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Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Miloslav Repaský
Mgr. Ján Furman
Vladimír Petrek
Peter Hanigovský
MVDr. Michal Kapusta
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Privítal prítomných poslancov aj hostí na rokovaní MZ. Ospravedlnil sa p. poslanec Vandraško
a p. poslanec Horbaľ.
Peter Hanigovský
Bod 11 – „IBV Pivovar I. etapa – stanovenie ceny stavebných pozemkov“ – navrhujem presunúť
na rokovanie MZ v januári 2014. Na zasadnutí finančnej komisie sme to neuzatvorili.
Miroslav Longauer
Sú nejaké podklady k stanoveniu ceny?
Mgr. Jozef Bača
Máme podklady.
MVDr. Michal Kapusta
Na zasadnutie finančnej komisie, ktorá bola v novembri boli dané podklady a rozpočty
z projektovej dokumentácie na komplet siete na IBV Piovar. Neviem či finančná komisia pri
rozpočte tento bod preberala alebo nie, ale začiatkom novembra táto skutočnosť bola daná na
komisiu. Vyše 30 rokov neboli v Podhradí podmienky na individuálnu bytovú výstavbu. Máme
okolo 10 žiadostí na pridelenie pozemkov. 17.12. máme stavebné konanie k inžinierskym sieťam.
Tieto veci sú pripravené, stavebné povolenie je , záleží na poslancoch či sa dáme do odpredaja
pozemkov.
Mgr. Jozef Bača
Pán predseda komisie povedal, že o tom nerokovali na finančnej komisii. Ja nevidím problém aby
sme sa nejakých pár minút tomu nemohli povenovať.
Peter Hanigovský
Máme náklad na inžinierske siete, vieme koľko sme dali za pozemky, na komisii keď sme to
preberali tak cena za najväčší pozemok bola 17,- € za m2. Na komisii bola požiadavka zistiť
ceny pozemkov v okolí. Navrhujem radšej počkať a prebrať si to v kľude.
Mgr. Jozef Bača
Ja mám takýto istý názor ale pár slov si k tomu môžeme povedať.
MVDr. Michal Kapusta
Teraz je priestor o tom rozprávať. Potom nech k tomu zasadne finančná a stavebná komisia.
Urobil sa kus roboty.
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-1

MZ schvaľuje stiahnutie bodu č. 11 z rokovania MZ dňa 12.12.2013.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský

12.12.2013

Primátor:
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Vladimír Petrek
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Jozef Komara
Na minulom zasadnutí finančnej komisie . sme prejednávali veci ohľadom ľadovej plochy na
Štúrovej ulici – predniesol návrh na uznesenie. Brankárska výstroj by sa zakúpila pre všetky
družstvá čo hrajú, zostala by na ihrisku. To je dofinancovanie za roky späť. Dávam návrh na
zaradenie bodu do programu rokovania.
Peter Hanigovský
Zoberie sa to z položky autobus?
Jozef Komara
Sú tam ušetrené peniaze.
Štefan Faltin
Je to za rok 2008-2012, prečo sa to nedalo do poriadku skôr, ale až teraz , je december 2013.
Jozef Komara
Vedeli sme to tom, klzisko na Štúrovej ul. bolo, vzišla taká myšlienka, každý má právo sa vyjadriť.
Na zasadnutí športovej komisie sme neboli proti.
Mgr. Jozef Bača
Na minulom MZ ste riaditeľovi CVČ povedali, že nemôže zaplatiť dva mesiace dozadu vedúcim
novovytvorených krúžkov a dnes chcete vyplácať niekomu za to, že robil ľad pred piatimi rokmi.
Aby sme si to uvedomili. Mali by sme mať rovnaký meter pre všetkých.
MVDr. Michal Kapusta
Toto by sa vyfinancovalo z rozpočtu za rok 2013.
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-2

MZ schvaľuje doplnenie bodu rokovania „Presun finančných prostriedkov na financovanie
nákladov spojených s prípravou ľadovej plochy na Štúrovej ulici za roky 2008-2012“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
12.12.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:
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Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ
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Bod zaradený na koniec rokovania.
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-3

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

Termín:

12.12.2013

Primátor:
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Mgr. Ján Furman

+
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MVDr. Michal Kapusta
Na dverách je upozornenie, že sa robí zvukový aj obrazový záznam. Má to byť povedané po tom
ako sa schváli rokovanie MZ.
Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Zaslal som vám uznesenia mailom. Sú nejaké nezrovnalosti alebo otázky k uzneseniam?
Podal informáciu o projektoch – Vavrincov potok, Bytový dom St. jarok 47 – stavba je ukončená,
je kolaudačné rozhodnutie, Komunitné centrum – podpísaná je zmluva, prebieha VO,
Kompostáreň – sú doručené podklady na uzavretie zmluvy, grant „Vychutnajme si atmosféru
nášho námestia“ – je podaná žiadosť o platbu, bola kontrola z PPA Bratislava, kontrola prebehla
bez nedostatkov, je to posunuté na prefinancovanie, grant „Obnov si svoj dom“ – sú podané
žiadosti, v máji 2013 sme podali žiadosť na SORO – dostali sme grant vo výške 899 318,- €
s DPH – chodníky na Štefánikovej ulici, Mariánske a Palešovo nám., Prešovská ulica , osvetlenie
Mariánskeho a Palešovho námestia, autobusová zastávka na Spišskej Kapitule, úprava
verejného priestranstva na Štefánikovej ulici v časti Rybníček. Chcel by som sa poďakovať
všetkým, ktorí na tomto projekte od roku 2008 robili. Tento projekt je cez LSKxP. Sú to práce,
ktoré nás čakajú v budúcnosti. Našim partnerom v tomto projekte je občianskej združenie „Člověk
v tísni“, aby bol naplnený pilotný projekt LSKxP. Má niekto otázky?
Peter Hanigovský
Projekt na kanál nič nové?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. Podal informáciu o pracovných cestách.
Miroslav Longauer
Vážený pán primátor, pán zástupca, poslanci, hostia, chcem sa poďakovať vedeniu mesta aj
zamestnancom mesta za vianočné osvetlenie, je to vízia mesta do budúcna, že kráčame
dopredu. Chcem sa opýtať, že keď prebiehala elektronická aukcia či to robilo mesto alebo firma?
MVDr. Michal Kapusta
Firma, každý dostal podklady, každý bol pozvaný, nepamätám kto z poslancov tu bol. Každý
poslanec dostal prístupové kódy, že si to môže doma pozrieť. Pán Horbaľ tu bol, sledoval ako to
beží.
Miroslav Longauer
Robila to súkromná firma?
MVDr. Michal Kapusta
Robila to firma, ktorá vie tieto aukcie robiť.
Miroslav Longauer
Bola tejto firme platená provízia?
MVDr. Michal Kapusta
Za všetko sa platí, zmluva je zverejnená na našej internetovej stránke.
Miroslav Longauer
Kanalizácia – aké sú vyhliadky, bude mesto úspešné, pracuje sa na tom alebo sa čaká?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem ti odpovedať, podali sme v septembri žiadosť, zatiaľ nemáme výsledky. Je to vo fáze
vyhodnocovania.
Miroslav Longauer
Stiahol som si z internetu údaje, kde som porovnával Spišské Podhradie s istou obcou a dostali
v porovnaní s našou žiadosťou podstatne viac, boli úspešní. Robia sa nejaké kroky aby sme boli
úspešní?
MVDr. Michal Kapusta
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Vieme, ktorá je to obec a kto bol vtedy ministrom.
Miroslav Longauer
Ako poslanec mám záujem o kanál bojovať. Aj cesty, ktoré máme urobené vieme, že sa budú
robiť prekopávky. Ľudia na Podzámkovej ul. sa pýtajú kedy bude urobený asfalt na tejto ulici.
Mgr. Jozef Bača
Treba to dať do rozpočtu a môže sa robiť na jar.
Mgr. Miloslav Repaský
Kontrola plnenia uznesení za volebné obdobie – uložili sme túto kontrolu hlavnému kontrolórovi.
Ako stojí s kontrolou?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Bol to nereálny termín, kontrola je to vo fáze priebehu, bude ukončená do konca decembra
a správu pre mestské zastupiteľstvo podám na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľ
MVDr. Michal Kapusta
Bolo dosť pracovných ciest a túto kontrolu robí hlavný kontrolór v spolupráci so mnou.
Štefan Faltin
Projekty – nemyslím si, že sa Podhradí málo urobilo, dosť projektov nám prešlo, aj keď sú to
nižšie sumy ako suma na kanál, vidno to v meste, chodia tu aj turisti a nehovoria o meste nič zlé.
Tak isto ďakujem zamestnancom , vedeniu mesta, poslancom, že vidno, že s v meste niečo robí.
Keby nám prešla aj kanalizácia tak poviem, že sme frajeri.
MVDr. Michal Kapusta
Keď prešli projekty ako hovoríš za menej peňazí , tak neviem či projekty za 900 000,- € je malá
suma peňazí? Zazmluvňujeme na budúci rok 2 200 000,- €. To sú peniaze z vonku. 5% je
spoluúčasť mesta. Toto sme tu ešte nemali. Myslím, že je to pekný úspech.
Mgr. Miloslav Repaský
Nemyslím si, že tieto sumy sú malé, verím, že sa mesto pohne smerom dopredu.
Mgr. Jozef Bača
10.11. a 12.12.2013 sa konal pracovný seminár – Monitoring a manažment svetového kultúrneho
dedičstva“, všetkých účastníkom sa naše námestie páči.
Uznesenie č.: MZ-15-13-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
Peter Hanigovský
Zastavila ma p. Molčanová, že sa mali dorábať nejaké veci v uličke medzi ňou a p. Klimom, niečo
sa urobilo a niečo nie, kedy sa bude pokračovať?
MVDr. Michal Kapusta
Pani Molčlanová chce aby ulička bola až hore ku ceste, je potrebné zrušiť uznesenie, ktoré je
a prijať nové. Bolo prijaté uznesenie, že je brána, kľúče sú na úrade. Pani Molčanová chce
zbúrať aj predný plot. Chcela ešte niečo doasfaltovať. Je potrebné prehodnotiť uznesenie.
Dáme to do komisií. Nie som proti.
Mgr. Ján Furman
IBV Katúň – v akej je fáze? Pýtajú sa ľudia.
Peter Hanigovský
Má to na starosti predseda komisie za mestskú časť Katúň. . Nezvolal komisia, neviem čo sa deje,
nemám informáciu.
MVDr. Michal Kapusta
Projektovú dokumentáciu robila firma Arland, bol problém s majetkovým vysporiadaním
pozemkov. Predseda povedal, že zvolá komisiu, že ktoré pozemky sú schodné. Nemáme
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vysporiadané majetkové vzťahy ani prísľuby vlastníkov. Hovoril som, že nech komunikuje
predseda komisie s geodetom ale spätnú väzbu nemám.
Uznesenie č.: MZ-15-13-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov mesta.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

12.12.2013

Primátor:

Bod č.: 6

Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu v meste Spišské Podhradie.
Mgr. Jozef Bača
Problematikou kúpy auta sa zaoberáme už dlhšiu dobu. Dnes nám bol doručený list z firmy
Ekover. Jednu analýzu máme čo vypracovala firma Ekover a druhú čo vypracovala komisia.
Vladimír Petrek
Manipulačný poplatok za konvu je 1,25 €, máme 1 000 koniev čiže 2 500,- € do roka 30 tis. Pri
zakúpení auta – za 6 rokov by sme auto splatili. Ďalšie veci sú uloženie odpadu. Sme po dobu
tých 6 rokov na nule. Auto keď bude robiť 2x do mesiaca tak by malo dobu 6 rokov vydržať.
Peter Hanigovský
Čo vieme o zvyšovaní poplatku za uloženie odpadu? Máme avízo z Ekoveru ?
Mgr. Jozef Bača
Koľko Ekover zaplatí za uskladnenie na skládke toľko zaplatíme aj my im.
Peter Hanigovský
Aké je % predpokladu navýšenia za tonu odpadu? Aké budú ročné navýšenia odpadu?
Mgr. Jozef Bača
Zvyšovalo sa, ale neviem ti teraz povedať, že o koľko.
Peter Hanigovský
Aby sme nedošli k nejakému číslu a následne na to nemuseli dvihnúť poplatok.
Vladimír Petrek
Ak sa dvihnú ceny, tak budú doplácať všetci.
Peter Hanigovský
Ako to je so separovaným zberom? Bude to Ekover ďalej robiť?
Mgr. Jozef Bača
Sme členmi Sezo Spiš. My či auto kúpime alebo nie, nemáme dôvod alebo záujem odstupovať
od zmluvy.
Mgr. Ján Furman
Mesto ak má urobenú analýzu - zhoduje sa s Ekoverom?
MVDr. Michal Kapusta
Iné čísla sú.
Mgr. Ján Furman
To odstrašujúce číslo uvedené v doručenom liste je fikcia?
Vladimír Petrek
My si objednáme také služby, ktoré my potrebujeme.
Mgr. Ján Furman
Mne to pripadá ako výhražný list, aby sme nešli do zberu komunálneho odpadu samostatne.
Štefan Faltin
Chcel som toto povedať čo pán Furman.
Mgr. Miloslav Repaský
Či je výhražný to je ťažko povedať, treba to prehodnotiť. Kto je podpísaný za tým listom? Nie je
na liste uvedené meno a priezvisko. Treba ho vziať na vedomie.
MVDr. Michal Kapusta
Dohodli sme sa, že podpíšeme zmluvu s možnosťou výpovede do jedného roka, aby mohli zobrať
úver. Treba zobrať list na vedomie.
PaedDr. Martin Sereday
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Keď počúvam úvahy ohľadne odpadového hospodárstva, myslím, si, že by bolo treba v horizonte
2-3 rokov uvažovať nad tým, aby sme boli sebestační a nezávislí od spoločností, ktoré od nás
žiadajú peniaze, pretože na rok to môže byť vyššia suma. Bolo by treba nájsť spôsob ako kúpiť to
auto, ak by sme stiahli aj obce k sebe a aby bol zisk. V každom prípade by to stálo za serióznu
kalkuláciu. Ak budeme mať na stole čísla potom sa k nim budeme môcť vyjadriť. Nech myšlienka
auta prejde serióznou analýzou.
Mgr. Jozef Bača
Firma Ekover k 30.6.2013 mala zisk 26 000,- €.
Mgr. Miloslav Repaský
Stratu, ktorú uvádzajú v liste - ak majú výsledky hospodárenia tak by to tam malo byť uvedené.
Výsledky ukazujú, že strata nie je tohoročná.
Mgr. Jozef Bača
List je na tú prvú zakladateľskú zmluvu. A náš podiel je 12.8 %..
Peter Hanigovský
Ja list hodnotím asi tak, že my nevystupujeme zo spoločnosti Ekover iba si budeme robiť jednu
službu sami. Iné je čo sa týka zisku atď. Ja by som dal právnikom preštudovať zmluvu.
Vladimír Petrek
Nám nezaniká žiadna účasť, nie že nám niekto bude diktovať aké služby si máme objednať.
Peter Hanigovský
Ja by som bol za to aby to právnik preštudoval, taký, ktorý sa venuje ekonomickým veciam.
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste návrh na uznesenie – návrh je z komisie životného prostredia, určite nemôže byť taký
aký je, návrh na uznesenie by znel: „MZ schvaľuje zámer zakúpenia vlastného nového KUKA
vozidla na vývoz komunálneho odpadu pre mesto Spišské Podhradie“. Zmluva je do 1.4.2014.
Musíme rokovať aby sme mali priestor.
Peter Hanigovský
Musíme dnes rozhodnúť, pri splátkach je určite nejaká akontácia.
MVDr. Michal Kapusta
Ak schválime dnes, že ideme kúpiť vozidlo tak ideme kúpiť, nastavíme podmienky a ideme na VO.
My si určíme podmienky, dáme si pracovné stretnutie. Otázka je či chceme ísť do toho alebo nie.
Vladimír Petek
V januári sa rozhodneme či chceme ísť sami alebo s Ekoverom.
Mgr. Miloslav Repaský
Bolo by správne vyhodnotiť dopad na to, že prejdeme na samostatné vyvážanie odpadu. Či to
v zmluve nie je prepojené, aký dopad by to malo.
MVDr. Michal Kapusta
Neriešme teraz bod v zmluve, len či chceme kúpiť auto alebo nie.
Miroslav Longauer
Budeme schvaľovať potom ešte raz kúpu auta podľa ponuky?
Mgr. Miloslav Repaský
Dopad zmluvy treba prehodnotiť.
PaedDr. Martin Sereday
Aby sme do uznesení zaviedli systém, som za to aby sa do textu uznesenia uviedlo schválenie
zámeru. Zámer nie je termínovaný, ak sa neschváli, nemusí sa rušiť.
MVDr. Michal Kapusta
Schválime zámer, tento zámer nás zaväzuje k tomu, že musíme robiť podklady, niečo to bude
stáť. Ide o 150 tis. €. Som za zámer, ale od zajtra to rozbehneme a podklady budete mať medzi
sviatkami. Odborne spôsobilá osoba to pripraví, jej pôjde objednávka, ale ak súťaž zrušíme, tak
tej osobe musíme zaplatiť za služby.
Miroslav Longauer
Aby to nestálo štvrť auta.
Mgr. Miloslav Repaský
Predpokladám, že určite narazíme na nejaké prekážky, uvidíme ako to pôjde.
MVDr. Michal Kapusta
Všetky zmluvy sú na internetovej stránke mesta, aj tie čo sa robilo verejné obstarávanie.
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Miroslav Longauer
Aby sme našli takú firmu, aby sme neplatili naviac.
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-4

MZ schvaľuje zámer zakúpenia vlastného nového KUKA vozidla na vývoz komunálneho
odpadu pre mesto Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2013
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.: 7

Prideľovanie nájomných bytov Starý jarok 47
Peter Hanigovský
Komisia bytová sa zaoberala prideľovaním bytov a žiadosťou pani Gondovej o zníženie nájmu
bytu. Komisia usúdila, že pani Gondová nemá postačujúci príjem na úhradu nájmu a služieb
spojených s užívaním tohto bytu. Komisia neschvaľuje pridelenie bytu p. Gondovej.
Mgr. Jozef Bača
Zisťoval som veci okolo toho aj na oddelení sociálnom aj na Službách mesta.
Ing. Marián Tirpák
Pani Gondovej sme ponúkli niekoľko bytov v nižších cenových reláciách, tieto byty nevyhovovali
z rôznych príčin. Osobne navrhujem upraviť byt na Mariánskom nám. 18 – aby nebol taký veľký.
Lucia Gondová
Bola som sa pozrieť v tom byte, prvé čo bolo ma vrátil ten puch čo tam bolo cítiť a na druhej
strane bol mokrý múr. Aj keď sa postaví nová priečka po čase to bude to isté. Z WC v lete keď
prší, že je tam strašný zápach. Syn nemôže byť v takom prostredí pretože je stále chorý. Bývam
u sestry čo má mokrý dom od kedy som kúpila kozub a kúri sa kozubom už je to lepšie.
Peter Hanigovský
Jednoizbová byt na Mariánskom nám. 18 stojí mesačne cca 120 €.
Lucia Gondová
Som ochotná zobrať byť na Mariánskom nám. 18 ale keď bude mať syn zdravotné problémy tak
aké riešenie by bolo potom?
Peter Hanigovský
Požiadali ste o zníženie nájmu bytu č. 6 na St. j. 47. Mesto má stanovenú výšku nájmu, my si
nemôžeme dovoliť robiť na každý byt iný koeficient. Sú schválené ceny bytov a tieto ceny musia
vychádzať z toho ako sú schválené. V tomto objete sa už znížilo nájomné oproti ostatným
domom. Mesto cenu nájmu znížiť nemôže.
Lucia Gondová
Tak mi povedzte čo mám robiť? Ak idem na sociálku – povedia, že mi nedajú podporu lebo mám
príjem.
MVDr. Michal Kapusta
Hovorili ste, žeby ste zobrali byt na Mariánskom nám. 18, tak poďme touto cestou. Uvidíme čo to
spraví. Je to možné z vašej strany?
Vladimír Petrek
Mesto vlastní dom na Prešovskej 5. Prišla odpoveď? Pani nemá záujem o tento dom?
MVDr. Michal Kapusta
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Akceptovala sumu 25 000,- €, nakoľko bolo uznesenie na 26 000,- € tak nemá záujem. Teraz
hneď nevieme vypočítať cenu za prenájom domu na Prešovskej 5.
Ing. Marián Tirpák
Prevádzka takého domu stojí okolo 200 €.
MVDr. Michal Kapusta
Jedna varianta je, žeby pani Gondová išla do alternatívy Mariánske nám. 18 a sa uvidí čo bude
ďalej.
Peter Hanigovský
Služby mesta nech vyrátajú cenu nájmu na Prešovskej 5.
Miroslav Longauer
Či by p. Gondová nemohla požiadať o kompenzáciu z Úradu práce.
Lucia Gondová
Zarábam minimálnu mzdu, tým pádom nemám nárok. Už som sa informovala.
Uznesenie č.: MZ-15-13-F-1

MZ zamieta pridelenie bytu č. 6 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani
Luciu Gondovú, trvale bytom Štefánikova 17, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2013
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
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-15-13-F-2

MZ zamieta žiadosť p. Lucie Gondovej o zníženie výšky nájmu bytu nakoľko výška nájmu
je určená platným VZN č. 7/2013 o nájme bytov.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2013
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-15-13-B-5

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 4 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani
Margitu Seleckú, trvale bytom Levočská ulica 16/44, Spišská Nová Ves na dobu určitú
od 19.12.2013 do 31.3.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
12.12.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský

Primátor:

+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer

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

+
+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-15-13-B-6

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 11 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani
Petru Prokopovú, trvale bytom Slavošovce 278 na dobu určitú od 19.12.2013 do
31.3.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
12.12.2013
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-15-13-B-7

MZ schvaľuje výmenu bytu č. 2 na ulici Starý jarok 42 v Spišskom Podhradí za byt č. 10
na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani Danielu Vaľkovú a pani Denisu
Vaľkovú, bytom Starý jarok 42, Spišské Podhradie na dobu určitú od 19.12.2013 do
31.3.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
12.12.2013
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-15-13-B-8

MZ schvaľuje výmenu bytu č. 11 na Mariánskom nám.18 v Spišskom Podhradí za byt č.
14 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani Máriu Šurcovú a pani Zuzanu
Šurcovú, bytom Mariánske nám. 18, Spišské Podhradie na dobu určitú od 19.12.2013 do
31.3.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
12.12.2013
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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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-15-13-B-9

MZ schvaľuje výmenu bytu č. 2 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí za byt č. 5
na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani Annu Balčákovú, bytom Palešovo
nám. 25, Spišské Podhradie na dobu určitú od 19.12.2013 do 31.3.2014 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
12.12.2013
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

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-15-13-B-10

MZ schvaľuje výmenu bytu č. 6 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí za byt č. 7
na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani Emíliu Vašákovú, bytom Palešovo
nám. 25, Spišské Podhradie na dobu určitú od 19.12.2013 do 31.3.2014 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
12.12.2013
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

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

VZN č. 8/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o vyhlásení a evidencii
pamätihodností mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Tento podnet prišiel z kultúrnej komisie.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predkladáme návrh na schválenie VZN, ktorým s mení VZN o pamätihodnostiach mesta Spišské
Podhradie. Iniciatíva pre prípravu nariadenia vzišla z komisie kultúrnej. Je veľmi dobré, že sa
touto problematikou začalo zaoberať. Upozorňujem však, že evidencia pamätihodností mesta má
byť „živý dokument“, ktorý je potrebné priebežne dopĺňať, takže privítam akékoľvek ďalšie
iniciatívy.
Mgr. Ján Furman
NKP a pamätihodnosť to je rozdiel. Zvonica v Katúni tu nie je v tomto návrhu.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Pamätihodnosť je širší pojem ako kultúrna pamiatka. Pojem pamätihodnosti nezahŕňa len kultúrne
pamiatky, ale aj také objekt, ktoré si zasluhujú osobitný prístup a ochranu, a to aj napriek tomu, že
nie sú evidované v ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.
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MVDr. Michal Kapusta
Z pohľadu pamiatkarov je NKP vyššia ako pamätihodnosť.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Je žiaduce, aby boli medzi pamätihodnosti zapísané aj všetky kultúrne pamiatky, je to aj o vašej
iniciatíve.
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-11

MZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie č. 8/2013, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie o vyhlásení a evidencii pamätihodností
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
12.12.2013
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.: 9

Eurokameň – stanovisko pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s.
Mgr. Jozef Bača
Na minulom MZ sme sa zaoberali žiadosťou, ktorú Eurokameň doplnil.
Peter Hanigovský
To je doplnenie žiadosti čo sa preberala na finančnej komisii.
MVDr. Michal Kapusta
Bolo to aj na rokovaní komisie územného plánu. Keď sa otvorilo nanovo stavebné povolenie tak
išiel podnet aj z dôvodu toho, že obyvatelia mesta sa sťažovali, že chodia cez mesto nákladné
autá s materiálom na výstavbu diaľnice. Do stavebného povolenia sme dostali to, že stavebník
nebude využívať cesty II. a III. triedy na výstavbu úseku diaľnice Jablonov-Jánovce. NDS už
nebude robiť pasportizáciu mesta ako pri minulom úseku. Vyjadrenie z komisie je – dodržať to čo
je v stavebnom povolení. Ak chcú, tak vybudovať obslužnú komunikáciu na dovoz materiálu na
diaľnicu. Eurovia vyhrala súťaž.
Mgr. Miloslav Repaský
Teraz vôbec nepremávajú nákladné autá cez mesto?
MVDr. Michal Kapusta
Autá čo vozia materiál na diaľnicu nie.
Peter Hanigovský
Môžeme zakázať firme aby vyvážala materiál zo svojej prevádzky?
Mgr. Miloslav Repaský
Zakázať nemôžeme. Je to jediná veľká firma čo zamestnáva ľudí v Podhradí. Prekvapuje ma aj
stavebné povolenie, to je určitý fakt čo treba vziať na vedomie. Kde je navrhovaná obslužná
cesta?
MVDr. Michal Kapusta
Popod hrad alebo ponad Májovú ulicu.
Miroslav Longauer
Keby bola schodná varianta popod hrad musel by ju vybudovať Eurokameň?
To až po stavbe úseku prišlla agentúra na to, že boli veľké škody?
MVDr. Michal Kapusta
To bolo ministerstvo výstavby, nie agentúra.
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Brusel zastavil územné povolenie , preto sa nanovo otvorilo stavebné povolenie. Vyjadrenie, ktoré
som čítal prešlo do stavebného povolenia. Vyjadrenie bolo na základe toho, že boli sťažnosti
občanov. 24 000 m2 sa vyasfaltovali cesty II. triedy, po ktorých chodili nákladné autá na diaľnicu.
Obyvatelia mesta nemajú ešte stále uzavreté svoje problematické nehnuteľnosti.
Štefan Faltin
O koľko ton kameňa sa jedná?
Mgr. Jozef Bača
V liste je uvedené cca 50 000 ton alebo aj menej.
Štefan Faltin
Mali sme tu občanov čo mali poškodené domy, ale zase keď berieme do úvahy, že zamestnáva
Eurokameň aj občanov mesta, tak teraz neviem komu vyhovieť.
Vladimír Petrek
Je určená náhradná trasa. Sú to naše pozemky popod hrad, tá náhradná trasa?
Štefan Faltin
Náhradná trasa – kto ju vybuduje?
MVDr. Michal Kapusta
Nebránime Eurokameňu aby pracoval a boli tu ľudia zamestnaní. Možno, že ani nebude vyvážať.
Má povolenie na malé trhacie práce. Podľa tohto listu mne ide, že ide o iný lom.
Peter Hanigovský
Smeruje to k tomu, že pôjde aj o lom Olcnava. Aby to bolo jasne signalizované aby to nebol
vývoz z iného lomu.
PaedDr. Martin Sereday
Jednu zlú skúsenosť s prejazdom techniky cez mesto máme a odskákali si to občania. Pokiaľ
z prípadnej zmluvy alebo z unesenia nebude jasné kto občanom bude pomáhať pri prípadne
vzniknutej škode, nedvihnem ruku. Teraz tu máme žiadosť, z ktorej je jasné o čo žiada ale
nevyplývajú záväzky žiadateľa voči mestu a občanom ako vlastníkom nehnuteľností. Aby sme
nedopadli tak ako v minulom prípade, že ľudia sa následne prišli sťažovať, že im praskajú domy.
Diaľnicu treba v každom prípade, nie som proti, ale nech je garantovaná ochrana majetku mesta
a občanov.
Štefan Faltin
Navrhujem 5 min. prestávku.
Vladimír Petrek
Obchádzková trasa by mohla ísť cez Rybníček na Katúň, cesta tam je, opraviť most cez
Rybníček a jednalo by sa o časť cesty medzi železničným prejazdom a začiatkom Májovej ulice.
Mgr. Jozef Bača
Pán riaditeľ Eurkameňa vravel, že ak je s tým nejaký problém, na budúce MZ môže prísť veci
vysvetliť.
MVDr. Michal Kapusta
Pýtal sa p. Sereday, že kto znesie záväzky, keby bola na žiadosti uvedená hlavička Eurovie, tak
by som si vedel predstaviť, že tieto záväzky znesie.
Jozef Komara
Navrhujem presunúť tento bod na január, treba rokovať s p. Muchom.
Miroslav Longauer
Dohodnime si pracovné stretnutie a nechajme túto tému otvorenú.
Mgr. Jozef Bača
Termín pracovného stretnutia?
Jozef Komara
Začiatkom januára 2014.
Miroslav Longauer
Keď dostane záporné stanovisko potom nemôže chodiť cez mesto?
Mgr. Jozef Bača
Bude sa to riešiť na pracovnom stretnutí.
MVDr. Michal Kapusta
9.1.2014 bude pracovné stretnutie o 17.00 hod.
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-

prestávka

Bod č.: 10

Vzorodev v.d. Spišské Podhradie – stanovisko v vydržaniu
Peter Hanigovský
Komisia finančná a majetková sa zaoberala asi štvrtýkrát týmito pozemkami. Predniesol
stanovisko finančnej komisie. Mesto s tým nemá nič spoločné.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítali ste si stanovisko Slovenského pozemkového fondu? Notárka chce od mesta stanovisko
k vydržaniu.
Peter Hanigovský
Na vydržanie sú v zákone presne určené veci kedy môže byť majetok vydržaný. Pani notárka vie
kedy môže tento majetok vydržať. Je ešte jedna varianta, že sa uložia peniaze do depozitu.
Stanovisko komisie je nech si to vysporiadajú sami a podľa toho ako znie zákon.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nie je to možné bez stanoviska mesta vydržať pred notárom majetok.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť na SPF som bol odniesť ja, p. Pitel to rieši, hovoril, že najlepšie by bolo stretnutie
s geodetom p. Chovancom, on to v minulosti riešil. Ak sme si v predchádzajúcom bode dohodli
stretnutie s p. Muchom, či by nebolo vhodné aj tieto veci si prediskutovať. Nech prídu 9.1. o 17.45
hod. na pracovné stretnutie.
Uznesenie č.: MZ-15-13-A-3

MZ berie na vedomie stanovisko Finančnej komisie k vysporiadaniu pozemkov výrobného
družstva Vzorodev Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 11

IBV Pivovar I. etapa – stanovenie ceny stavebných pozemkov
- bod bol stiahnutý z rokovania MZ hlasovaním poslancov
Bod č.: 12

Určenie výšky nájomného na rok 2014 pre Služby mesta s.r.o.
Mgr. Jozef Bača
Aké je stanovisko finančnej komisie?
Peter Hanigovský
Toto sme nemali na zasadnutí komisie.
Ing. Marián Tirpák
Hneď keď bola určená cena kotolne, sme mohli počítať výšku odpisov. Do ceny tepla sa môže
započítať cena nájomného vo výške odpisu. Samozrejme môžete dať aj nižšie nájomné keď ten
dom nie je celý využitý aj keď predpoklad je, že do konca roka bude.
MVDr. Michal Kapusta
Návrh uznesenia je na sumu 1 072,34 €.
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-12

MZ schvaľuje výšku nájmu plynovej kotolne Starý jarok 47, č.s. 637, p.č. 1 304 v k.ú.
Spišské Podhradie, ktorá pozostáva z budovy a technológie na rok 2014 pre spoločnosť
Služby mesta s.r.o. v sume 1 072,34 €,
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2013
Overovatelia:

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

+
0
0
+
+

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

+
+
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Spišské Podhradie
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu mesta. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. Odporúča
predložený návrh rozpočtu schváliť.
Uznesenie č.: MZ-15-13-A-4

MZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Spišské
Podhradie na roky 2014-2016.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 14

Návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie na obdobie 2014-2016 vrátane
rozpočtov škôl a školských zariadení
Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh rozpočtu. O rozpočte rokovala finančná komisia. Bolo tam zmenených niekoľko
vecí. Okrem ZUŠ a CVČ všetci vyšli s koeficientmi. Po zasadnutí školskej a finančnej komisie bolo
dohodnuté financovanie aj týchto dvoch školských zariadení. Po úpravách na finančnej komisii
k je rozpočet 5 462 879,- €. Máte konkrétne otázky k rozpočtu?
Mgr. Miloslav Repaský
Máme žiadosti od organizácií zapracované do rozpočtu – zväz chovateľov poštových holubov?
Ing. Slávka Čarná
Áno. Navýšil sa rozpočet športovej komisie, tam sú tie peniaze zahrnuté.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak to prešlo z finančnej komisie treba to jasne povedať, áno alebo nie.
Ing. Slávka Čarná
Ostalo to tak ako to bolo dohodnuté na finančnej komisii 3 450,- je na športové podujatia. 200,- €
na klzisko na Štúrovu ulicu a 500,- € pre SZ CHPH.
PaedDr. Martin Sereday
CVČ – pán riaditeľ, ako sa od roku 2012 zmenil počet detí od prijatia zmeny zákona?
Ing. Ľuboslav Longauer
Toho roku 232 detí, minulý rok cca 1 400.
PaedDr. Martin Sereday
Ako sa to odzrkadlilo na racionalizácii zamestnancov s porovnaním roku 2012?
Ing. Ľuboslav Longauer
Nijako. Viete ako je to keď boli dohodári, že robili svoju prácu s vlastnými deťmi a interní
zamestnanci si robia so svojimi deťmi. My sme nefungovali so svojimi zamestnancami v iných
obciach. Na nás to nemalo žiadny vplyv. Počet zamestnancov je ten istý resp. vyšší ako minulého
roku.
PedDr. Martin Sereday
Čo sa týka ekonomiky?
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Ing. Ľuboslav Longauer
Je od roku 2005 rovnaká ako teraz.
PaedDr. Martin Sereday
Nechcem podkopávať nikomu nohy, ale vyzerá to tak ako keby CVČ tu nebolo kvôli deťom ale
kvôli pracovným miesta. Prečítal koľko učiteľov a žiakov mali v CVČ, kde pracoval p. Sereday.
Mzdové náklady manažmentu predstavovali 20% z rozpočtu CVČ. Tu mi vychádza, že mzdové
náklady sú okolo 70%. Mne sa zdá, že financie, ktoré sa mestu vracajú z podielových daní sa
80% míňajú účinku, nekončia v činnosti s deťmi.
Ing. Ľuboslav Longauer
Pred chvíľkou ste povedali, že ste mali cez 7 000 členov a upratovačku na 0,2 úväzku. U nás má
upratovačka 0,44 úväzku. Ekonomika je stále to isté od roku 2005. Mzdová bola do 1.2.2013 na
dohodu. Po zmenách zákona vychádzala zmena taká istá ako pri pracovnej zmluve. Ekonomika
u nás je 1:1, to je pravda.
PaedDr. Martin Sereday
Pri rapídnom poklese musel poklesnúť aj nárok na výkon administratívnych činností. V návrhu
rozpočtu nevidím pokles ale navýšenie, klesol počet detí, rozsah činností a napriek tomu rozpočet
stúpa. Nerozumiem tomu.
Ing. Ľuboslav Longauer
V roku 2011 malo CVČ 1 800 detí a stále s tým istým úväzkom.
Mgr. Jozef Bača
Pán riaditeľ povedz koľko % z normatívu ide v škole alebo v ŠKD na mzdy alebo na prevádzku?
Ing. Ján Jurečko
1/3 je prevádzková zložka a 2/3 sú mzdové.
PaedDr. Martin Sereday
Bol by som očakával určitú racionalizáciu aj v tomto smere.
Vladimír Petrek
Máme na údržbu chodníka na Prešovskú ulicu plánovaných 20 a je 15 tis.
Ing. Slávka Čarná
Očakávali sme či neprejde projekt, ktorý prešiel teraz. Suma 15 tis. môže ísť na spoluúčasť.
Mgr. Jozef Bača
Chodník na Prešovskej ulici sa nebude robiť za vlastné finančné prostriedky ale z grantu.
Ing. Slávka Čarná
Keď zasadala komisia ešte sme nevedeli, že prejde grant.
Vladimír Petrek
Na Prešovskej ulici nám chýba kanalizácia. Je v projekte riešená aj kanalizácia?
MVDr. Michal Kapusta
Je riešená v projekte kanalizácia a je riešená v ceste.
Vladimír Petrek
Máme grant na obnovu námestia, v celom meste chýba kanalizácia. Akým spôsobom to budeme
robiť?
Mgr. Jozef Bača
Chceme vrátiť peniaze z grantu?
Vladimír Petrek
Je rozumné robiť chodník a potom ho rozbíjať a robiť kanál?
Mgr. Jozef Bača
Čo chcete robiť? Budeme čakať na kanál a vrátime všetky získané peniaze?
Vladimír Petrek
Buď začneme robiť po etapách z vlastných zdrojov, vidíš, že sa ďalej nepohneme. Chýba mi
v rozpočte IBV Pivovar, nemáme vyčlenený ani cent. Vieme zhruba koľko stoja siete?
Ing. Slávka Čarná
Toto je v rozpočte.
Vladimír Petrek
Môj návrh je prehodnotiť rozpočet na pracovnom stretnutí a hľadať peniaze na IBV Pivovar. Siete
nemusíme robiť naraz ale po častiach.
MVDr. Michal Kapusta
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V návrhu komisie výstavby je uvedené čo je priorita IBV. Na začiatku sme zrušili bod –
stanovenie ceny pozemkov – do rozpočtu prídu peniaze od ľudí, ktorí chcú stavať. Jedna vec je
úver na IBV ale druhá vec je príjem od žiadateľov, dnes o tom rozprávať nebudeme lebo sme to
zrušili na začiatku. Rozpočet má dve strany.
Miroslav Longauer
Miešaš jablká s hruškami, rozpočet na IBV taký aký je. Ak urobíme analýzu za koľko predáme
pozemky, tak mám už teraz pocit, že budeme stratoví. Chcem sa opýtať či sú v rozpočte
vyčlenené prostriedky na spoluúčasť na kanalizáciu?
MVDr. Michal Kapusta
Pamätáš si keď sme schvaľovali uznesenie ku kanalizácii, že sme schvaľovali nezáväzný úverový
prísľub z Prima banky vo výške 26 000,- €.
Miroslav Longauer
Nie. Rozpočet je veľkorysý ale pozerám sa do komentára - vo finančných operáciách sa
rozpočtuje bankový úver, bude končiť volebné obdobie a po nás potopa.
Mgr. Jozef Bača
Je smutné, že teraz nesúhlasí s rozpočtom a na finančnú komisiu kde sa preberal podrobne si
neprišiel. Mal si prísť na komisiu a dávať návrhy.
Peter Hanigovský
Návrh môže dávať ako poslanec, na finančnú komisiu môže prísť a nemusí. Ceny pozemkov –
časť peňazí získame z predaja pozemkov, boli by sme veľmi dobrí keby sme predali pozemky do
dvoch mesiacov. Nevidím tragédiu v tom, že sme vyhodili bod 11. Treba zistiť ceny pozemkov
v okolitých obciach.
Mgr. Jozef Bača
Keby si bol povedal koľko stoja ceny v napr. Studenci, Hrhove, SNV a už by sme to vedeli,
nechcel si rozprávať o cene pozemkov, nebudeme sa teraz o tom baviť. Zrušili ste tento bod
rokovania.
MVDr. Michal Kapusta
Ak nie sú v rozpočte peniaze na IBV, nie sú ani peniaze, ktoré dostaneme od kupujúcich. Budem
rád, ak tie čísla budeme vedieť v januári aby sme to mohli záujemcom povedať.
Vladimír Petrek
Chceme predať pozemok so sieťami alebo bez?
Mgr. Miloslav Repaský
Najbližšie sa bude finančná komisia zaoberať spoluúčasťou na projekte, ktorý prešiel lebo toto
neobsahovala správa hlavného kontrolóra a nie je ani v rozpočte. Toto finančná komisia ešte
nevedela, je to čerstvá informácia.
PaedDr. Martin Sereday
V 97 som bol na stáži v Show-Low – akonáhle malo mesto prebytkový rozpočet, bolo by muselo
odvádzať do štátnej sumy peňazí, tak investovali do pozemkov mesta. Holý pozemok sa
pohyboval v cenách 30 dolárov za m2, pozemky ,ktoré mali inžinierske siete boli drahšie. Zvážiť
a naozaj sa zamyslieť nad cenovou štruktúrou pozemkov je veľmi na mieste. Kým nebudú jasné
tieto pravidlá tak sa nedá určiť cena. Je potrebné určiť cenové pásma.
Štefan Faltin
Budú sa robiť chodníky aj napriek tomu, že nie je kanalizácia? Aj za bývalého primátora sme robili
vtedy keď prišli peniaze. A keď sú peniaze, treba ísť do tých vecí, ktoré v projekte prešli a robiť to
na čo peniaze prišli, vždy sa dajú robiť úpravy. Robili sa tieto veci aj za bývalého primátora.
Vladimír Petrek
Nechceš mi povedať, že urobíme na Prešovskej ulici chodník a o dva-tri roky ho budeme
rozkopávať.
Mgr. Miloslav Repaský
Vieme, o ktoré ulice sa jedná, máme čiastku na kanalizácia a urobiť všetko, aj kanalizáciu. Spojiť
to a riešiť to komplexne.
Peter Hanigovský
Podhradie je známe tým, že postavíme cestu a potom robíme kanál, je to tak v Podhradí. Vždy
sme v tom lepší ako tí ostatní. Som vo finančnej komisii tretie volebné obdobie a vždy som sa
snažil udržať financie v rozumných cenách aby sme neprejedali úvery na platy a zábavách ale
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tam kde majú ísť. Tohto roku som na komisii nedal ani jeden návrh na škrtnutie rozpočtu ani
v meste ani v školách. Súčasný schodok je 67 tis. € a z toho 64 000 tvoria spoluúčasti na
projektoch, ktoré sú schválené. Celý náš schodok sú financie čo potrebujeme dať do spoluúčasti.
Teraz nám chýba ďalších 40 000 €. Navrhujem, aby sme sa vrátili k rozpočtu ešte raz, že budeme
škrtať všetko čo nie je potrebné, lebo keď chceme investovať tak investujme. Navrhujem aby sme
prerušili rokovanie aby sa finančná komisia venovala ďalšiemu úspešnému škrtaniu rozpočtu. Je
tam dosť peňazí, ktoré sme navýšili. Aby sme ich nemuseli kryť úverom.
Vladimír Petrek
Navrhujem to dať tiež na pracovné rokovanie.
Ing. Ján Jurečko
Neodznel návrh z finančnej komisie, ani z hlasovania ale predpokladám, že sa k tomu
dostaneme. Som tiež členom finančnej komisie. Poslanci vidia priestor škrtania vo výdajovej
časti, sú tu aj prostriedky určené na účelové veci – školy a školské zariadenia, ja ako člen
finančnej komisie , vo výdavkoch mesta neviem zoškrtať veci tak aby sme IBV postavili
z vlastných zdrojov. Jedine, že zoberiete školám.
Mgr. Miloslav Repaský
Určitú čiastku máme, hovoril som konkrétne zobrať úver, ja by som taktiež neškrtal ale ty si
zoškrtal 50 000,- €, klobúk dole.
Ing. Ján Jurečko
Išlo o cca 30 000,- €.
Peter Hanigovský
Škrtanie finančnej komisie – min. rok sme začali škrtať od DOS, teraz od riadku 446, chodník na
Prešovskej ulici. Všetko od 1-446 je nedotknuteľné. Uhrať aby nám nikto nevzal peniaze do škôl,
poslanci sa zastávajú ZUŠ tak budú ticho, potom rýchlo nalejme peniaze do CVČ a potom je len
mesto a tam sa môže škrtať. Pridali sme aj kultúre aj MŠK zo 43 na 58 tis. €. Nemáme peniaze
a navyšujeme príspevky a dotácie.
Ing. Ján Jurečko
So ZUŠ je to dlhodobá záležitosť dotovania. Je to takmer 6 rokov čo nedokázala zo svojich
zdrojov vyžiť. Vždy za tým bola otázka či zatvoríme ZUŠ a povedalo sa nie. Aj pri tomto
prerozdelení finančných prostriedkov do škôl, školy nesiahli ani na cent z mesta, ktoré neboli
určené školám, naopak vytvárajú rezervy pre mesto, niekoľkoročné.
Jozef Komara
Pani ekonómka, ako to je? Bude to problematické keď mesto zoberie úver? Bude to pre mesto
záťaž?
Ing. Slávka Čarná
Mesto má zaťaženosť 4,3 %. Sú obce, ktoré majú 60% zaťaženosť. Aj keby sme zobrali úver,
neboli by sme na 60% zadĺženosti. Ak sa bude robiť časť IBV zoberie sa úver nižší, ak sa nebude
robiť, úver sa nebude čerpať. Toto je kvôli tomu aby bol rozpočet vyrovnaný. Toľko sa zoberie
úver koľko sa bude čerpať na IBV.
MVDr. Michal Kapusta
Komunikácia na IBV je 450 tis. €. To sa nebude robiť v roku 2014 ale neskôr. Osvetlenie,
dopravné značenie, keby prešiel grant na kanalizáciu splaškovú ideme o 250 tis. dole.
Vladimír Petrek
To je len IBV. Zase nie sme pri kanalizácii na Prešovskej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Je podaná žiadosť.
Peter Hanigovský
Máme nevyrovnaný rozpočet bez IBV. Školy vždy dostali čo mali. Vo finančnej komisii bolo
povedané, že čo ďalej. Čo koncom roka 2013, budeme mať peniaze na odstupné? Z čoho
zoberieme peniaze aby sme ich mali kde naliať? Č už do ZUŠ alebo do CVČ. Ale keď sú peniaze
určené na údržbu budov, nech idú na údržbu budov.
Katarína Kolačkovská
Ty už má veľké deti, pán poslanec, už nenavštevujú naše zariadenia?
Peter Hanigovský
Je to ako v base, každú hodinu zatvárate a otvárate. Ste to ako v súkromnej firme.
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Katarína Kolačkovská
Dali sme pravidlá, aby v tom nebol zmätok, pustíme niekoho aj po pol hodine.
Peter Hanigovský
Na stránke CVČ máte zavesené, príďte podporiť CVČ lebo poslanci ho chcú zrušiť.
Ako ste to vedeli?
Ing. Ľuboslav Longauer
Prečo hovoríš ako v base. Neviem či som to dobre pochopil s tou súkromnou firmou, za poplatok,
tak si to myslel?
Peter Hanigovský
Samozrejme.
Mgr. Jozef Bača
Chceme aby nebolo CVČ, chceme aby nebola ZUŠ?
Štefan Faltin
Vráťme sa k rozpočtu a nech kolega, ako predseda komisie, podá návrhy, ktoré vyšli z finančnej
komisie.
Peter Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie k rozpočtu mesta.
Mgr. Miloslav Repaský
Chcem poprosiť o percentuálne ukazovatele, koľko škola dostala či 100 %, alebo menej. Viem, že
na školské zariadenia sa dalo z údržby budov. Nie je to zlé, každý si urobí obraz ako sa danému
subjektu pomohlo.
Ing. Slávka Čarná
Okrem ZUŠ a CVČ tieto majú na 100%. ZUŠ a CVČ má pridané z rezervy z roku 2013.
Ing. Ján Jurečko
Aj čo je nad 100% je určených na školy.
Mgr. Miloslav Repaský
Rešpektujem to, pripomínam to čo bolo povedané minulý rok, že garantujeme, že s financiami
vyjdeme. Tak potom neplatí to čo ste garantovali.
Mgr. Jozef Bača
Chceš odpoveď alebo nie?
Mgr. Miloslav Repaský
Dodržiavame rokovací poriadok? Nechcem.
Mgr. Jozef Bača
Má ešte niekto návrh k rozpočtu?
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-

MZ schvaľuje rozpočet mesta Spišské Podhradie na rok 2014 v jednotlivých položkách
v celkovej výške: - príjem spolu 5 462 879,- €, výdaje mesto 3 873 108,- €, výdaje školy –
1 589 771,- €, výdaje spolu 5 462 879,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2013
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
Bod č.: 15

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly nájomných zmlúv – ZŠ
Školská 3
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JUDr. Jozef Tekeli,PhD.
Predniesol správu o výsledkoch kontroly nájomných zmlúv v ZŠ Školská 3.
Sú nejaké otázky k správe?
- neboli vznesené žiadne otázky
Uznesenie č.: MZ-15-13-A-5

MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly nájomných zmlúv
v ZŠ Školská 3.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 16

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly obstarávania drevín na
Mariánskom námestí
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol správu o výsledkoch kontroly obstarávania drevín na Mariánskom námestí.
Má niekto otázky k správe?
- neboli vznesené žiadne otázky
Uznesenie č.: MZ-15-13-A-6

MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly obstarávania
drevín na Mariánskom námestí.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 17

Voľba prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi.
Štefan Faltin
Komisia ochrany verejného poriadku navrhuje kandidátov na prísediacich na Okresnom súde
v Spišskej Novej Vsi – pani Magdalénu Boronovú a p. Magdalénu Kurilovú. Boli prísediacimi aj
v minulom období. Dávam návrh na schválenie kandidátov.
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-13

MZ schvaľuje prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi za mesto Spišské
Podhradie: JUDr. Magdaléna Boronová, Magdaléna Kurilová.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2013
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.: 18

Správy z komisií pri MZ
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Peter Hanigovský
Podal správu zo zasadnutia finančnej komisie. Navrhovala aby pri schvaľovaní záverečného účtu
mesta za rok 2013 bola zároveň vykonaná úprava rozpočtu na rok 2014 so zapracovaním
zostatkov z roku 2013.
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-14

MZ schvaľuje aby pri schvaľovaní záverečného účtu mesta za rok 2013 sa zároveň
vykonala úpravu rozpočtu na rok 2014 so zapracovaním zostatkov z roku 2013.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2013
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-15-13-B-15

MZ schvaľuje realizáciu rozpočtového opatrenia mesta do výšky 3 000,- € v jednotlivých
prípadoch, ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte
zabezpečená, za podmienky, že nedôjde k prekročeniu limitu celkových výdajov
schválených v rozpočte.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2013
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

MVDr. Michal Kapusta
Podal správu zo zasadnutia komisie pre územný plán. Preberala sa žiadosť p. Temkovicovej,
chodník okolo školského areálu smerom na Jarmočnú ulicu. IBV – dve parcely sú SPF.
Podal správu zo zasadnutia kultúrnej komisie. V sobotu je akcia na Sp. Kapitule. 24.1.2014 je
termín mestského plesu. A na nový rok bude tradičný ohňostroj.
Jozef Komara
Športová komisia zasadala 11.12. Predniesol správu z komisie.
Mgr. Miloslav Repaský
Bavili ste sa o výške finančného príspevku 500,- € na klzisko na Štúrovej ulici, ste sa nemuseli
o tom baviť, bolo to schválené v roku 2013. Tak ste to zapísali aj pred rokom. To je 100 € ročne.
500 € príspevok pre holubárov bol zakomponovaný cez športovú komisiu, prečo cez športovú keď
ide o pohár primátora mesta? Toho roku je to tiež perom dopísané a je to v kolónke športové
podujatia – presne ako minulého roku. Je to v športových podujatiach.
Jozef Komara
Neviem kde nastala chyba, ale nie je dôvod na to aby sa peniaze nevyplatili.
Mgr. Miloslav Repaský
200 € je teraz v rozpočte alebo nie?
Ing. Slávka Čarná
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Áno, je.
Uznesenie č.: MZ-15-13-A-7

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

Termín:

12.12.2013

Primátor:

Bod č.: 19

Úprava rozpočtu.
Jozef Komara
Predniesol návrh na uznesenie – „MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov na financovanie
nákladov spojených s prípravou ľadovej plochy na Štúrovej ulici (2008-2012) a nákladov
s prípravou ľadovej plochy na futbalovom ihrisku a s materiálnym vybavením hokejového klubu
(brankárska výstroj) z položky 08.1.0. – Palivo na autobus na: - položku 08.1.0. – dotácia
hokejového klubu vo výške 400,- €, - položku 08.1.0. – klzisko na Štúrovej ulici vo výške 500,- €.“
Urobíme úpravu rozpočtu bez finančnej komisie?
Uznesenie č.: MZ-15-13-B-16
MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov na financovanie nákladov spojených s prípravou
ľadovej plochy na Štúrovej ulici (2008-2012) a nákladov spojených s prípravou ľadovej plochy na
futbalovom ihrisku a s materiálnym vybavením hokejového klubu (brankárska výstroj) z položky
08.1.0. – Palivo na autobus na: - položku 08.1.0. – dotácia hokejového klubu vo výške 400,- €, položku 08.1.0. – klzisko na Štúrovej ulici vo výške 500,- €.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
0
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- výkon uznesenia je pozastavený
MVDr. Michal Kapusta
Pán Sereday nebude prítomný v čase keď bude potrebné podpísať zápisnicu,, treba zmenu
overovateľa. Zmena overovateľa za p. Seredaya je p. Hanigovský.
Bod č.: 20

Rôzne
Peter Hanigovský
Nedá sa otočiť zrkadlo na Májovej ulici?
MVDr. Michal Kapusta
Už sa to rieši.
Peter Hanigovský
Dávam návrh aby sa zrušil osobitný zreteľ na dom Prešovská 5.
MVDr. Michal Kapusta
Na budúce MZ, v rôznom sa nehlasuje.
PaedDr. Martin Sereday
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Je nejaký legislatívny problém prečo by sa pri prechode zo Školskej na kostolný dvor a pri
prechode od ambulancie MUDr. Mačugovej k nástupišťu nezriadili vyvýšené retardéry? To je
zdvihnutý prechod pre chodcov. Zistiť na ODI či áno a uvažovať o tom.
Vladimír Petrek
V priebehu roka chodili žiadosti na výstavbu chodníkov, bolo jednané s pamiatkami o aký druh
dlažby by išlo?
MVDr. Michal Kapusta
Bolo zasadnutie stavebnej komisie, poveril som zástupcu aby riadil komisiu, mali sme kontrolu
z PPA, odbehoval som ku kontrole.
Štefan Faltin
Chcem poukázať na prechod pre chodcov z Kúpeľnej ulice na Sídlisko hrad, nie je tam prechod
pre chodcov, bolo by dobré dať prechod, aj učitelia mi to hovorili. Je prechod ale vyššie.
MVDr. Michal Kapusta
Opýtame sa.
Miroslav Longauer
Chcem vás poprosiť obidvoch aby ste nám podávali viac informácií, ani o tej aukcii som nevedel.
MVDr. Michal Kapusta
Všetci poslanci boli pozvaní na školenie, firma tu bola a premietala na plátne ako to bude
prebiehať. Nebol si tam.
Miroslav Longauer
To máš pravdu, nebol som tam. Sú veci, ktoré som nevedel, napríklad, že námestie bude robiť tá
a tá firma trávnikové úpravy, je tých vecí viac, trošku ma to mrzí, tá komunikácia by mohla byť
lepšia.
Mgr. Jozef Bača
Na komunikáciu musia byť aspoň dvaja. A vy nechcete komunikovať.
Miroslav Longauer
Aj tento rozpočet čo sme dnes neschválili došlo ku kolízii. Nemôžeme nájsť kompromis? Aj
členovia by oželeli túto položku keby sa našli peniaze na kanalizáciu. Viac realizovať námestie
ako sa byť o peniazoch v rozpočte. Aj na tom pracovnom stretnutí si nájsť čas, nech sa normálne
ako ľudia dohodneme. A nehľadať riešenia, že zoberieme tu a dáme tam. Stratégia nebola daná,
že z čoho to vykryť.
PaedDr. Martin Sereday
Bol by som za to aby sa predišlo situáciám aby sme hlavne v súvislosti s rozpočtom zaviazali
všetky organizácie, FO, PO, OZ, ktoré budú žiadať o možnosť čerpania aby svoje žiadosti
dokladali i seriózne komentovanými podkladmi. Kedy , koľko a na čo potrebujú. Nebolo mi jasné,
ako sa kto dopracoval k určitým číslam, ja nie som proti, ale chcem vedieť za čo hlasujem. Pokiaľ
nebudem mať túto istotu nemôžem dvihnúť ruku ani za ani proti.
Mgr. Jozef Bača
Materiály na MZ každý dostal. Sú tam čísla v tabuľkách, ak ľudia prídu na finančnú komisiu, každý
sa môže opýtať. Jeden čas sa rozpočet schvaľoval položkovite, žiadali sa na komisii aj platové
inventúry, počty tried, počty žiakov a podobne.
PaedDr. Martin Sereday
Ak niekto žiada viac ako minulý rok chcem vedieť na čo ich použije.
Mgr. Miloslav Repaský
Zvody pri 18-tke, hovoril som to na jar, robí to škodu na asfalte, zábradlie – priepust, skúste sa na
to pozrieť, je to nebezpečné. Neprešlo to vtedy aby sa ulica Dr. Špirku obsypala frézovaným
asfaltom frézovaným, nech sa vysype teraz frézovaný asfalt kvôli autu, ktoré vyváža smeti, má
problém sa na konci otočiť.
MVDr. Michal Kapusta
Je spracovaná už kopa asfaltu čo tam bola? Doviezla sa a bola tam dva mesiace a bola
neporušená. Pýtam sa či je to urobené lebo ste povedali, že si to urobíte sami?
Mgr. Miloslav Repaský
Máme to urobiť sami?
MVDr. Michal Kapusta
Pamätáš sa ako sme sa rozprávali?
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Mgr. Miloslav Repaský
Vysypal asfalt do trávy. Čo sa dalo vybrať sa vybralo. Ale do metrovej trávy sa vysypalo. Všetko
sa vybrať nedalo. Môžem povedať, že to bolo povedané tak, že to rozsypeme. Ale aj na tú druhú
stranu, nejakých 30 fúrikov frézovaného asfaltu je potrebných.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je to problém, 30 fúrikov. Toto čo sa dalo ak je vybraté, dovezieme 30 fúrikov frézovaného
asfaltu. Zábradlie – deti preskakujú zábradlie na Studenec?
Mgr. Miloslav Repaský
Chodia po tom príkrom svahu.
MVDr. Michal Kapusta
Kam potom deti idú, je tam zábradlie, tam sa nemá chodiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Alebo treba zakázať aby sa tam nechodilo, aby sa niečo nestalo.
MVDr. Michal Kapusta
Ak tam dáme zábradlie bude to znamenať, že tam môžu chodiť. Tie zvody je problém. Bolo
povedané, že áno, doprastav to mal robiť, nie je skolaudovaná diaľnica, vyjadrenie mesta ku
kolaudácii nebolo, na kontrolných dňoch som to rozprával, čakám na kolaudáciu, sú naše
pripomienky aj v zápisoch. Už teraz v zime neurobíme nič.
Mgr. Miloslav Repaský
Vysvetlil situáciu ohľadne zvodov ako to tam v skutočnosti vyzerá.
Jozef Komara
Treba brať vážnosť, ak ide o rozpočet mesta, každý si môže nájsť chvíľku a prísť na zasadnutie
finančnej komisie, nie len tí čo niečo žiadajú a tam by ste sa boli dozvedeli prečo je navýšenie
atď. Veľmi rád si sadnem s Dr. Seredayom a vysvetlím mu prečo sú také kolónky v rozpočte alebo
onaké. Treba prísť na finančnú komisiu keď sa pripravuje návrh rozpočtu. Nájdem si čas aby sme
o tom podebatovali. Dosť podrobne som vysvetlil návrh rozpočtu MŠK na finančnej komisii. Tak
isto to je aj v SNV. Hovoril som na komisii o financovaní v SNV.
Miroslav Longauer
Rozprávame o MŠK, dozvedel som sa, že to je občianske združenie?
Jozef Komara
Koľko rokov tu sedíš? 3? Toto je dosť podstatné čo by si mal vedieť. Príspevková je MsKS, MŠK
je občianske združenie.
Miroslav Longauer
Ukáž palcom kto z poslancov vie, že je MŠK občianske združenie. Je to OZ ako iné, napr.
Hipoedu, pýtam sa je to nejaká tradícia? Nechcem nikoho poškodiť.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh na ukončenie diskusie.
Mgr. Jozef Bača
14.11. na zasadnutí MZ boli také emotívne vystúpenia – p. Repaský, hovoril si, že si zaplatil
niekoľko tisíc € za prenájom za telocvičňu. Ty si ich platil?
Mgr. Miloslav Repaský
Áno.
Mgr. Jozef Bača
Tvrdil si, že naše deti sú odkázané platiť nájom v Hrhove, Levoči, v Sp. Vlachoch. Ktoré deti zo
Spišského Podhradia nemôžu športovať na našich ihriskách a musia ísť športovať a platiť nájom
v Sp. Vlachoch, Hrhove a Levoči?
Mgr. Miloslav Repaský
Využívajú športové zariadenia mesta.
Mgr. Jozef Bača
Tiež si povedal, že Detský domov Spišské Vlachy odstúpil od športových hier. Ak sú nejaké
problémy tak treba povedať toto čo mám overené a keď to treba riešiť tak nech sa to rieši.
Doteraz Detský domov v Spišských Vlachoch využíval našej ihriská na spomínané športové hry.
Nikdy sme ich neodmietli.
Mgr. Miloslav Repaský
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Uviedol som tieto fakty v súvislosti s podaním návrhu na uznesenie, to čo som uviedol, za tým si
stojím, návrh bol schválený , verím, že sa v tom bude pokračovať a uznesenie sa naplní.
Mgr. Jozef Bača
Keby sme sa už do sviatkov nestretli, prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov.
Poďakoval prítomným za účasť na rokovaní MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 12.12.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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