Pokračovanie programu rokovania z 26.11.2009

Prítomní:
P
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mária Kaľavská
P
Štefan Faltin
P
Vladimír Tomko
P
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Marián Boržík
Štefan Siváň

P
P
O
P
N

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 6
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 7
Dokument Starostlivosť o dreviny mesta Spišské Podhradie a jeho
katastrálneho územia
Diskusia
Mgr. Bača

Tomko
Hanigovský
Tomko

Boržík
Tomko

Hanigovský

Tomko

Problematiku ochrany drevín rieši zákon. Náš dokument vypracovala
odborne spôsobilá osoba. Dokumentom sa zaoberala komisia životného
prostredia.
Oproti navrhnutému komisia urobila zmeny. Predniesol navrhnuté zmeny.
Bolo by vhodné zápisnice preposlať poslancom.
Na ihrisku sme tiež pozmenili návrh. Urobili sme korekcie. Z vrchu od
hradu sa vysadí živý plot, aby nebol clonený výhľad na hrad. Od
parkoviska sme navrhli dať tuje nízkokmenné. Odsúhlasili sme aby sa na
hokejovom ihrisku vyrúbali poškodené smreky a vysadili sa nové. Je to
z južnej strany, svieti tam slnko. V prípade ľadu budú cloniť, aby sa
netopil. Každý mal možnosť prečítať si doma tento dokument. Keby ste
mali pozmeňujúce návrhy tak je potrebné ich predložiť.
Nedala sa na cintoríne vymeniť iná drevina ale nie breza? Dosť špiní.
Znehodnocuje pomníky.
Tuje budú doplnené severským typom. Brezy nebudú všade, bude
nakoniec vypracovaný projekt. Breza je vhodná, nízkokmenná, ladí
s hradom, s múrom, s pomníkmi. Je to na vás, ak nie, môžeme zmeniť
dokument a dať ho na prerokovanie znova p. Dražilovi.
Návrhy vychádzajú z toho, že celé územie mesta je zahrnuté drevinami.
Máloktoré spĺňajú normu vysokokvalitných drevín. Neviem či arboretum je
pre Podhradie až také podstatné. Horná škola má vízie do budúcna –
medzi Vzorodevom a školou – má byť športová plocha. Ďalšie
postupnosti – k jednotlivým bodom – aby sa po bodoch začínali úpravy
a nová výsadba, aby sa vždy informovali poslanci čo sa robí a čo sa
urobilo. Som za, aby gro bolo v meste, nie v extraviláne. Robiť kroky,
ktoré sú, postupne, poradiť sa , nie zbrklo.
Čo sa týka školy – budú tam kríky nízkokmenné, parkové. V extraviláne
sa dá robiť všeličo, do dokumentu sme nezahrnuli námestie – to má svoj
projekt. Nikde nemôžeme dávať vysokokmenné stromy. Zacláňajú.
Komisia súhlasí s vypracovaným dokumentom. Projekt na ozelenenie
musí urobiť záhradný architekt. Môžu byť urobené aj zmeny . Peniaze nie
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sú viazané časovo, môže sa to robiť 3, 4,5 rokov. Teraz si stanovme
priority a potom postupne. Za jeden rok všetko naraz neurobíme.
Ing. Mačuga
K realizácii bude treba realizačné projekty. Tam kde je pozemok vhodný,
tam sa dá od jari začať vysádzať. Napríklad Mariánske námestie vedľa
novej parkovacej plochy. Bude potrebné aj od vás dávať návrhy.
Uznesenie č.: MZ-10-9-B-7
MZ schvaľuje dokument „Starostlivosť o dreviny Mesta Spišské Podhradie a jeho katastrálneho
územia.“
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8
Návrh na vyradenie majetku mesta
Diskusia
Boržík

MVDr. Kapusta

Kontrolná komisia sa zaoberala žiadosťami organizácií mesta, ktoré
zhromaždili na vyradenie majetok. Komisia prešla všetky požiadavky.
Komisia odporúča vyradiť uvedený materiál z majetku mesta.
Bolo mi uložené, aby sa vyradenie urobilo do konca novembra, udialo sa
tak.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-8
Schvaľuje vyradenie majetku mesta v hodnote do 16,59 € = 6 821,- €, vyradenie majetku mesta
v hodnote nad 16,59 € = 15 827,41 €.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9
Správy hlavného kontrolóra mesta
Diskusia
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli

Predniesol správy z kontroly – inventarizácia pokladne, kontrola VZN.
Správy tvoria prílohu zápisnice.
Inventarizáciu si jednotlivé organizácie vykonávajú aj samy? Mimo
inventarizácií, ktoré vykonávajú za vašej účasti?
V niektorých inštitúciách si vykonávali inventarizáciu aj samy a potom
ešte bola kontrola z mesta. Zákon stanovuje iba minimálny počet
inventarizácie t.j. 4x ročne.
Kontrole VZN som venoval veľa času a preto aj rozsah správy je dosť
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veľký. Stav VZN bol nedostačujúci, viaceré nedostatky boli teraz
odstránené, konkrétne všetky VZN boli zverejnené na internetovej stránke
mesta. A pracovníci jednotlivých oddelení mesta boli poverení
pripomienkovaním tých VZN, ktoré spadajú do ich pôsobnosti.
Pripomienky budú v priebehu nasledujúceho roka vyhodnotené a nové
VZN predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Za prioritu
považujem vypracovanie nových zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta. Nové VZN prinesie zmeny vo vzťahu ku všetkým
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.
Ing. Jurečko
Reagoval na správu hlavného kontrolóra o stave VZN a poukázal, že
školy prichádzajú do styku s dvojakým zdrojom financovania. Jedná sa
v plnom rozsahu o majetok ako taký alebo len o zdroj financovaný
mestom? Sú tu aj štátne zdroje, ktoré sú viazané. Neviem si predstaviť
v praxi evidenciu tohto majetku – učebné pomôcky atď. Nie je mi
zrozumiteľný mechanizmus.
JUDr. Tekeli
Tento zákon priniesol veľa nejasností. Musíme to prerokovať tak, aby sme
to robili dobre do budúcna. Príspevkové a rozpočtové organizácie
nemôžu podľa nového zákona vlastniť žiadny majetok.
Ing. Jurečko
Ide o obrovské množstvá majetku v školách, v drobnom. Bude treba riešiť
aj vysporiadanie sa s majetkom starším.
Uznesenie č.: MZ-10-9-A-3
MZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly stavu všeobecne
záväzných nariadení Mesta Spišské Podhradie a dodržiavania zákonných požiadaviek na ich
zverejnenie.
Zodpovedný:
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-10-9-A-4
MZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pokladničnej hotovosti.
Zodpovedný:
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 10
Parkovací poriadok mesta Spišské Podhradie
Diskusia
MVDr. Kapusta

Ing. Lisoň

Hanigovský
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Boržík
MVDr. Kapusta

Parkovací poriadok ste mali 2 týždne doma na preštudovanie. Máme
pripravenú nájomnú zmluvu so Službami mesta, je tam osobitný zreteľ
ohľadom majetku obce. Dával som veci pripomienkovať p. Labudovi a do
Košíc Mestskej polícii, ktorí majú na starosti parkovanie.
Vyhradené parkovacie miesta – je potrebné rozhodnúť ako s týmito
parkovacími miestami.
Radšej zvýšme poplatok ako zaoberať s tým, aby zaplatili aj za značku
a po ukončení dať parkovné miesto do poriadku. Považujem to za
nepraktické. Alebo povedať, že všetko je zahrnuté v parkovacom
poriadku.
Radšej zdvihnúť poplatok, aby aj vyznačenie miesta bolo jednotné.
Ostatné veci sú dobré. Zaujíma nás doba parkovania a cenník.
Parkovací poriadok je dnes predložený na schválenie? Poslanci majú
návrh pred úpravami. Ak ho máme schváliť potom musí byť predložený
parkovací poriadok po úpravách.
Vysvetlil situáciu. Veľakrát sa stáva, že mesto predloží návrh a zmení sa
a ani pôvodná forma nebola na mestskom zastupiteľstve preberaná.
Tento návrh je dobrý.
Predložili sme návrh na parkovacie miesta Mariánske námestie a Štúrova
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Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

JUDr. Tekeli

MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta

Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta

JUDr. Tekeli
MVDr. Kapusta
Mgr. Bača

Hanigovský
MVDr. Kapusta
Hanigovský
Mgr. Bača
MVDr. Kapusta
Tomko

Boržík
Mgr. Bača

ulica.
Je predložený na schválenie alebo na diskusiu?
Na schválenie.
Potom mám pripomienky.
Má ešte niekto pripomienky k parkovaciemu poriadku? Posielal som na
pripomienkovanie už zmenený, opravený parkovací poriadok.
Prvá pripomienka – aby sa vyriešilo kto bude prevádzkovateľom. Ak
schválime prevádzkovateľa a zmení sa prevádzkovateľ tak musíme
zmeniť parkovací poriadok.
6.12 mala vstúpiť do účinnosti novela zákona, ktorá umožní obci prijať
VZN o parkovaní. Tento zákon ale nebude tohto roku. A keďže nie je
účinný tak nemôžeme prijať VZN. Môžeme uložiť iba taký poplatok alebo
takú daň, na ktorý nás zákon splnomocňuje.
Je pripravený návrh o nájme prevádzkovania. Nemám určenú sumu,
nemám koľko, záleží to od poslancov.
Ak dáme do nájmu majetok, nemôžeme hovoriť o tom, že nájomca
nemôže tento majetok prenajať tretej osobe.
Do parkovacieho poriadku je potrebné uviesť, že osoba, ktorá má
parkovacie miesto v podnájme, nemôže tento parkovací pozemok dať do
ďalšieho prenájmu.
Chýba mi v návrhu – podmienky nájmu - kto bude hradiť náklady na
vyznačenie parkovacích miest pred začatím, kto v čase prevádzky to
bude robiť, kto uhradí montáž parkovacích automatov, kto uhradí opravy
automatov, kto zaplatí tlač parkovacích lístkov a kariet. Komu budú patriť
príjmy z vybratého parkovného. V budúcej nájomnej zmluve by toto malo
byť uvedené. Môže to byť jedine nájomné, aby všetky náklady zdieľali
Služby mesta. Výška nájmu má zohľadniť náklady so zriadením
parkoviska.
Kvôli tomu som nič nemenil. Môže to byť, že Služby mesta dostanú tieto
parkovacie miesta za 1,- euro a všetko budú platiť alebo naopak. Zákon
o majetku obcí je zložitejší, nedá sa dať majetok mesta do správy. Je to
na poslancoch.
Toto nemôže byť predmetom riešenia parkovacieho poriadku ale
konkrétnej nájomnej zmluvy.
V kontrole plnenia uznesení je, že do konca novembra bolo potrebné
predložiť parkovací poriadok. Nemusíme ho dnes schváliť.
Chceme od januára niečo začať, nájdime najjednoduchšie podmienky,
mesiac, dva – polrok ukáže nedostatky, ktoré môžeme potom odstrániť.
Mesto pripraví všetky podmienky, Služby mesta budú vyberať parkovné
a dáme im nejakú sumu a tú môžeme k polroku prehodnotiť. Čo sa týka
cenníkov, vydiskutujeme si ich. Parkovací poriadok máme pred sebou
a nemiešajme 3 veci dokopy.
Dáme parkovacie plochy do pôsobnosti služieb mesta. Mesto vypracuje
parkovací poriadok a oni to budú prevádzkovať.
Určite by ste mali rozhodnúť koľko bude stáť parkovací lístok a karta,
o tomto by mali rozhodnúť poslanci.
Čo ak niekto zaparkuje a nezaplatí?
Je tu mestská polícia, tak isto je to aj v SNV.
Všetko je doriešené.
Mám výhrady – 30,-€- parkovacie miesto na celý rok – neviem si to
predstaviť. Máme tu dosť podnikateľov, oni si to zaplatia a nebude miesto
na parkovanie.
Pred bytovkami s tým súhlasia.
Na námestí – lekári, obchodníci, môžu si predplatiť miesto.
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Tomko
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta

Ing. Lisoň

Ing. Tirpák
Mgr. Bača
Ing. Lisoň
Ing. Tirpák
Hanigovský

MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

Zdá sa mi to málo.
Nesúhlasím s tým, že stačí schváliť výšku nájomného, treba stanoviť, čo
budú Služby mesta uhrádzať v čase prevádzky. Ak odovzdáme do nájmu
plochy Službám mesta, všetky náklady musia hradiť oni. Neviem si
predstaviť, že mesto dá tlačiť lístky a karty a niekto iný bude vyberať
parkovné. Nedávame to parkovisko preto aby len vyberali parkované ale
aby sa o to aj starali. Všetky náklady spojené s prevádzkou parkovísk
znáša prevádzkovateľ a potom stanovíme nájomné. Ak máme stanoviť
nájomcu tak stanovme podmienky prevádzkovania parkovísk.
Dobre vieme, že sme zobrali Službám mesta čistenie a presunuli sme to
na MsÚ. Keď to necháme celé na Služby mesta zase bude navýšené
všetko lebo sú platcami DPH.
Budú mať prenajatý majetok, jeho výkony tiež podieľajú DPH. V zmluve
musí byť urobené, že prevádzkové náklady platí mesto, čo považujem
totálne za nerozumné.
Má to istú logiku čo hovorí p. Lisoň. Mesto disponuje aktivačnými ľuďmi,
označilo parkovisko, keby som to robil ja, tak musím niekomu zaplatiť.
Všetky náklady, ktoré vzniknú pre služby o to menej bude pre mesto.
Toto je potrebné uviesť do zmluvy aj do uznesenia.
Nevidím problém prečo by sa služby mesta nemali dohodnúť s mestom.
Schváľme Službám mesta prenájom a sumu, za ktorú im to prenajmeme,
potom cenník. Bavíme sa o čistení mesta – nevidím to problematicky. Je
to zdroj podnikania pre Služby mesta.
Ideme robiť niečo nové, je potrebné to vyskúšať.
Navrhujem, aby do uznesení boli zahrnuté prevádzkové náklady počas
trvania nájmu spojené s uhrádzaním nájomcu, okrem čistenia prenajatých
plôch. Koľko áut tu denne za rok parkuje?
Pred evanjelickým kostolom je parkovisko vždy plné. Pred úradom je asi
10 áut.
Aspoň odhadom treba určiť koľko by malo stáť parkovné.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-9
Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam sa MZ uznáša 3/5 väčšinou prítomných poslancov, že
pri prenechávaní majetku mesta do nájmu sa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú
ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 § 9a zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 9 písm. c/
zákona o majetku obcí sa ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 § 9a zákona o majetku obcí
nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. V uvedenom prípade sa MZ uznáša v súlade so
zákonom o majetku obcí, že prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Služby
mesta, s.r.o. je obchodná spoločnosť so 100%-tnou majetkovou účasťou mesta a vo vzťahu
k predmetným nehnuteľnostiam Služby mesta, s. r. o. zabezpečia prevádzkovanie uvedených
platených parkovacích miest čím dôjde k zhodnoteniu majetku mesta, čo je verejnom záujme .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-10-9-B-10
MZ schvaľuje zmluvu o nájme a prevádzkovaní platených parkovacích miest nachádzajúcich sa
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 1739 ostatné plochy ,KN-C 1810 zast. plochy a nádvoria
a na Štúrovej ulici na parcele KN-C 1750 ostatné plochy pre Služby mesta, s.r.o. za sumu 3320 .€
na dobu určitú od 01.01.2010do 31.12.2010. Nájomca nemôže prenajímať predmet nájmu tretej
osobe. Náklady spojené s prevádzkou parkovísk a ich zariadení v dobe trvania nájmu s výnimkou
čistenia parkovacích plôch a značenia parkovacích miest znáša nájomca.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta
Predniesol návrh cenníka na parkovanie
Uznesenie č.: MZ-10-9-B-11
MZ schvaľuje parkovanie v zóne vo výške 0,50 € za každú začatú hodinu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-Ing. Štefan Mačuga

03.12.2009

+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-12
MZ schvaľuje prenosnú parkovaciu kartu vo výške 20,- €/1 rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

03.12.2009

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-13
MZ schvaľuje neprenosnú parkovaciu kartu vo výške 15,- €/1 rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
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03.12.2009

+
+
+

+
+

Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Ing. Marek Mikula
+
--

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-14
MZ schvaľuje zľavnenú parkovaciu kartu vo výške 10,- €/1 rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

03.12.2009

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-15
MZ schvaľuje vyhradené parkovacie miesta vo výške 30,- €/1 rok, pre podnikateľov vo výške 60,€/1 rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
0
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Boržík

30,-€ nech je pred bytovkami ale v centre mesta by mali byť vyššie
poplatky.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-16
MZ schvaľuje cenník parkovania v Meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

03.12.2009

+
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Boržík
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta

Neuvažuje sa s parkovným pre nákladné autá?
Pokiaľ sa jedná o Mariánske námestie máme vyriešených bývajúcich na
námestí, podnikateľov ale čo ostatní?
Nezriaďujeme parkovacie miesta aby všetky boli zakúpené alebo
vyhradené.
V parkovacom poriadku je klauzula, že podľa dopravnej situácie určí
mesto vyhradené parkovisko.
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Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli

Boržík
MVDr. Kapusta
Mgr. Bača
Ing. Lisoň
Boržík
MVDr. Kapusta

Nevyhradzujme ďalšie parkovacie miesta na Mariánskom námestí.
Uviesť v parkovacom poriadku, že na Mariánskom námestí sa budú
vyhradzovať parkovacie miesta iba pre fyzické osoby s trvalým pobytom
a právnické osoby so sídlom na Mariánskom námestí v Spišskom
Podhradí.
Je celé Mariánske námestie parkovacou plochou?
Áno.
Má niekto doplnenie k parkovaciemu poriadku?
Prevádzková doba bude od 7.00 hod. a v poriadku je uvedené od ôsmej.
Parkovacia karta nebude nálepka?
Nie.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-17
MZ schvaľuje Parkovací poriadok Mesta Spišské Podhradie s platnosťou od 01.01.2010.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11
Rôzne
Diskusia
Mgr. Bača

Mesto kúpilo do p. Markovej dom, je majetkom mesta a je potrebné ho
dať službám mesta do prenájmu.
JUDr. Tekeli
Vysvetlil znenie nového zákona o majetku obcí.
Uznesenie č.: MZ-10-9-B-18
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa MZ uznáša 3/5 väčšinou prítomných poslancov, že pri
prenechávaní majetku mesta do nájmu sa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú
ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 § 9a zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 9 písm. c/
zákona o majetku obcí sa ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 § 9a zákona o majetku obcí
nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. V uvedenom prípade sa MZ uznáša v súlade so
zákonom o majetku obcí, že prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Služby mesta
s.r.o. je obchodná spoločnosť so 100%-tnou majetkovou účasťou mesta, prostredníctvom ktorej
zabezpečuje mesto údržbu bytových priestorov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, čím
zhodnocujú majetok mesta, čo je vo verejnom záujme.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Mačuga
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-10-9-B-19
MZ schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom domu na Štefánikovej ulici 544/90 na parcele KN-C
132/2 zastavané plochy a nádvoria pre Služba mesta, s.r.o. za sumu 8,- € mesačne. Nájomca
môže prenajímať predmet nájmu tretej osobe len so súhlasom prenajímateľa.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Predniesol správu zo zasadnutia bytovej komisie. Predniesol návrh na
uznesenie.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-20
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 11 na ulici Mariánske nám. 18 v Spišskom Podhradí pre pani:
Šurcová Mária bytom Baldovce 26 na dobu určitú od 6.11.2009 do 31.1.2010 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-21
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 2 na ulici Starý jarok 42 v Spišskom Podhradí pre pána: Kožár
Jozef, bytom Štefánikova 91 v Spišskom Podhradí a pani Chlebová Erika, bytom Jablonov 99 na
dobu určitú od 20.11.2009 do 28.2.2010 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

Hanigovský

Máme návrh ekonomického oddelenia na úpravu rozpočtu – jedná sa
o zmenu v dvoch položkách, navrhujú zmenu položky verejná správa –
tarifný plat – túto sumu dať do položky osobný príplatok.
Takže nebudú odmeny ale osobné príplatky.
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Uznesenie č.: MZ-10-9-B-22
MZ schvaľuje zmenu č. 6 rozpočtu mesta na rok 2009 v jednotlivých položkách, presun
finančných prostriedkov v kapitole 1,1,1,6 verejná správa z položky 611 (tarifný plat) – 7 000,-€ na
položku 612 (osobitný príplatok) + 7 000,– €.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Areál ihriska – v roku 2007 sme dali MŠK do prenájmu areál ihriska za 1,Sk/1 rok do roku 2018. Vyvíja tam aktivity aj CVČ, navrhujeme, aby sa to
rozdelilo pre MŠK a CVČ. Predniesol návrh na uznesenie.
Ing. Lisoň
Aký je ten druhý nájom? CVČ a MŠK budú spoločnými nájomcami? Kto
bude platiť nájom?
MVDr. Kapusta
Zostane to tak ako bolo. 1,- € bude pre CVČ a 1,- € pre MŠK.
Ing. Lisoň
Nie je to uvedené v uznesení. Doporučujem dať do uznesenia - spoloční
nájomcovia.
MVDr. Kapusta
Bude to platiť od 1.1.2010. Vysvetli dôvod prečo je prenájom na dobu do
31.12.2018.
Komara
Ináč sme to mali na 4 roky ale kvôli tomu, aby sme mohli dostať ihrisko do
prenájmu tak to bolo na dlhšiu dobu.
Uznesenie č.: MZ-10-9-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-5-7-B-15 (MZ schvaľuje nájomnú zmluvu pre MŠK v Spišskom Podhradí
na prenájom športového areálu od 1.1.2007 do 31.12.2018 za l,-Sk/1 rok.).
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-23
MZ schvaľuje uzatvorenie dohody medzi Mestom Spišské Podhradie a MŠK Spišské Podhradie,
ktorou sa ruší zmluva o nájme nebytového priestoru zo dňa 22.1.2007.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-10-9-B-24
Vo vzťahu k predmetnej nehnuteľnosti sa MZ uznáša 3/5 väčšinou prítomných poslancov, že pri
prenechávaní majetku mesta do nájmu sa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) nepoužijú
ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 § 9a zákona o majetku obcí. Podľa § 9a ods. 9 písm. c/
zákona o majetku obcí sa ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 § 9a zákona o majetku obcí
nepoužijú v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. V uvedenom prípade sa MZ uznáša v súlade so
zákonom o majetku obcí, že prípadom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že CVČ Spišský
hrad je príspevkovou organizáciou mesta a MŠK občianskym združením, pričom obidve
organizácie sa spolupodieľajú na kultúrno-telovýchovných podujatiach v Meste Spišské
Podhradie. Údržbou a prevádzkovaním predmetu nájmu prispejú k vytváraniu vhodných
podmienok pre prácu s mládežou v Spišskom Podhradí a jeho okolí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-25
MZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Spišské Podhradie ako
prenajímateľom a MŠK a CVČ ako spoločnými nájomcami. Predmetom nájmu je: klubovňa, šatne,
ihrisko, staré ihrisko. Výška nájomného je 1,- €/1 rok pre CVČ a 1,- €/1 rok pre MŠK. Doba nájmu
je od 1.1.2010 do 31.12.2018.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Faltin

Boržík
Faltin
Boržík

Predniesol správu zo zasadnutia komisie Ochrany verejného poriadku.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Na minulom MZ boli pripomienky občanov k prejazdu nákladných vozidiel
– nebolo by dobré namiesto 40 km rýchlosti dať na Prešovskú ulicu
retardér?
Na štátnu cestu sa nedá dať retardér.
Na Prešovskej ulici nepomôže ani značka so zníženou rýchlosťou, tam
každé auto ide veľmi rýchlo.
Treba zistiť a dať umiestniť stacionárny radar.

Bod č.: 12
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
MVDr. Kapusta

Predniesol návrh na uznesenie.
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Ing. Mačuga

Bola tu včera p. Weissová, riešiteľka územného plánu, posielala sa
záväzná časť a registrácia územného plánu na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja a na Krajský stavebný úrad. My ho máme
schválený.
Žiadosť na kanalizáciu a ČOV je podaná, čakáme ako to dopadne ďalej.
Uznesenie č.: MZ-10-9-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-4-9-B-2 zo dňa 14.5.2009
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
03.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-9-A-5
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Diskusia
Mgr. Bača

Termín:
Primátor:

03.12.2009

Ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva a poďakoval prítomným
poslancom za účasť.

V Spišskom Podhradí dňa 3.12.2009

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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