli z časti vybraté. Národná rada SR
preto prijala zákon v skrátenom konaní. Museli to poslanci parlamentu riešiť. Z dôvodu
zmeny zákona podané protesty sa stali bezpredmetnými. V novom znení zákona je už
daná lehota, do kedy treba vyrovnať rozdiel daní medzi podnikateľskými subjektmi a
nepodnikateľmi. Bude potrebné sa tým budúcnosti zaoberať, v horizonte 10 rokov.
Vladimír Petrek
7.11. zasadala komisia ochrany životného prostredia – zaoberala sa zneškodňovaním,
zberom a prepravou KO – členovia hlasovali za zakúpenie vlastného vozidla. Auto stojí
cca 150 tis. €. Repasované rok výroby 2008 stojí je 50 tis. € bez dane. Veľké auto – 8 t.
Každý dostal ekonomické podklady k tomu, nech sa pozrie.
MVDr. Michal Kapusta
Treba to v decembri rozhodnúť.
Vladimír Petrek
Manipulačný poplatok za konvu je 1,25 €. V meste je cca 1 000 koniev.
Peter Hanigovský
Potom by sa riešil aj separovaný zber?
Vladimír Petrek
Sme v združení Sezo Spiš. Zatiaľ to ostáva tak ako doteraz čo sa týka separovaného
zberu.
Mgr. Jozef Bača
Zber KO a separovaného odpadu sú dve rozličné veci.
MVDr. Michal Kapusta
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V prvej etape nehovoríme o separovanom zbere, sme v Sezo Spiš, sú tam zmluvné
vzťahy.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol správu zo zasadnutia komisie pre územný plán.
Prečítal správu zo zasadnutia kultúrnej komisie.
JUDr. Jozef Tekeli
Pôvodný návrh komisie bol, že požadujú prehlásiť za pamätihodnosti všetky objekty
uvedené v štúdii Ing. arch. Klingovcov. Podľa novej zápisnice z komisie kultúrnej už
nechcú všetky objekty, ale iba vybrané pamätihodnosti. Keďže podľa pôvodného
uznesenia kultúrnej komisie bolo z našej strany vykonané množstvo práce, bude
v podobe návrhu všeobecne záväzného nariadenia pripravená alternatíva, že všetky
objekty zo štúdie Ing. Arch. Klingovcov budú navrhnuté za pamätihodnosti.
MVDr. Michal Kapusta
Kultúrna komisia navrhuje hlasovať o zmene redakčnej rady.
Mgr. Jozef Bača
Podhradčan je občasník mesta a má informovať čo sa v meste robí. Keď by sme sa mali
baviť o redakčnej rade, tak nech tam z každého subjektu niekoho nominujú.
Peter Hanigovský
Redakčná rada je nefunkčná, celá redakčná rada je p. Vancová. Nie som proti aby to bolo
zastúpenie ako hovoril p. riaditeľ. Ale nech to funguje. Treba zrušiť starú a dať návrhy na
novú.
Uznesenie č.: MZ-13-13-E-2

MZ ruší redakčnú radu časopisu Podhradčan pre jej nefunkčnosť.
Zodpovedný:
Riaditeľka MsKS
Termín:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

14.11.2013

Primátor:

0
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
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Štefan Faltin
Naša komisia pripravovala štatút sama. Navrhujem aby to urobila komisia.
Uznesenie č.: MZ-13-13-C-1

MZ ukladá riaditeľke MsKS a hlavnému kontrolórovi vypracovať návrh štatútu redakčnej
rady.
Zodpovedný:
Riaditeľka MsKS, hlavný kontrolór
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
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Uznesenie č.: MZ-13-13-B-30

MZ schvaľuje aby sa právne doriešil turistický poplatok mesta a stanovila sa legislatívna
forma.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

0
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+
+
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MVDr. Michal Kapusta
Kultúrna komisia odporúčala MZ aby príspevok z oblastného združenia TATRY-SPIŠPIENINY bol použitý na financovanie turistického sprievodcu Spišské Podhradie a akcie
„Podracky jarmok“
Uznesenie č.: MZ-13-13-A-4

MZ berie na vedomie odporúčanie ohľadom príspevku z oblastného združenia Tatry-SpišPieniny.
Zodpovedný:
Termín:
14.11.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 16

Rôzne
Ing. Ján Jurečko
Pán primátor, páni poslanci, hostia!
Aj ja chcem z tohto miesta poďakovať všetkým voličom, ktorí ma vo voľbách do VÚC
Prešov podporili a odovzdali mi svoj hlas. Nie je to dodatočná reakcia na poďakovanie
pána poslanca Repaského, iba sa mi nezdalo vhodné vystúpiť v bode "Podnety občanov",
nakoľko poďakovanie nepovažujem za podnet občana pre MZ. Preto som požiadal
o slovo až v bode "Rôzne".Nechcem sa tu ďalej vyjadrovať k priebehu kampane, ani
dodržiavaniu volebného moratória zo strany iných. Osobne som jednal férovo a čestne
v súlade s legislatívou a svojim svedomím. Nekupoval som si voličov, iba som ich verejne
cez leták oslovil. Kandidoval som s podporou strany KDS (Konzervatívni demokrati
Slovenska). Táto strana v okrese Levoča nemá sformovanú štruktúru, mojim volebným
teamom teda bola iba moja rodina – nikto iný. Verejne sa dištancujem od akýchkoľvek
listov, či v týchto voľbách alebo vo voľbách v minulosti. Takáto forma anonymnej
komunikácie s voličom nie je môj štýl. Napokon pán Repaský pravdepodobne vie,
minimálne má indície - teda tuší, kto je za spomínaným textom (aspoň podľa slov jeho
spolu kandidáta, vyslovených v telefonickom rozhovore dňa 8.11.2013).
Pán poslanec Repaský, nepovedať celú pravdu môže viesť k zavádzaniu občana – voliča
a k poškodzovaniu dobrého mena nevinných!
Chcel som len jednoducho poďakovať a zaželať všetkým pokojný, naplnený život tu
v Spišskom Podhradí a jeho okolí. No vzhľadom na slová, ktoré odzneli po poďakovaní
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pána Repaského som nemohol nereagovať. Ešte raz verejne sa dištancujem od listu či
emailu, ktorý spomenul pán Repaský. Neviem a nemám žiadnu podloženú informáciu
o tom, kto za daným listom stojí. Nešíril som daný list v žiadnej podobe. Ďakujem.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť na rokovaní MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 14.11.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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