Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 20.03.2014
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské
Podhradie za rok 2013
Správa o hospodárení Pro Populo s.r.o. Spišská Teplica za rok
2013
Podnety občanov
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok – „Výstavba
verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom
Podhradí“
Vysporiadanie pozemkov - bytový dom Starý jarok 47

predsedajúci
primátor
primátor
zástupca primátora

11.

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za
rok 2013
Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2013

12.

Záverečný účet mesta za rok 2013

13.

16.
17.

Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta
k 31.12.2013
Správa hlavného kontrolóra o kontrole inventarizácie pokladne
Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie
za rok 2013
Prenájom parkoviska pod Spišským hradom na sezónu 2014
Úprava rozpočtu č. 1

18.
19.

Petícia občanov mesta Spišské Podhradie – predloženie
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

20.

Rudolf Novák - žiadosť o vysporiadanie pozemku

21.

Miroslav Blaschke - prenájom nehnuteľnosti na Štefánikovej ul.
č. 85
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

14.
15.

22.
23.
24.

Prítomní:
Peter Hanigovský
Jozef Komara
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Faltin

P
P
P
P

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek

riaditeľ OO PZ
vedúci strediska

primátor, zástupca
primátora
primátor, predsedovia
komisií
hlavný kontrolór
vedúca ekonomického
oddelenia
vedúca ekonomického
oddelenia
oddelenie majetku
mesta
hlavný kontrolór
zástupca primátora
primátor
vedúca ekonomického
oddelenia
hlavný kontrolór
predseda bytovej
komisie
primátor, predsedovia
komisií
primátor, predsedovia
komisií
predsedovia komisií
predsedajúci

N
P
N
P
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Mgr. Miloslav Repaský
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Štefan Horbaľ

P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
PaedDr. Martin Sereday
Peter Hanigovský
Jozef Komara
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
Doplňujem program o bod – „Schválenie harmonogramu zasadnutí“. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-1

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod „Harmonogram zasadnutí MZ“.
Termín:
20.03.2014

Zodpovedný:
Predsedajúci
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

+
0

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-14-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:

20.03.2014

Primátor:

+
+
+
0
+

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 dotazy alebo pripomienky k uzneseniam?
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Mgr. Miloslav Repaský
Blíži sa termín podania daňového priznania. Správu sme stále nedostali ohľadom prijatého
uznesenia.
MVDr. Michal Kapusta
Správu ste dostali. Podal ju hlavný kontrolór.
Ing. Slávka Čarná
K dani z nehnuteľnosti sa daňové priznania podávajú do konca januára.
MVDr. Michal Kapusta
Dajú sa kontrolovať parcely KN-C a KN-E, tento stav a toto uznesenie je dosť ťažko splniteľné.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
V rozdelení na nesplnené a pozastavené – konštatujeme, že toto uznesenie je nesplnené, je
v plnení. Ing. Mikolajová na ňom pracuje. V termíne, ktorý bol stanovený splnené nebolo.
Mgr. Miloslav Repaský
Raz bola podaná čiastková informácia hoci neúplná.
Sú obce, ktoré si tieto veci dali do poriadku, nerozumiem prečo v Spišskom Podhradí je to
problém, viem, že to nie je jednoduché.
MVDr. Michal Kapusta
V okrese je tých obcí, ktoré to majú urobené možno viac, možno že sa ich dá spočítať na jednej
ruke ale nie mestá. Mesto Spišské Podhradie, kde žilo viac národností , má svoju históriu, je to
trošku väčší problém. Žilo tu viac ľudí, viac národností atď.
Podal informáciu o projektoch. Vyšla výzva na kanalizáciu a ČOV , kde je mesto oprávneným
žiadateľom. Pracujeme na prílohách, ktoré je potrebné doložiť. Rekonštrukcia chodníkov – bolo
schválené verejné obstarávanie na firmu GMT Bardejov cez elektronickú aukciu, je podpísaná
zmluva s dodávateľom. 25.3. je odovzdanie stavby na rekonštrukciu chodníkov.
Mgr. Miloslav Repaský
Zhodli sme sa na tom, že technická dokumentácia, ktorá bola predložená nie je taká ako by sme
si ju predstavovali. Niektoré chyby sme dokázali odstrániť, teraz keď je nová výzva nech sa
odstránia nedostatky.
MVDr. Michal Kapusta
MZ schválilo podanie žiadosti. Tento poslanecký zbor tu nebol keď sa robilo ohľadom chodníkov
a tohto projektu.
Mgr. Miloslav Repaský
Pýtal som sa na technickú dokumentáciu kanalizácie.
MVDr. Michal Kapusta
PD je schválená na dokončenie ČOV a na výstavbu kanalizácie 5,3 km. PD je živá, stavebné
povolenia sú platné a máme vysúťaženú firmu DÚHA. S touto firmou komunikujeme ohľadne
podania žiadosti. Technickú dokumentáciu my nevieme meniť, tam sa musí meniť EIA a to trvá 8
mesiacov. Na MZ to nebolo povedané, že je potrebná zmena technickej dokumentácie. Pri
posudzovaní inými nezávislými projektantmi nám bolo povedané, že táto PD je dobrá a zaplatili
sme za ňu nemálo peňazí, bolo to niekoľko tisíc eur.
Mgr. Miloslav Repaský
Nerozumiem, že projektanti sa vyjadrili, že PD je dobrá. Bavili sme sa o tom, že je „zastaralá“.
V prvej výzve sa to nedalo meniť. Pri novej žiadosti sa niektoré technické nedostatky zmenili
alebo nie? Čo bolo naplánované pred 12-timi rokmi nemusí vyhovovať teraz.
MVDr. Michal Kapusta
Projektanti sa vyjadrili, že je dobrá a sme na svojich pozemkoch.
Peter Hanigovský
Kanalizácia nemá časti dažďových odvodov. Ide o to aby sme do kanála nepúšťali všetku
dažďovú vodu len splaškovú, bolo by to veľmi drahé. Tie časti čo majú kanál áno ale čo nemajú
sa bude budovať nový kanál a pôjde do čističky aj dažďová voda.
MVDr. Michal Kapusta
Áno, sú aj mestá ako Poprad a SNV, ktoré to majú tak isto.
Vladimír Petrek
Tam kde nie je kanalizácia žiadna?
MVDr. Michal Kapusta
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Budeme sa o tom baviť ďalej neskôr.
Za mesiac sa nedá urobiť zmena PD a EIA s tým, že to nebolo schválené v MZ.
Mgr. Jozef Bača
Celá kanalizácia končí v potoku a teraz 85 % musí byť napojených priamo na čističku.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď sme neboli oprávnení prečo sme boli zavádzaní? Ten projekt bol podaný skôr, to nie je
mesiac. Keby sme čistili všetku splaškovú aj dažďovú vodu to zaplatia naši občania a mne to nie
je jedno.
MVDr. Michal Kapusta
Je štandardom čo rozprávaš.
Mgr. Miloslav Repaský
Nechcem sa rovnať s mestom Poprad. Oni kanalizáciu majú a my ju ideme ešte len budovať
odznova. Tak nech to je tak ako je dnešný trend.
Peter Hanigovský
Celá Štúrova ulica pôjde do čističky spolu s dažďovou vodou, v starej kanalizácii sa oddelí
dažďová od splaškovej , to bude na Mariánskom nám. a časť Palešovho námestia. Trhovisko je
napojené na jeden kanál. Teraz je napojených cca 60% občanov na kanalizáciu.
MVDr. Michal Kapusta
Vybudovaná stoka – na týchto projektoch staviame a posudzovali ich dve projektové agentúry.
Vladimír Petrek
Na tých uliciach, kde sa bude robiť nová vetva, pri vložení splaškového potrubia nech sa vloží aj
potrubie dažďovej vody. Aby tá voda aspoň v tej časti mesta bola oddelená. Aby sa doplnili ulice
kde sa bude robiť kanalizácia.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to možné zapracovať alebo nie?
MVDr. Michal Kapusta
Táto výzva je ohľadom splaškových vôd.
Peter Hanigovský
Keby sme to chceli doplniť, museli by sme narýchlo dorobiť ďalšiu PD, ktorá využije výkopové
práce a mesto z vlastných zdrojov by muselo zaplatiť dobudovanie dažďovej linky.
MVDr. Michal Kapusta
Na ulici Starý jarok a Hviezdoslavova sú pri potoku, oni vedia poriešiť dažďovú vodu. Jedna vec
je dažďová kanalizácia a druhá splašková.
Vladimír Petrek
Dá sa doplniť do projektu aby sa do vykopanej ryhy vložila dažďová kanalizácia?
MVDr. Michal Kapusta
Táto výzva hovorí o splaškovej kanalizácii, nie o dažďovej.
Peter Hanigovský
Náš projekt ani nemá naprojektované dve vetvy, tento starý projekt obsahuje len jednu rúru na
splaškovú kanalizáciu. Myslím si, že toto sa meniť nedá.
MVDr. Michal Kapusta
Tu vôbec nie je oprávnený náklad dažďová kanalizácia.
Mgr. Miloslav Repaský
Chápem, ale neviem si predstaviť, že teraz dáme jednu rúru a o 5 rokov ďalšiu. Porušíme niečo
alebo nie, ak by sme to zrealizovali a dali tam niečo za svoje peniaze?
MVDr. Michal Kapusta
Všetko je možné ale kopať doma na dvore je jedna vec a kopať v meste druhá.
Mgr. Jozef Bača
Pred určitým časom sme vedeli, že kanalizácia bude stáť 5,5 mil. €, trvalo by nám 120 rokov keby
sme na ňu odkladali peniaze zo stočného, potom prešlo výberové konanie, kde vyhrala firma,
ktorá to urobí za 3,5 mil. €. Ty si Milo povedal, že dávame projekt za veľa peňazí a preto
neprešiel a teraz chcete cenu navyšovať.
Mgr. Miloslav Repaský
Stačí čistička, ktorá bola postavená pred 15 rokmi? Nie.
MVDr. Michal Kapusta
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Kto to povedal, že nestačí.
Mgr. Miloslav Repaský
Rozprávali sme na MZ, že sú tam chyby, bolo by dobré to odstrániť, už sa tam asi nedá
zasahovať, pracujeme so starým materiálom, pýtam sa či je to možné zmeniť alebo nie.
MVDr. Michal Kapusta
Nezávisí projektanti povedali, že je to v poriadku. Nikto nepovedal , že ČOV nebude stačiť. Táto
čistička je na 5 tis. obyvateľov, mesto Spišské Podhradie má 4 000 obyvateľov.
Vladimír Petrek
Ide o to aby sa v meste odbremenila čistička, aby sme nečistili dažďovú vodu. Je na nás teraz či
porozmýšľame nad tým, aby sme skúsili doplniť potrubie, možno tá výstavba bude za rok , dva, tri
aby sa dažďová kanalizácia doplnila.
MVDr. Michal Kapusta
Bavíme sa o kanalizácii od januára 2011, výstavba mala trvať 3 roky, projekt neprešiel, v druhom
kole sme boli neoprávnení, tretí projekt podávame teraz, keď sme schvaľovali PD na IBV, rok
a pol dozadu sme robili územné a stavebné povolenie, nebola potrebná EIA. EIA trvá rok. Je to
posudzovanie vplyvov, je to zákon.
Peter Hanigovský
Dnes sme sa dozvedeli, že je nová výzva na kanál, vieme, že určitú dobu bude trvať kým budeme
vedieť výsledok. Namieste je to, či za toto obdobie, ktoré bude do vyhlásenia výsledkov urobíme
to, že sa osadia rúry na dažďovú vodu.
MVDr. Michal Kapusta
Táto výzva – celá stavba a projekt musí byť ukončený do 31.12.2015. Jedna vec je vypracovanie
PD, potom EIA a stavebné povolenia.
Peter Hanigovský
Aj na dažďovú vodu je potrebný projekt.
Štefan Faltin
Bavíme sa tu pol hodinu, kolega sa pýtal či sa to dá alebo nie, stačí od teba povedať, že sa to
momentálne nedá. Hodinu debatujeme a sme sa nepohli z miesta.
MVDr. Michal Kapusta
Dá sa len treba urobiť PD.
Vladimír Petrek
Radšej posedieť dnes hodinu dlhšie ako potom platiť stočné raz toľko.
Štefan Faltin
Nájdime kompromis a stretnime sa hodinu pred MZ a preberme to na pracovnom stretnutí.
MVDr. Michal Kapusta
V týchto termínoch aké sú to vidím nereálne ale nehovorím, že sa to nedá. Tento projekt musí byť
ukončený do konca roka 2015.
Peter Hanigovský
Máme 21 mesiacov do ukončenia grantu a nevieme ako dopadneme, neviem či budú firmy reálne
schopné ukončiť túto stavbu.
MVDr. Michal Kapusta
Firma DÚHA je takým partnerom, že to bude vedieť urobiť. Dokázala veci ustáť v súťaži tak si
myslím, že je solídnym partnerom.
Peter Hanigovský
Firmu DÚHA poznám už niekoľko desiatok rokov, za tú dobu sa volala už mnohokrát ináč. Na
minulom MZ sme sa bavili o tom, že nám mala pomôcť pri výberovom konaní a neuspela. Je to
o tom, kto vybaví kde peniaze.
MVDr. Michal Kapusta
Firma vyhrala verejné obstarávanie.
Mgr. Peter Vandraško
Neriešme firmy, táto to vyhrala a nerozoberajme to ďalej ale riešme aby sme sa pohli ďalej
v meste.
Peter Hanigovský
Myslím si, že každý zahlasuje za to, aby sme do tejto výzvy išli. Ja hovorím o tom, že začneme
robiť niekedy v máji a nestihneme dokončiť do konca roka a budeme musieť peniaze vrátiť.
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Všetko sa bude odvíjať od toho kedy budú vyhlásené výsledky. Robili sme školu kde bola
podpísaná zmluva a potom vyskočili iné veci , mali sme penalizačky a platili sme za úver čo zobral
niekto iný.
Mgr. Peter Vandraško
Posledná splátka prišla?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Mgr. Jozef Bača
Dostali sme na rekonštrukciu školy 24 mil. Sk, zaplatili sme 300 tis. Sk naviac zo svojho rozpočtu,
nie našou vinou a teraz nás to trápi?
MVDr. Michal Kapusta
Ďalší grant – muzeálna výzva cez MAS, bude muzeálna izba v hodnote 12 000,- €. Komunitné
centrum je na posúdení verejné obstarávanie.
Peter Hanigovský
Niečo sa tam už robí na komunitnom centre? Ešte sme oficiálne nezačali ale robí sa.
MVDr. Michal Kapusta
Zatekala strecha, firma to urobila na svoje náklady. Bol to krízový stav, tam už rástli stromy.
Kompostáreň – je podané posudzovanie na súťažné podklady či sú v súlade so zákonom na
stavebné práce a na technológiu.
Podal informáciu o pracovných cestách.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za rok
2013
Mgr. Jozef Pentrák
Podal správu o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za rok 2013.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Jozef Bača
Je to dobré čo sa týka bezpečnostnej situácie v Spišskom Podhradí, ale v nedávnej minulosti bolo
ublížené na zdraví niekoľkým ľuďom, z toho dvom českým občanom, bolo by dobré kamerový
systém rozšíriť.
MVDr. Michal Kapusta
Čakáme na vyhodnotenie grantu na rozšírenie kamerového systému – chodníku ku ZUŚ
a chodník ku Vzorodevu. Je to v hodnotení.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-2

MZ berie na vedomie Správu o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské
Podhradie za rok 2013.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 6

Správa o hospodárení Pro Populo s.r.o. Spišská Teplica za rok 2013
Ing. Ladislav Mišičko
Predniesol správu o hospodárení v lesoch mesta Spišské Podhradie za rok 2013.
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MVDr. Michal Kapusta
Spolupráca so spoločnosťou Pro Populo je na veľmi dobrej úrovni. Vždy si vieme nájsť spoločné
slovo.
Mgr. Miloslav Repaský
Zo škodnej zveri koľko bolo vlkov?
Ing. Ladislav Mišičko
Dva.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-3

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení Pro Populo s.r.o. Spišská Teplica za rok
2013.
Zodpovedný:
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 7

Podnety občanov
Peter Hanigovský
Na Robotníckej ulici pri moste sú stĺpiky, ktoré držia reťaze sú vylomené. Treba ich zabetónovať.
Mali sme žiadosť ohľadom nivelety v uličke, v roku 2010 sme dostali stanovisko komisie, že sa to
bude robiť.
MVDr. Michal Kapusta
Je to v zápisnici. Pri úprave potoka má mesto 156 cestných panelov, ktoré sa použijú teraz na
vjazdy do potoka a potom sa osadia okolo potoka a aj tam kde hovoríš. Riešia to projektanti.
Kontrolný deň bude o týždeň.
Štefan Faltin
Bol som sa pozrieť okolo Dabaru smerom na Sídlisko hrad, je tam kanál a okolo neho sú diery.
Bolo by dobré to upraviť. Aj cesta je tam v dezolátnom stave, ten kúsok.
Mgr. Miloslav Repaský
Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, mám tu podnet, ktorý ma postretol pri výkone funkcie
poslanca. Je to podnet, ktorý bol na základe diskusie zo zápisnice MZ zaslaný na finančnú
kontrolu. Bol som udaný za to, že pracujem s deťmi v Spišskom Podhradí, verím, že túto kontrolu
ustojím a budem vás o výsledku informovať. Boli ste to vy p. primátor alebo vy pán zástupca, kto
zaslal tento podnet?
Mgr. Jozef Bača
Ja som nebol tým, kto kedy zasielal nejaký podnet na kontrolné orgány.
MVDr. Michal Kapusta
Ja takéto veci takýmto spôsobom neriešim.
Mgr. Miloslav Repaský
14.11. bolo MZ ale podnet bol podaný v januári 2014.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-4

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

20.03.2014

Primátor:

Bod č.: 8

Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok – „Výstavba verejnej
kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí“
MVDr. Michal Kapusta
O tomto bode sme už rozprávali na začiatku zastupiteľstva.
Peter Hanigovský
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Ako je to s napĺňaním podúčtu, ktorý sme schválili, kde by malo byť 145 tis. €? Naša spoluúčasť
je 175 tis. €.
MVDr. Michal Kapusta
Chceme to vykryť bez úverového prísľubu.
Mgr. Miloslav Repaský
Bavili sme sa o kanalizácii aby sme ju vložili do chodníkov, bolo by dobre keby sme prijali
uznesenie. Za práce, ktoré vzišli navyše pri škole sme zaplatili za svoje, vadilo by keby v tej ryhe
boli dve rúry? Nedá sa spýtať kompetentných či v tej ryhe nemôže byť niečo navyše čo zaplatíme
my?
MVDr. Michal Kapusta
Grant – chodníky – tam kde pôjde kanalizácia sme v jednaní s firmou GMT Bardejov, že položíme
s vlastnými ľuďmi chráničky na prípojky. Bude to stáť cca 40 000 korún. Čo sa týka kanála, na to
odpovedať neviem, môžeme na nej robiť ale v prvom rade podajme grant a potom môžeme riešiť
vec ohľadom dažďovej vody.
Mgr. Miloslav Repaský
Môžeme prijať nejaké uznesenie k tomu?
MVDr. Michal Kapusta
Si poslancom, návrh môžeš dať. Najjednoduchšie bude osloviť projektanta, ktorý projektoval
splaškovú kanalizáciu.
PaedDr. Martin Sereday
Teraz nejde o to či je to technicky možné. Podľa mňa je potrebné sa pýtať na ministerstve či
môžeme v rámci realizácie projektu umiestniť aj iné zariadenia ako tie, ktoré sú schválené. Ak áno
tak sa potom obrátime na projektanta.
MVDr. Michal Kapusta
My podávame projekt, projektanti sa s nami ani o tom nebudú baviť a nikto nám oficiálne
stanovisko nedá.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol návrh na uznesenie k podaniu žiadosti o NFP.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-3
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO1-14-1,

z 28.02.2014 / 1.2/

operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v rámci OP Životné
prostredie na realizáciu projektu s názvom „Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd v Spišskom Podhradí
b) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
Názov projektu: „Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí„
Výška celkových výdavkov na projekt: 3 500 000,00 €
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 3 500 000,00 €
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
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

20.03.2014

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-14-C-1
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MZ ukladá zistiť možnosti uloženia dažďovej kanalizácie financovanej z vlastných zdrojov
do výkopu pri realizácii splaškovej kanalizácie.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
30.04.2014
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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Vysporiadanie pozemkov – bytový dom Starý jarok 47
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme o tom rozprávali.
Peter Hanigovský
Finančná komisia dala súhlasné stanovisko na vysporiadanie pozemkov.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-4
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 zámene nehnuteľností
novovytvoreného pozemku parcela KN-C 1304/4 - zastavane plochy a nádvoria vo výmere 2 m2 oddeleného
geometrickým plánom vyhotoveného Jánom Buríkom, úradne overeným dňa 28.01.2014 pod číslom 5/14
Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny od pozemku parcela KN-C 1304 -zastavane plochy a nádvoria
o výmere 1037 m2 v katastrálnom území Spišské Podhradie, vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie,
zapísaného na LV č. 1 za novovytvorené pozemky KN-C 1303/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere
8 m2, KN-C 1303/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2 a KN-C 1303/4 - zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 6 m2 oddelené geometrickým plánom vyhotoveného Jánom Buríkom, úradne
overeným dňa 28.01.2014 pod číslom 5/14 Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny od pozemku
parcela KN-C 1303 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 932 m2 v katastrálnom území Spišské
Podhradie, v podielovom vlastníctve Moniky Palenčárovej rod. Palenčárovej, Starý jarok 48, Spišské
Podhradie v podiele 1/4, Marty Francisciovej rod. Palenčárovej, Latorická 16, Bratislava, v podiele 1/4 a Jána
Perúna, Mlynská 9, Spišské Vlachy, v podiele 1/2 na LV č. 1145 s finančným vyrovnaním v prospech
Moniky Palenčárovej, Marty Francisciovej a Jána Perúna vo výške spoluvlastníckych podielov spôsobom
podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že zámenou nehnuteľnosti sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšie
usporiadanie majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích
osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.03.2014
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

Uznesenie č.: MZ-03-14-B-5
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MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu pozemkov: novovytvorená parcela KN-C 1304/4 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 33981302-54/2013 vyhotoviteľa
Jána Burika, 053 71 Nižné Repaše 39 od pozemku parcela KN-C 1304 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 1037 m2, v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 vo
vlastníctve mesta Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie za novovytvorené
parcely KN-C 1303/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2, KN-C 1303/3 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 1 m2 a KN-C 1303/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2
odčlenené geometrickým plánom č. 33981302-54/2013 vyhotoviteľa Jána Burika, 053 71 Nižné
Repaše 39 od pozemku parcela KN-C 1303 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 932 m2,
v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1145 v podielovom vlastníctve
Moniky Palenčárovej rod. Palenčárovej, Starý jarok 48, Spišské Podhradie v podiele 1/4, Marty
Francisciovej rod. Palenčárovej, Latorická 16, Bratislava v podiele 1/4, Jána Perúna rod. Perún,
Mlynská 9, Spišské Vlachy v podiele 1/3 s podmienkou finančného vyrovnania rozdielu výmery
zamieňaných nehnuteľnosti v prospech podielových vlastníkov RD Starý jarok 48 za cenu 7,Eur/m2 vo výške spoluvlastníckeho podielu.
Kupujúci hradí všetky náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.03.2014
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.: 10

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2013
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2013. Nebudem hovoriť o obsahu
stanoviska, bolo vám doručené elektronickou poštou. Predložený návrh rozpočtu zohľadňuje
platnú právnu úpravu – normatívnu i internú a bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom.
Odporúčam uzavrieť celoročné hospodárenie mesta Spišské Podhradie bez výhrad.
Peter HanigovskýFinančná komisia odporúča schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-5

MZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie
k návrhu záverečného účtu mesta Spišské Podhradie za rok 2013.
Zodpovedný:
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 11

Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2013
Ing. Slávka Čarná
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Prečítala výrok audítora – „Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného
v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistil vo všetkých významných
súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.
Stav vykázaného dlhu mesta a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom
vykázaným v účtovnej závierke“.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-6

MZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:

20.03.2014

Primátor:

Peter Hanigovský
Už druhý rok netvoríme rezervný fond. Nenavyšuje sa toho roku lebo nie je z čoho.
Bod č.: 12

Záverečný účet mesta za rok 2013
Ing. Slávka Čarná
Každý ho mal zaslaný domov. Má niekto konkrétne otázky? Prebytok je 36 956,- €, sú to peniaze
školské, ktoré sme začiatkom roka vrátili, zvyšok k 26 687,- € ostalo na dreviny.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-6

MZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Podhradie za rok 2013 bez výhrad.
Termín:
20.03.2014

Zodpovedný:
Primátor
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

Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2013
Mgr. Jozef Srnka
Predniesol správu o výsledku inventarizácie majetku mesta. Hlavná inventarizačná komisia
nezistila podľa zápisov o priebehu a výsledku inventarizácie dielčích inventarizačných komisií
žiadne nezrovnalosti. Správa bola prejednaná na zasadnutí finančnej komisie.
Peter Haniovský
Komisia ju zobrala na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-7

MZ berie na vedomie Správu hlavnej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku
mesta k 31.12.2013.
Zodpovedný:
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 14

Správa hlavného kontrolóra o kontrole inventarizácie pokladne
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JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol správu o kontrole inventarizácie pokladne. Konštatujem, že u všetkých kontrolovaných
subjektov bola povinnosť inventarizovať pokladňu 4x ročne splnená. Kontrolované subjekty
dodržali aj ostatné povinnosti spojené s vedením pokladne. Z kontroly boli u jednotlivých
kontrolovaných subjektov vyhotovené záznamy.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-8

MZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra pre mestské zastupiteľstvo v Spišskom
Podhradí o výsledkoch kontroly inventarizácie pokladne.
Zodpovedný:
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 15

Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2013
MVDr. Michal Kapusta
K zriadeniu Komunitného centra je potrebné schváliť plnenie Komunitného plánu.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-9

MZ berie na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok
2013.
Zodpovedný:
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 16

Prenájom parkoviska pod Spišským hradom na sezónu 2014
Peter Hanigovský
Na finančnej komisii sme prerokovali žiadosť p. Mareka Boržíka o prenájom, ďalšia žiadosť prišla
od Služieb mesta. Komisia navrhuje MZ prenajať parkovisku Službám mesta formou osobitného
zreteľa za sumu 8 100,- €.
Mgr. Peter Vandraško
K tej sume ste ako došli?
Peter Hangiovsiý
To je suma z minulého roka.
MVDr. Michal Kapusta
Osobitný zreteľ musí visieť 15 dní. Dnes môžeme prijať zámer pre Služby mesta a potom
osobitný zreteľ a uznesenie.
Štefan Horbaľ
Dávam návrh na uznesenie. Prečítal znenie uznesenia: MZ schvaľuje prenájom parkoviska pod
hradom na sezónu od 1.5.2014 do 31.10.2014 pre Služby mesta s.r.o. za sumu 5 000,- €.
Štefan Faltin
Pán riaditeľ sa môže k tomu vyjadriť.
MVDr. Michal Kapusta
Máme tu dva návrhy.
Śtefan Faltin
Na minulom MZ sme rokovali o parkovisku skrz múzea a mesto by nebolo malo z parkoviska nič
keby sa otvorila spodná brána. Služby mesta patria pod mesto. Mne sa to zdá veľa.
Peter Hanigovský
Predkladám návrh na vyhlásenie VOS na prenájom parkoviska pod Spišským hradom.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-
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MZ schvaľuje zámer prenájmu majetku mesta:
1. Sociálneho zariadenia na Štefánikovej ulici na parcele KN-C 1843/2
2. Parkovisko na parcelách KN-E 2623 o výmere 620 m2, KN-E 2624/1 o výmere 356
m2, KN-E 2625 o výmere 900 m2 , KN-E 2626 o výmere 1697 m2
3. Parkovisko na parcele KN-C 1760 o výmere 1149 m2
- na účely prevádzkovania parkovísk a sociálneho zariadenia počas letnej turistickej
sezóny pre Služby mesta s.r.o., Mariánske námestie 1, Spišské Podhradie na obdobie od
1.5.2014 do 31.10.2014 za cenu 8 100,- € / obdobie nájmu.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
20.03.2014
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
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-7
MZ schvaľuje prenájom parkoviska pod hradom na sezónu od 1.5.2014 do 31.10.2014 pre
Služby mesta s.r.o. za sumu 5 000,- €.
Zodpovedný:
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Na ďalšie zasadnutie MZ bude pripravený osobitný zreteľ.
Bod č.: 17

Úprava rozpočtu č. 1
Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh na úpravu rozpočtu.
Peter Hanigovský
Komisia navrhuje schváliť úpravu rozpočtu.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-8

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1 mesta Spišské Podhradie na rok 2014 podľa
predloženého návrhu v celkovej výške príjmov a výdavkov 5 695 678,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:
Hlasovanie

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

+
0
+
+
+

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

+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18

Petícia občanov mesta Spišské Podhradie – predloženie
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Podal informáciu ohľadne podanej petície. Petíciu podporili aj občania okolitých obcí. Petícia
nespĺňa určité náležitosti petície, napr. chýba petičný výbor. Je potrebné však zohľadniť váhu
tohto podania, vzhľadom na početnosť podporovateľov petície. T.z. treba sa týmto podnetom
vážne zaoberať. Text petície bol postúpený na zaujatie stanoviska komisiám. Prednesú svoje
stanoviská.
Peter Hanigovský
Finančná komisia sa zaoberala touto petíciou, pán primátor to zhodnotil na finančnej komisii tak,
že ak by sa stavalo kúpalisko bolo by to zo školských financií z koeficientu 1,5 na správu budov
a čo sa týka ľadovej plochy, nie umelej, tak betónová plocha stojí okolo 15 000,- € a mala by
celoročné využitie napr. na hokejbal. Komisia berie na vedomie petíciu a navrhuje aby MsÚ zistil
technické možnosti a riešenia výstavby a prevádzky kúpaliska a ľadovej plochy.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia sa zaoberala touto petíciou, sú tam podpísaní žiaci, ktorých poznám a nie sú
plnoletí . Bolo by ideálne keby mesto disponovalo takýmto areálom ako je kúpalisko alebo ľadová
plocha, je problém to vybudovať a ešte väčší prevádzkovať. Je tu viac možností, ktoré treba po
technickej stránke zvážiť. Komisia zobrala petíciu na vedomie, odporúča vedeniu mesta zaoberať
sa touto myšlienkou a pozisťovať čo stojí prevádzkovanie takéhoto zariadenia. Riešiť túto otázku
do budúcna.
Mgr. Miloslav Repaský
Môžem to zistiť, ľahko sa hovorí, realizácia je iná, som za, môžem si zobrať za svoje, že zistím
tieto údaje a potom vám poviem. Športová komisia ušetrila finančné prostriedky lebo sme ľad
nemali, odporúčam prenajať ľadovú plochu a ukážme, že chceme také niečo v Spišskom
Podhradí, teraz je to v týchto mesiacoch lacnejšie.
Mgr. Jozef Bača
Tieto peniaze ušetrené, ak sú , by som nemíňal, skôr by som to šetril na účely ako občania
v petícii chcú.
Jozef Komara
Športová komisia sa zaoberala tiež petíciou – v Sp. Vlachoch je štadión s mantinelmi, financovala
to obec v spolupráci s firmami a urobili to komplet aj podložie. V Spišskom Podhradí by bolo
najlepšie urobiť betonáž. Najprv urobiť sondu či podložie splní účel betónovania a potom by sme
sa pohli ďalej. V našom meste sa baviť o zimnom štadióne je z hľadiska dnešných možností
neaktuálne. Predložil poslancom čísla ohľadom financií o ľadovej ploche v Levoči. Ja by som bol
za to aby sme išli postupným krokom, sonda, betonáž, mantinely atď. Pozisťoval som ceny
v Levoči, SNV, Gelnici, elektrina v Spišskej Novej Vsi denne 500,- €. Zbytočne to budeme dnes
rozoberať, je to na dlhšie stretnutie. Určite treba nájsť reálne možnosti. Spišský Hrhov stála
výstavba kúpaliska 197 000,- €. Také niečo ako v Markušovciach alebo Spišských Vlachoch –
myslím ľadovú plochu, toto by sa dalo. Prevádzka kúpaliska v Spišskom Hrhove – sú rôzne
náklady, je tam aj obec a donedávna bolo aj CVČ, ktoré to spolufinancovalo. Sú tam dvaja
zamestnanci, mzdy atď.
MVDr. Michal Kapusta
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Aj ako poslanec, aj ako občan mesta, som za ľadovú plochu aj kúpalisko. Komisia výstavby sa
tým zaoberala. Keby mala byť ľadová plocha tak sa určite zhodneme, že na MŠK. Pozemky tam
ale nie sú vysporiadané tak ako by mali byť. Vedeli by sme to urobiť cez stavebné povolenie, čo
sa týka plochy na klzisko. Druhá otázka je či bazén alebo kúpalisko – kde? Komisia vybrala tri
miesta na zváženie, ktoré by mohli byť aj podľa ÚP a majetkovo – areál ZŚ Školská 3, areál MŠK,
pozemok za p. Leskovským.
Peter Hanigovský
Podstatou je to, že treba vedieť, že čo, v akých rozmeroch, potom nám vyjde suma a môžeme
môžme hovoriť o tom v akom časovom horizonte to môžeme zrealizovať. Máme aktivity, ktoré už
bežia, ktoré už sú schválené atď. tohto roku vieme čo robíme, na rok kanalizácia.
Mgr. Miloslav Repaský
Aj jedna vec aj druhá sú sezónne veci, čo sa týka zimnej ľadovej plochy to sú veľké sumy
v korunách, nie v eurách. Mňa zaujala ľadová plocha v Poprade, je zložená na rovnom
priestranstve s chladením, neviem koľko to stojí. Ľad vydrží viac ako 5-6 týždňov, v posledných
rokoch nie je kvôli teplému počasiu. Skôr sa orientovať na takéto ľadové plochy ako som spomínal
v Poprade.
Peter Hanigovský
Navrhujem zobrať petíciu na vedomie a riešiť to postupne.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-10

MZ berie na vedomie predloženú petíciu.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

20.03.2014

Primátor:

Bod č.: 19

Prideľovanie bytov v meste Spišské Podhradie
Peter Hangovský
Predniesol návrhy na prideľovanie nájomných bytov.
Uznesenie č.: MZ-03-14-E-1

MZ ruší uznesenie č. MZ-01-14-B-10 zo dňa 30.1.2014.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Jozef Komara
+
Mgr. Ján Furman

Termín:

20.03.2014

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday

+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-14-E-2

MZ ruší uznesenie č. MZ-02-14-B-3 zo dňa 13.2.2014.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara

Termín:

20.03.2014

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-03-14-B-9

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí pre pani Katarínu
Hladtovú a pána Miroslava Hladta, bytom Starý jarok 31, Spišské Podhradie na dobu určitú od
1.4.2014 do 30.6.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.03.2014
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-03-14-B-10

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 12 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani Máriu
Janigovú, bytom Galova 76, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.4.2014 do 30.6.2014
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.03.2014
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-03-14-B-11

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 13 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani Danielu
Koperdanovú, bytom Májová 6, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.4.2014 do 30.6.2014
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.03.2014
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-03-14-B-12

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 11 na ulici Mariánske nám. 18 v Spišskom Podhradí pre pána
Jána Smetanku, bytom Budovateľská 5, Prešov na dobu určitú od 1.4.2014 do 30.6.2014
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s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.03.2014
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-03-14-F-1

MZ zamieta žiadosť pani Ireny Pačanovej, bytom Štefánikova 185, Spišské Podhradie.
Termín:
20.03.2014

Zodpovedný:
Primátor
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

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 20

Rudolf Novák – žiadosť o vysporiadanie pozemku
Peter Hanigovský
Finančná a majetková komisia sa zaoberala žiadosťou p. Nováka . Komisia odporúča MZ
vysporiadať predmetný pozemok a to odkúpením predmetného pozemku parc. KN-E 2572/1
o výmere 220 m2 od Rudolfa Nováka, Trhovisko 15, Spišské Podhradie za cenu obvyklú v tejto
lokalite (4,15 €/m2) a následne ponúknuť pozemok v lokalite Pivovar za cenu stanovenú MZ t.j.
14,- €/m2.
Jozef Komara
Tento pozemok MŠK nie je potrebný, je to z časti medza.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia sa taktiež zaoberala touto žiadosťou – mesto má povinnosť vysporiadať
pozemky pod MŠK. Komisia navrhuje ísť do jednania s p. Novákom, otázkou je či pán Novák
bude s cenou súhlasiť.
Mgr. Jozef Bača
Vie o tom návrhu p. Novák?
Jozef Komara
Nevie.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme určené ceny za pozemky na ihrisku?
Jozef Komara
To je medza. Treba jednať s pánom Novákom.
Peter Hanigovský
Komisia dala orientačnú cenu 4,15 €. Postupne tie pozemky budeme musieť odkúpiť.
MVDr. Michal Kapusta
Nepovedal som odkúpiť ale vysporiadať.
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Uznesenie č.: MZ-03-14-A-11

MZ berie na vedomie žiadosť p. Rudolfa Nováka o vysporiadanie pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:

20.03.2014

Primátor:

Bod č.: 21

Miroslav Blaschke – prenájom nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. č. 85
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schválili zámer prenájmu. 10,-€/1 mesiac. Je to pod strechou, vonku je
studňa a WC.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-13
MZ schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať majetok vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa
v obci Spišské Podhradie na Štefánikovej ul., v katastrálnom území Spišské Podhradie, okres Levoča,
ktoré sú zapísané na LV č. 1, vedené v katastri nehnuteľností, register „C“, Správou katastra Levoča:
§ stavba – časť rodinného domu s. č. 539, o. č. 85 postavený na parcele KN-C 142 zastavané plochy
a nádvoria a to miestnosť č. 1 o výmere cca 25 m2 (prízemie od Štefánikovej ul.)
pre Miroslava Blaschkeho, trvale bytom mesto Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného
zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Pri prenájme majetku vo vlastníctve mesta sa podľa § 9a ods. 9. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužívajú ustanovenia §
9aodsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí
sa ustanovenia § 9a odsekov 1 až 3 a 5 až 7 zákona o majetku obcí nepoužijú v prípadoch hodných
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam sa prípadom hodným osobitného zreteľa v
súlade so zákonom o majetku obcí rozumie skutočnosť, že prenájmom uvedeného majetku vo
vlastníctve mesta sa prispeje k ochrane majetku obyvateľov mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.03.2014
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-03-14-B-14
MZ schvaľuje prenájom majetku vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa v obci Spišské Podhradie na
Štefánikovej ulici, v katastrálnom území Spišské Podhradie, okres Levoča, ktoré sú zapísané na LV č.
1, vedené v katastri nehnuteľností, register „C“, Správou katastra Levoča:
§ stavba – časť rodinného domu s. č. 539, o. č. 85 postavený na parcele KN-C 142 zastavané plochy
a nádvoria a to miestnosť č. 1 o výmere cca 25 m2 (prízemie od Štefánikovej ul.)
pre Miroslava Blaschkeho, trvale bytom mesto Spišské Podhradie na dobú určitú od 01.04.2014 do
30.06.2014 za cenu 10,- €/mesiac.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.03.2014
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
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

Bod č.: 22

Harmonogram zasadnutí MZ na rok 2014
Peter Hanigovský
Minule p. primátor nepodpísal uznesenie ohľadom harmonogramu zasadnutí. Dávam nový návrh
na uznesenie a to aby pôvodný harmonogram bol doplnený o dátumy zasadnutí 24.4.2014
a 23.10.2014.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-15

MZ schvaľuje harmonogram zasadnutí na rok 2014:
- 30.1., 20.3., 24.4., 15.5., 19.6., 11.9., 23.10., 13.11.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

20.03.2014

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 23

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia zasadala 2x. Upravovali sme rozpočet, rokovali sme o organizácii a príprave Dňa
učiteľov 28.3.
Peter Hanigovský
Finančná komisia – rokovali sme o návrhu úpravy rozpočtu škôl a školských zariadení – komisia
odporúča MZ schváliť úpravu rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2014 podľa predloženého
návrhu v celkovej výške príjmov a výdavkov 5 695 678,- €. Každý rok dochádza k pohybom
financií v mesiacoch máj a jún sú poklesy podielov v rámci podielových daní. Komisia odporučila
aby sa počkalo a po júni sú už čísla isté. Nikto nebol proti len bol návrh počkať do úpravy rozpočtu
k 30.6.
Mgr. Peter Vandraško
Keď sa pripravovali rozpočty škôl rátali sme s nižším koeficientom a štát potom dal koeficient
vyšší. Riaditelia argumentovali, že tie finančné prostriedky sú potrebné. Akceptujeme rozhodnutie
finančnej komisie.
Peter Hanigovský
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-16

MZ schvaľuje vykonanie zmeny rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2014 po
19

prehodnotení čerpania rozpočtu k 30.6.2014.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

20.03.2014

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Jozef Komara
Zasadali sme 13.3. Predniesol správu z komisie. Uskutočnil sa memoriál F. Slebodníka v Gelnici,
v poradí už piaty ročník.
Štefan Faltin
Komisia OVP zasadala ale čakáme za vyjadrením Ing. Labudu tak znovu prerokujeme veci čo
sme začali.
Vladimír Petrek
Dávam návrh na vymenovanie nového člena komisie pre životné prostredie – p. Stanislava
Nováka.
Uznesenie č.: MZ-03-14-B-17

MZ schvaľuje za člena Komisie pre životné prostredie p. Stanislava Nováka.
Termín:
20.03.2014

Zodpovedný:
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

Vladimír Petrek
Zaoberali sme sa aj výrubom drevín na Hviezdoslavovej ulici, na Starom jarku, Palešovom
a Mariánskom nám. , na Štefánikovej ulici a na kostolnom dvore. Prešovskú sme riešili na prvom
zasadnutí. Zaoberali sme sa vývozom KO. Komisia navrhuje aby sa zvoz KO vykonával
v zimných mesiacoch v trojtýždňových intervaloch a v lete v dvojtýždňových.
Peter Hanigovský
Zvoz je definovaný v harmonograme.
MVDr. Michal Kapusta
Treba jednať s firmou o zmene harmonogramu. Zmluva na tento rok je podpísaná.
Vladimír Petrek
Dávam to na informáciu. Nemálo peňazí platíme za zvoz KO. Zo svojich skúseností viem, že my
sme 4-rodiny v bytovke a kontajner máme naplnený do polovice.
Mgr. Jozef Bača
Ročne zaplatíme okrem iného za manipuláciu so zbernými nádobami 25 000 koniev 110 a 120 l
ročne x 1,35 € to je 33 750,- €, za 1 000 bobrov 1 100 l x 5,75 € to je 5 750,- € čo je cca 40 000,€ ročne. Tieto peniaze odchádzajú z mesta zbytočne. Ekover má harmonogram dvojtýždňový pre
región.
Mgr. Miloslav Repaský
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Čo k tomu viedlo komisiu? Pokiaľ mám skúsenosť na sídlisku na Štúrovej ulici, tam je problém
vojsť do dvojtýždňového intervalu. Potom tí, ktorí majú polovičnú konvu nech ju nevyložia po
dvoch týždňoch.
Mgr. Jozef Bača
Ak občan nemá plnú konvu, mohol by dať odpad do čierneho PVC vreca a už by sme neplatili za
manipuláciu s konvou, toto zberá mesto.
Vladimír Petrek
Komisia chce aby občania viac separovali.
Mgr. Miloslav Repaský
Na Štúrovej ulici je systém, že v deň vývozu ešte ľudia dokladajú sáčky ku konvám.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je lepšie ísť pri bytových domoch do bobrov ako do koniev?
Štefan Faltin
Ten nápad , že dať sáčok ráno keď naši zvážajú odpad, to nie je zlý nápad.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia výstavby – IBV Pivovar – nevieme ako stojí Enviro, zajtra je právoplatné stavebné
povolenie na elektrinu a plyn, okrem cesty. V pondelok sa ide odniesť projekt na VSD do Košíc na
prekládku. Všetko je podľa týchto rozpočtov, ktoré máte. O mesiac, dva, by začali robiť elektriku.
O dva týždne by išla dole ornica, tam kde bude komunikácia.
Mgr. Miloslav Repaský
Je do týchto prác zahrnutá aj cesta na Dr. Špirku?
MVDr. Michal Kapusta
Studenec nám vodu nedá. Budeme musieť jednať s PVPS. Osvetlenie by sme chceli realizovať vo
vlastnej réžii. Už sú parcely rozdelené. Vavrincov potok – začíname od vrchu smerom dole,
o paneloch som rozprával na začiatku rokovania, vymenia sa lávky, zábradlia pôjdu dole ale
spodok zostane. LSKxP – okolo domov na Palešovom a Mariánskom námestí pôjde čínska žula,
farba oker , 6 cm hrúbka, pojazdný chodník na Mariánskom námestí okolo Immaculaty – čadič
kocka 10x10x10, chodník okolo kostola – čadič kocka 10x10x10. Je to štiepaný kameň. Ostatné
budú z čínskej žuly, Štefánikova ul., Prešovská ul. - zámková dlažba pravouhlá sivá. Spišský
Jeruzalem – ohľadne pozemkov sme v rokovaní s p. Šimkom. Štúrova ulica – prechod ku kolkárni
v oblúku stoja autá a robia tam blato, uvažovali sme o parkovacích miestach. Ďalší návrh bol
dokončiť chodník medzi Májovou ulicou a St. jarkom. Niektoré materiály ešte máme, nepôjdeme
nad rámec rozpočtu. Pán Molčan – Štefánikova ulica.
Mgr. Miloslav Repaský
IBV – dá sa tam riešiť aj doprava? Ak tam pôjdu väčšie autá, bude tam problém? Je potrebné to
poriešiť jednosmerkou alebo ako, nechám to na komisiu.
MVDr. Michal Kapusta
Rieši to p. Labuda. Robí sa na tom.
Mgr. Miloslav Repaský
Zámkovú dlažbu sme mali dostať od diaľničnej spoločnosti. Kde bude použitá?
MVDr. Michal Kapusta
Áno, robí sa chodník na Školskej ulici, smerom ku škole.
Mgr. Miloslav Repaský
Chodník na Školskej ulici bude tak ukončený ako je?
MVDr. Michal Kapusta
Pôjdeme tam pozrieť.
Vyjadrenie z komisie k „Jarečku“ – komisia odporúča MZ naďalej trvať na platnom uznesení
s tým, že kópia kľúča bude vyhotovená aj pre p. Molčana, zrealizujú sa terénne úpravy a tuje sa
orežú len tie, ktoré zasahujú do oplotenia a k nehnuteľnosti p. Molčana. Skúste porozmýšľať nad
riešením p. Molčan a p. Klim.
Peter Hanigovský
Keby nebol akceptovaný bod 2 tak p. Molčan žiada zbúranie plotu. Plot by si mal postaviť p.
Klima?
Mgr. Jozef Bača
Pán Molčan má svoj plot.
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MVDr. Michal Kapusta
Keby sa postavil plot, tak by bol od cesty ku verande a za verandou až dole.
Jozef Komara
Keď sa postaví plot porieši sa problém?
Peter Hanigovský
Ohradíme si svoj „Jareček“.
Ing. Ján Lisoň
Načo mestský pozemok ohradzovať?
MVDr. Michal Kapusta
Tento bod bude prerokovaný na budúcom MZ.
Uznesenie č.: MZ-03-14-A-12

MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

20.03.2014

Primátor:

Bod č.: 24

Rôzne
Mgr. Miloslav Repaský
Na ul. Dr. Špirku pred domom p. Juríka sú dva korene z vŕby, zrezali sme ich preto lebo došlo ku
kolízii, nedajú sa tie korene vytiahnuť?
Štefan Faltin
Pani Klimová ma popýtala, žeby zeminu, ktorú chlapi vyhadzovali ako kopali chodník, aby jej ju
nedali až k múru. Má ju nahádzanú na múriku.
Vladimír Petrek
Netreba zabúdať na hydrantovú sieť na Školskej ulici, Dr. Špirku a Palešovom námestí.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 20.3.2014

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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