Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 16.4.2009
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podnety občanov
Odpredaj domu na Galovej ul. č. 10 v Spišskom Podhradí

6)

Odkúpenie domu na Štefánikovej ul. č. 11 v Spišskom
Podhradí
Návrh VZN o určovaní miest na vylepovanie plagátov
počas volebnej kampane
Žiadosť MHZ Spišské Podhradie na zmenu veliteľov
zásahu
Žiadosť MHZ Spišské Podhradie na doplnenie
preventívara mesta
Vyradenie majetku mesta
Schválenie počtu členov jednotlivých školských rád
Žiadosť ETP Slovensko o prehlásenie o pokračovaní
komunitnej sociálnej práce v meste
Rôzne
- žiadosť o prenájom pozemku – Peter
Hrobár
- žiadosť o odkúpenie a vysporiadanie
pozemku – Juraj Roch
- odpredaj domu na Štefánikovej č. 10
- žiadosť o odkúpenie pozemku – Miloš
Garčár
Kontrola plnenia uznesení
Záver

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)

Prítomní:
Peter Hanigovský

P

O
Jozef Komara
P
Mária Kaľavská
P
Štefan Faltin
P
Vladimír Tomko
P
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Overovatelia zápisnice

predseda kontrolnej
komisie
primátor
prednosta
prednosta
prednosta
prednosta
PaedDr. Sereday
primátor
prednosta,
predseda kontrolnej
komisie

prednosta
predsedajúci

Mgr. Mária Kicková

P

Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Marián Boržík
Štefan Siváň

P
P
P
O

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci

Mgr. Jozef Bača
Ing. Štefan Mačuga
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Marián Boržik
Štefan Faltin
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Zapisovateľ
Dana Blahovská
Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Diskusia
Ing. Lisoň
Hanigovský
Mgr. Bača

Za bod 6 navrhujem vložiť bod - zmena rozpočtu.
Doplňujem do programu - pasportizácia majetku ohľadom vodovodu,
mám návrh, ktorý sa týka rozpočtu.
Zoberieme pasportizáciu na vedomie a keď bude vôľa tak budeme o tom
jednať.
Navrhujem počkať s bodom rôzne – Peter Hrobár, taktiež s bodom p.
Rocha, pretože nie je jednotnosť v poslaneckom zbore. Navrhujem aby
táto žiadosť bola presunutá na najbližšie zasadnutie v mesiaci máj.

O bode – žiadosť o prenájom pozemku p. Peter Hrobár jednať na budúcom zasadnutí MZ.
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

O bode – žiadosť o odkúpenie a vysporiadanie pozemku p. Juraj Roch jednať na budúcom
zasadnutí MZ.
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.: 4
Podnety občanov
Diskusia
Jurkovský
MVDr. Kapusta
Kurilová

Má sa prenajímať verejné priestranstvo pred barom na Mariánskom nám.
3. Aby sa nezablokoval priestor na prejazd áut.
Jednali sme s prenajímateľom a Pamiatkovým úradom. Tento bod bude
na konci rokovania.
Tlmočím názory občanov mesta a svoj. Začína jar , kedy všade je
cestovný ruch bohatý, na rozdiel od Spišského Podhradia, pretože turisti,
ktorí idú na Spišský hrad sa v našom meste nezastavia lebo nemajú
prečo. Chcem vedieť aké sú programy na cestovný ruch v našom meste.
O týchto programoch sme sa bavili viackrát a nič sa nedeje. Keď sa
cudzinci vyslovia, že mesto je diera, tak je to ľúto a smutno. Kedysi mesto
Sp. Podhradie bolo veselé, ale teraz je „veselé“ a vieme prečo. Sú tu
občania, s ktorými si nevieme rady. Kedy sa začne s rekonštrukciou
námestia? Projekt bol prijatý pred dvomi rokmi a nič sa nedeje. Keby bolo
námestie urobené prispelo by to k zlepšeniu vzhľadu celého mesta. Kedy
nastane rekonštrukcia ulice Štefánikovej? Na konci minulého volebného
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MVDr. Kapusta
Kurilová
Mgr. Bača

Ing. Mačuga

Mgr. Bača
Ing. Mačuga
Mgr. Bača

Ing. Mačuga
Ing. Čarná
Kurillová
Ing. Mačuga
Mgr. Bača

obdobia bolo predané stolárstvo. Na aké účely boli použité tieto peniaze?
Čo sa použilo z týchto peňazí na rozvoj mesta? Počula som, že spodná
brána hradu má byť zatvorená. Neviem prečo. Dalo sa do poriadku
parkovisko. Mesto má z toho príjmy. Bol urobený chodník. Ak bude
zatvorená brána tieto investície boli o ničom. Má to logiku? Čo je
s čističkou? Bude daná do prevádzky? Pomaly to bude stavba storočia.
Mesto má autobus? Navrhovala by som, aby sa tento autobus využíval aj
na kultúrne účely. Na zorganizovanie zájazdov na divadelné
predstavenia. Máme dve verejné WC – jedno pri MsÚ. Je otvorené?
O tom druhom budem hovoriť. Je to ulička ku terajšej ZUŠ. Pán primátor
sľúbili ste mi, že sa to dá do poriadku, neurobilo sa tak, mne to vadí.
Nikomu by nebolo milé keby mal pri dome verejné WC. Žiadam, aby sa
to dalo do poriadku. Kedy sa začne s rekonštrukciou tejto uličky? Hovorilo
sa o tom, že sa tam dá dlažba. Bolo by potrebné niečo robiť
s rozmáhaním fajčenia detí. Ráno pri ZUŠ fajčia školáci, keď nie pred
bránou tak za bránou a po vyučovaní. Bolo by dobré s tým ničo urobiť.
Na Palešovom nám. č. 25 bol zbúraný dom, to je chvála, ale chcem
vedieť z akých fondov sa rieši rekonštrukcia, či z fondov alebo
z mestských peňazí. Na Štefánikovej ul. č.3 je predaný dom. Vyváža sa
z neho odpad - ten platí mesto? Štefánikova ulica - pohľad do niektorých
domov je strašné niečo – sú tam skládky odpadu.
Už týždeň sú zabednené okná na tomto dome.
Bolo by vhodné zapratať spoluobčanov do toho, aby odpad vypratali.
Cestovný ruch – neviem koľko máme v rozpočte na túto položku, všetko
sa rozvíja od námestia. Na námestie boli v roku 2006 vypracované
projekty na realizáciu námestia vo výške 170 mil. Sk. Spolupracujeme
s firmou, ktorá podáva žiadosť do konca septembra 2009 na
rekonštrukciu námestia. Môžeme dostať max. 38 mil. Sk.
Závisí to od počtu obyvateľov. V našom prípade t.j. 38 mil. Sk. Investície
do námestia sa dajú jedine cez projekty. Výzva končí 18.9., na ktorej
pracujeme. Projekt pozostáva z 13 projektov. My pôjdeme do jedného –
kanalizácia a ČOV. Mesto na tom pracuje.
Na PD kanalizácie sa pracuje.
Sme v štádiu, že tieto projekty sú na schvaľovaní.
Štefánikova ulica – predchádzajúca petícia, že mesto sa o túto ulicu stará
najmenej, nie je pravda. Najviac sa z rozpočtu mesta dáva na túto ulicu.
Máme v programe odkúpiť dom na Štefánikovej č. 11. Nehovoriac o tom,
že o odkúpení domu na Štefánikovej č. 12 rokujeme s majiteľkou.
Štefánikova č. 3 – dom sme odpredali , vypratávanie smetí rieši majiteľ
v spolupráci s mestom. Všetky náklady platí majiteľ domu.
Nelegálne skládky – nie sme spokojní s tým, že existujú aj keď ich
odstraňujeme. Mali sme na kontrole inšpekciu ŽP Košice v rámci mesta –
sme jednými z tých, ktorí sú oproti iným mestám v poriadku.
Mestská polícia pravidelne monitoruje skládky v meste. Mesto zaplatilo na
odvoze skládok veľké peniaze. Zdvihol sa poplatok za komunálny odpad.
Je rozdiel 2 mil. Sk
Platia Rómovia za odvoz smetí?
Podľa zákona každému vyrátavame poplatok za odvoz KO. Niektorí dlhy
z minulosti splácajú cez osobitného príjemcu.
Na rekonštrukciu objektu Palešovo nám. 25 sme z Pamiatkového fondu
dostali 16,5 mil. Sk. 5 mil. dáva mesto. Po postupnom zbúraní stavby sa
zmenila celá rekonštrukcia a to tým, že celá stavba sa zruší a odznova
sa postaví nový bytový dom. Navýši sa rozpočet. Mesto to bude stáť
ďalších 5 mil. Sk, spolu 10 mil. Sk.
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MVDr. Kapusta
Mgr. Bača

Ing. Mačuga

Kurilová
Ing. Mačuga
Hanigovský
Faltin
Boržík
Mgr. Bača
Hanigovský
Kurilová
Bača
Kurilová
Hanigovský
Kurilová
Mgr. Bača
Ing. Lisoň
Ing. Mačuga

Tomko
Kurilová
Tomko

Mgr. Bača
Vaľková

Mgr. Bača

Ing. Mačuga
Mgr. Bača

Peniaze za odpredaj stolárstva sa použijú na rekonštrukciu bytového
domu na Palešovom nám. 25.
Každý štvrtok máme s náčelníkom MP porady. Predkladá sa plán práce,
ktorý spolu konzultujeme. Policajti majú rozpis služieb na celý týždeň.
Nedotiahli sme do konca uličku pri zelenine. Bol tam problém plynové
hodiny. Nesplnili sme to. Je to náš nedostatok. Sľúbili sme to
a nezrealizovali.
Autobus – kultúrne účely – môžeme skúsiť. V zime bol problém
s vytvorením ľadu. Keď sme zrátali koľko stojí prevádzka ľadu, prepočítali
sme , že lacnejšie bude odvoz detí do Levoče na klzisko – nebol záujem.
Spodná brána – Ministerstvo kultúry má na svoje zariadenia ústrednú
pokladňu. V minulom období levočské múzeum malo 5 pokladní, z toho
dve v Sp. Podhradí. Do júna tohto roku majú byť 2 pokladne. Jedna
v Levoči a jedna v Sp. Podhradí.
Ministerstvo chce sledovať počet vstupeniek. Sú tu technické problémy
so vstupenkami. Majú technické problémy + sociálne problémy
pracovníčok pokladne. Riaditeľka múzea pomoc mesta odmietla.
A nemôže pracovník, ktorý vyberá peniaze za parkovné aj predávať
vstupenky na hrad?
Týmto systémom, ktorý navrhuje ministerstvo, nie.
Je tu spor medzi pracovníkmi TIC a riaditeľkou múzea. A toto je odozva.
Parkovisko bolo zbytočne urobené.
Iste vstúpime do rokovania a niečo sa s tým urobí.
Kým nebude mať múzeum 5 pokladní tak nedajú do Podhradia 2.
Je potrebné rokovať s ministerstvom.
Sú tu dva vchody na hrad.
Do júna to bude tak, že bude na Sp. Podhradie jedna pokladňa.
Nebudú sa opravovať chodníky v meste?
Vysvetlil situáciu.
Chcem pochváliť, že sa urobila nová ZUŠ, kde majú deti lepšie
podmienky.
V rozpočte máme mnoho vecí. Dnes je jasné, že 10% musíme ušetriť a to
je 5 mil. Sk.
Osadenie Mariánskeho stĺpa – kedy sa to bude realizovať?
Socha bude toho roku postavená. Termín dokončenia je do 30.6.2009.
Pravidelne sa zúčastňujeme kontrolných dní v Reštaurátorských
ateliéroch v Levoči. Vyzerá to tak, že sa to stihne. Socha je vytesaná. Do
konca júna by mala stáť.
Na Štefánikovej ulici MZ schválilo odpredaj dvoch domov. Tiež z dôvodu,
aby tam nešli bývať určití občania.
Ak bude zatvorená spodná brána, tak tá plánovaná reštaurácia na
Štefánikovej ulici nemá význam.
Skládky na našich pozemkoch sú v dosť veľkej miere odstránené –
musím pochváliť MP. Čierne skládky miznú. Na stanici sú dva kontajnéry
- ľudia tam sypú smetí.
Do Štefánikovej ulice išlo doteraz najviac peňazí.
Kanalizácia Galova ulica – je potrebné dať tieto veci do poriadku, ďalšie
požiadavky sú prístupová cesta a aby sa do bývalej ZUŠ neurobili byty
pre neprispôsobivých občanov.
Je to riešenie v celom projekte pre mesto. Je to nevysporiadaný
pozemok. Ak chceme podať žiadosť na kanalizáciu, musí tam byť
zahrnutá aj Galova ulica.
Keď bude kanalizácia až potom sa bude robiť cesta.
Mesto nebude robiť prieky niekomu ak predáva dom. Kým nebude kanál
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zať pána Rocha

Mgr. Bača

Roch

Mgr. Bača
MVDr. Kapusta
Roch
Hanigovský

Faltin

Hanigovský
Faltin
Roch
MVDr. Kapusta
Roch
Hanigovský
MVDr. Kapusta

Faltin

Ing. Lisoň
Faltin
Ing. Mikula

nemá zmysel robiť cestu. Mal som cieľ v každom roku urobiť cestu na
jednej ulici, aby sme neplátali diery. Naozaj neplánujeme v bývalej ZUŠ
robiť byty pre neprispôsobivým občanov. Pracujeme na rozšírení domov
na Rybníčku. Chceme ďalších 24 bytov stavať na Rybníčku.
Mesto chce dať do poriadku pozemky – Roch – vysvetlil situáciu. Máme
žiadosť, zápis, teraz po niekoľkých rokoch to chceme dať do poriadku
a zistíme, že svokor 45 rokov platil daň za pozemky, ktoré neboli jeho. Pri
ROEP, keď nebol vlastník, mestu boli pripísané pozemky. Mesto vyrúbilo
poplatok za celý pozemok. Svokor žiadal mesto o vydržanie alebo
o odkúpenie, chcem vedieť ako to je, aby sme mohli dať do poriadku
papiere.
Toto, čo bolo zaplatené, vysporiadame bez zábran. Vymeraných bolo 450
m2 a v žiadosti je 490 m2. Preto som dal návrh na posun tohto bodu do
budúceho MZ. Musíme zistiť o aké pozemky ide – 40 m2. Neozvali ste
sa, až včera, a to je neskoro. Na najbližšie MZ nevidím dôvod aby sa to
vyriešilo.
To je váš problém. Prečo ste nám nezaslali odpoveď a nedali nám vedieť
aby sme prišli? My máme všetko v poriadku, ROEP zistila rozdiely. Keď
sa robil starý plán, prečo sa robil teraz nový, vždy len platím. My sme už
zaplatili.
Zaplatili ste za 450 m2. Riešime dom a pôvodnú vec. Uzavrime jednu
kapitolu a potom sa vrátime k ďalšej veci.
Vyrúbenie dane na tieto pozemky bolo na základe vášho daňového
priznania od roku 1993. To ste vy priznali vaše pozemky a za to ste platili.
Nikto tam nebol ani z geodézie ani nikto.
Aj keď sme odsúhlasili, že týmto bodom sa nebudeme zaoberať tak sa
zaoberáme. Keby sme to dali v cene po revolúcii tak to je cez 3 000,- Sk.
Jedná sa o cca 40 m2. Už to riešime asi na piatom MZ. Pán Roch urobil
pre mesto toľko, že by sme sa tým už nemali zaoberať ale rozhodnúť. Ak
bola preukázaná chyba mesta v minulosti – vysporiadali sme pozemky –
a teraz sa jednáme o cca 4 tis. Sk.
Kvôli tomu sa bod odsunul, že musí byť vôľa poslancov za koľko tých 40
m2 odpredáme. Znovu sa posunuli m2. Kto urobil chybu? Jedná sa o to
aby sa 40 m2 dalo do poriadku.
Mesto v minulosti neurobilo vklad.
Vysvetlil situáciu s odpredajom pozemku v minulosti. Je potrebné urobiť
kompromis.
Čiastka, ktorú vlastní druhý vlastník to mám platiť daň za neho?
Vy musíte podať daňové priznanie a priznať toľko, koľko je vaše.
Chcem, aby mi mesto vrátilo peniaze a tak isto p. Nováková. Platil som za
ňu daň.
Vysvetlil situáciu o odopredaji pozemkov v minulosti.
Takýchto nevysporiadaných pozemkov bude asi viac po ROEP. Je
potrebné aby sa tým poslanci zaoberali, aby sme vedeli aká bude cena
takýchto pozemkov.
Dávam návrh uzavrieť tento bod, po dohode komisie, prizvať p. Rocha
a presunúť to na ďalšie zasadnutie MZ. Na Palešovom nám. pri dome p.
Lukáča je zbúraná ohrada okolo susedného domu, z fasády padá, ľudia
chodia okolo. Bolo by dobré upozorniť p. Vlkolinskú, aby sa to dalo do
poriadku.
Mesto má vyzvať vlastníka aby urobil zábrany.
Kto to má v kompetencii – vyzvať ho aby urobil zábrany.
Pred poštou je travertínová dlažba a sú tam diery. Osloviť vlastníka a dať
to do poriadku. Diery v chodníku nerobia dobre. Bolo by dobré osvetliť
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prechody chodcov , smerom k p. Ilečkovi a okolo drogérie.
Už sme to riešili.
Občania Májovej ulice by chceli rekonštrukciu chodníka smerom od
kláštorka cez park ku kinu. Keď prší po terajšom chodníku sa nedá
prejsť. Je tam blato.
Mgr. Bača
Som sklamaný, vážení poslanci. Občania vám dajú tieto informácie a vy
čakáte na zasadnutie MZ a vystupujete s požiadavkami. Nie je potrebné
čakať na MZ.
Ing. Mikula
Chýbajú odpadkové koše smerom na Májovú ulicu a nič sa s tým
neurobilo. Je to tretíkrát v zápise a bude štvrtýkrát.
MVDr. Kapusta
Sú kúpené nové koše v pivnici.
Hanigovský
Kúpené koše máme, ale nie sú osadné na uliciach.
Kurilová
Mestský rozhlas – na niektorých uliciach ho nepočuť.
Roch
Čo sa bude robiť s potokom na ul. Dr. Špirku? Tam je potrebný bager na
vyčistenie.
Uznesenie č.: MZ-3-9-A-1
MZ berie na vedomie názory občanov mesta.
Zodpovedný:
Termín:
16.04.2009
Mgr. Bača
Ing. Mikula

Bod č.: 5
Odpredaj domu na Galovej ul. č. 10 v Spišskom Podhradí
Diskusia
Mgr. Bača
MVDr. Kapusta

Vysvetlil situáciu ohľadne odpredaja domu.
Jedná sa o dom na Galovej ul. č. 10. Bolo viac žiadostí na odkúpenie
pozemku. Pamiatkári nesúhlasili s výstavbou garáží. Jedna žiadosť spĺňa
podmienky a to žiadosť p. Petruľákovej, ktorá je majiteľkou vedľajšej
nehnuteľnosti. Podal informáciu o tom koľko za túto nehnuteľnosť
zaplatilo mesto.
Mgr. Bača
Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-1
MZ schvaľuje odpredaj pozemku a domu na Galovej ul. č. 10 v Spišskom Podhradí, súpisné číslo
113, parcela č. C-KN 1046 o výmere 170 m2 pre p. Andreja Petruľaka a manželku Zlaticu trvalo
bytom Levoča, Hradby 17 za cenu 1 130,–€.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.04.2009
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.: 6
Odkúpenie domu na Štefánikovej ul. č. 11 v Spišskom Podhradí
Diskusia
Mgr. Bača

Podal informáciu ohľadne odkúpenie domu. Majiteľka chce odpredať dom
mestu za 350 tis. Sk.
Hanigovský
S týmto treba súhlasiť, záhrada je potrebná pre rozšírenie cintorína.
Navrhujem, aby to mesto odkúpilo.
MVDr. Kapusta
Podal informáciu o znížení ceny.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-2
MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov a domu na Štefánikovej ul. č. 11, súpisné číslo 465 parcela č.
345 o výmere 240 m2, parcela č. 346 o výmere 183 m2, parcela č. 348 o výmere 467 m2 za
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sumu 11 618,–€.
Zodpovedný:
Primátor
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
+
+
+

+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

16.04.2009
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača
Ing. Čarná
Ing. Lisoň

Doplňujúci bod – úprava rozpočtu na rok 2009.
Vysvetlila situáciu ohľadne úpravy rozpočtu.
Zabudli ste na položku optický kábel. Žiadal o vysvetlenie úpravy
rozpočtu.
Ing. Čarná
Vysvetlila situáciu.
Ing. Lisoň
Ovplyvní to výsledok hospodárenia?
Ing. Čarná
Vysvetlila situáciu.
Ing. Lisoň
Robíme úpravu rozpočtu, ponižujeme v minulom roku?
Ing. Čarná
Áno.
Ing. Lisoň
Doporučujem číslovať zmeny v rozpočte.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-3
MZ schvaľuje predloženú zmenu rozpočtu mesta č. 1 na rok 2009 podľa jednotlivých položiek
takto:
- príjmy celkom 3 809 932,– € + 3 551,– € po úprave 3 813 483,– €
- výdaje celkom 3 809 932,– € + 3 551,– € po úprave 3 813 483,– €.
Zodpovedný:
Primátor, vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
16.04.2009
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.: 7
Návrh VZN o určovaní miest na vylepovanie plagátov počas volebnej
kampane
Diskusia
Mgr. Bača
MVDr. Kapusta

Materiál ste mali doma na preštudovanie.
Všetci ste dostali zmenu VZN, ktorú pripomienkoval Ing. Lisoň a JUDr.
Tekeli.
Hanigovský
Čo s tými plagátmi, ktoré sú vyvesené mimo vývesnej plochy?
MVDr. Kapusta
VZN sa riešia vývesné miesta mesta.
Ing. Mikula
Plocha bude poskytnutá bezplatne alebo sa za to bude platiť?
MVDr. Kapusta
Prečítal znenie VZN.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-4
MZ schvaľuje VZN mesta Spišské Podhradie č. 1/2009 o určení miest na vylepovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
16.04.2009
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
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+
+

Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+

Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8
Žiadosť MHZ Spišské Podhradie na zmenu veliteľov zásahu
Diskusia
MVDr. Kapusta
Predniesol žiadosť od MHZ.
Uznesenie č.: MZ-3-9-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-9-5-B-4 z 8.12.2005.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
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

16.04.2009
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-9-B-5
MZ schvaľuje pre Mestský hasičský zbor Spišské Podhradie veliteľov zásahu pp. Františka
Kaintza, Mareka Gaduša, Pavla Kopaňáka.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
16.04.2009
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
Žiadosť Mestského hasičského zboru Spišské Podhradie na
doplnenie preventívara mesta
Diskusia
MVDr. Kapusta
Prečítal žiadosť.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-6
MZ schvaľuje za preventívarov pre Mestský hasičský zbor Spišské Podhradie pp. Františka
Kaintza a Pavla Kopaňáka.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
16.04.2009
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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Bod č.: 10
Vyradenie majetku mesta
Diskusia
MVDr. Kapusta

Materiály dostali poslanci v papierovej forme. Komplet dokumenty sú
k dispozícii na MsÚ. Vyradený majetok je rozčlenený.
Ing. Lisoň
Komisia kontrolná, škodová a majetková sa zaoberala týmito návrhmi na
vyradenie. Je to pravdepodobne nová vec pre toto MZ aby schvaľovalo
vyradenie majetku. Nestretli sme sa s tým doteraz. MZ rozhoduje
o majetku mesta. Vyradenie majetku už bolo aj zúčtované v majetku
v roku 2008 a čiastočne aj nebolo. Na podnet audítora je vyradenie
predložené na MZ. Dobre že je. Predchádzajúca audítorka toto
nepožadovala. Dobre bolo, že mesto zmenilo audítora.
MVDr. Kapusta
Vysvetlil celý systém vyraďovania majetku.
Ing. Lisoň
Je omyl ak sa vyraďovanie majetku spája s inventarizáciou. Ak je dôvod
na vyradenie, tak sa vyradí vtedy ak to treba. V žiadnom prípade nie tak,
že pri inventarizácii sa zistí, že niečo chýba a to sa vyradí.
Tomko
Pred vyradením by mala zasadať komisia.
Boržík
Vysvetlil situáciu ohľadne vyradenia.
Ing. Lisoň
Majetková komisia riešila v jednotlivých organizáciách mesta vyradenie –
CVČ upútalo moju pozornosť – kľúč USB – návrh na vyradenie, nabíjačka
na vyradenie, nitovacie kliešte, montérkové nohavice, pracovná obuv –
v CVČ nemáme tak náročne fyzické práce pracovníkov aby sa tak skoro
vyraďoval materiál. Pracovná vesta, športová pracovná obuv Addidas 4
páry, hádzanárska sieť – 2 ks - trochu nezvyčajné, kulmofén – 1 000,–Sk
o rok návrh na vyradenie, elektrické kladivo – 2 ročné. Boli v týchto
organizáciách mesta evidované osobné pracovné prostriedky
zamestnancov na osobných kartách zamestnancov? Alebo ste sa týmto
nezaoberali?
MVDr. Kapusta
Každý zamestnanec má niečo na karte. Sú tam veci možno na
zamyslenie – v CVČ sme si dali pozor lebo sa tam menilo vedenie.
Ing. Lisoň
Nepochybujem o vašej práci komisie iba som sa pýtal. Predniesol návrh
na uznesenie.
Mgr. Bača
Stihnete to časovo p. kontrolór?
JUDr. Tekeli
Najbližšie MZ je 14.5. môže sa to dať do júnového zasadnutia MZ.
Ing. Lisoň
Dám termín do 30.6.2009. Sú to veci samozrejmé, ale v konečnom
dôsledku sa jedná o cca 900 tis. Sk. Na MsÚ sa jedná o 467 tis. Sk za
jeden rok. Nehovorím, že sa to nemá ale je potrebné operatívnejšie riešiť
aj túto časť hospodárenia s majetkom.
Boržík
Na MsÚ je táto položka preto, že sa vyraďovali počítače, tel. ústredňa atď.
Suma sa eviduje nákupná, v súčasnosti je táto cena určite nižšia.
Ing. Lisoň
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-3-9-C-1
MZ ukladá prednostovi mestského úradu, aby návrhy na vyradenie majetku mesta z evidencie
predkladal MZ najneskôr v mesiaci november v kalendárnom roku.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
od r. 2009
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-3-9-C-2
MZ ukladá hlavnému kontrolórovi mesta, aby v rozpočtových organizáciách mesta, príspevkovej
organizácii mesta, na mestskom úrade a v spoločnosti Služby mesta s.r.o. vykonal kontrolu či:
- jednotlivé organizácie majú vypracovanú internú smernicu na prideľovanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov s uvedením ich životnosti
- či vedú osobitnú evidenciu o pridelení osobných ochranných pracovných prostriedkov
a hmotného majetku na osobných účtoch jednotlivých pracovníkov organizácie
s uvedením minimálne dátumu pridelenia, životnosti, potvrdenia o prevzatí
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
30.06.2009
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-3-9-B-7
MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta v hodnote do 16,5 € = 11 708,16 €, vyradenie majetku
mesta v hodnote nad 16,5 € = 29 895,25 €, vyradenie drobného nehmotného majetku do
1 659,70 € = 165,97 €.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
16.04.2009
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
Schválenie počtu jednotlivých školských rád
Diskusia
PaedDr. Sereday

Vysvetlil situáciu ohľadne rozšírenia počtu členov školských rád. Je
požiadavka zo strany zriaďovateľa rozšíriť členov rady. Zo zákona č.
596/2003 toto nevyplýva.
Mgr. Bača
Podľa zákona má byť rada 11 členná alebo nižšia. Uznesením MZ má
mesto schváliť koľko členov má mať školská rada.
PaedDr. Sereday
V zákone je špecifikované zloženie školskej rady. V tom uznesení sa
neschvaľuje školská rada ale počet členov školskej rady.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-8
MZ schvaľuje 11 člennú radu školy pre ZŠ Školská 3 v Spišskom Podhradí takto:
- 2 pedagogickí pracovníci
- 1 nepedagogický pracovník
- 4 členovia za zriaďovateľa
- 4 členovia za rodičov
Zodpovedný:
PaedDr. Sereday
Termín:
16.04.2009
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+

Ing. Marek Mikula
+
--

+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-9-B-9
MZ schvaľuje 11 člennú radu školy pre ZŠ Palešovo nám. 9 v Spišskom Podhradí takto:
- 2 pedagogický pracovníci
- 1 nepedagogický pracovník
- 4 členovia za zriaďovateľa
- 4 členovia za rodičov
Zodpovedný:
PaedDr. Sereday
Termín:
16.04.2009
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-3-9-B-10
MZ schvaľuje 11 člennú radu školy pre MŠ Májová 54 v Spišskom Podhradí takto:
- 2 pedagogickí pracovníci
- 1 nepedagogický pracovník
- 4 členovia za zriaďovateľa
- 4 členovia za rodičov
Zodpovedný:
PaedDr. Sereday
Termín:
16.04.2009
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. Repaský
Mgr. Bača
Mgr. Repaský
Mgr. Bača
Mgr. Repaský
MVDr. Kapusta
Mgr. Repaský
Ing. Lisoň
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Čo vás vedie k tomu, aby bola rada zo 7 členov zmenená na 9 členov?
Spĺňame všetky podmienky. Chcem vedieť dôvod zmeny.
Zo zákona môže mať zriaďovateľ delegovaných 4 zástupcov.
Čo vás viedlo k tomu zmeniť počet členov školskej rady?
Nevidím problém zmeniť počet členov školskej rady.
V čom je problém, že rada zostane 7 členná?
Prečítal znenie zákona.
Nevieme sa zhodnúť – pán riaditeľ a ja.
Navrhujem ukončiť diskusiu.
+
+
+

+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+

+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Repaský

Na začiatku rokovania ste povedali, že môžem vstúpiť k tomuto bodu.
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Mgr. Repaský

Mgr. Bača
Mgr. Repaský

Hanigovský

MVDr. Kapusta

Mgr. Repaský

Prečítal svoju sťažnosť resp. dotaz: - predchádzajúce odvolanie členov
rady CVČ p. Dindu a p. Seredaya, výberové konanie na funkciu riaditeľa,
neprevzatie inventára CVČ p. Longauerom, strelecký krúžok riaditeľa
a pušky sú v Jablonove, nepodpísal som platový dekrét, dostal som
napomenutia riaditeľom a pri opätovnom porušení som bol oboznámený
s rozviazaním pracovného pomeru, priepustky na obed, ktoré platia len
pre mňa, koncoročná odmena – pre mňa nula, môj plat zástupcu
znížený o 3 000,–Sk, prijatie novej upratovačky, výsledky rodičovského
v CVČ priniesli pre mňa pokoj v práci, pri novom napomenutí riaditeľom
sa bránim a podávam žiadosť o prešetrenie výberového konania na
Krajský školský úrad v Prešove, dňa 3.4.2009 je vyrobený nový originál
zápisnice o výberovom konaní, toto je dôvod zmeny zo 7 na 11 členov
školskej rady v CVČ, pri budovaní CVČ som nikdy nepovedal nechce sa
mi, neurobím, nedá sa, sú za mnou výsledky, prácu s deťmi robím rád,
nemôžem sa prizerať na to ako riaditeľ zakazuje alebo obmedzuje činnosť
s deťmi, prevádzajú sa tam podnikateľské, rodinné a osobné záujmy
jednotlivca, nemôžem mlčať keď si riaditeľ neplní svoje pedagogické
povinnosti v krúžku, zriadil som si e-mail, od novembra, po začatí
problémov komunikujem s pedagogickou psychologickou poradňou v B.
Bystrici, ktorá sa zaoberá šikanovaním a Ministerstvom školstva. Po
pravidelnom komunikovaní som bol vyzvaný, aby som odhalil svoju
totožnosť a adresu školského zariadenia teda CVČ pre začatie šetrenia
šikanovania mojej osoby. Zatiaľ som to neurobil. Ako mám postupovať
keď chcete zmeniť pravidlá hry. Pokladal som za potrebné oboznámiť Vás
s touto skutočnosťou. Chcem vám poďakovať za pochopenie, žiadam,
aby boli skutočnosti, ktoré som uviedol uvedené v zápisnici.
Dotaz Mgr. Repaského je prílohou zápisnice.
Čo z toho si mali poslanci zapamätať?
S telocvičňou som vás nezaťažoval. Dnes, kto tam bol, dá klobúk dole.
Tiež si nezaslúžim, aby som bol takto šikanovaný. CVČ vydávalo lepšiu
činnosť za horších podmienok ako teraz.
Rada CVČ keď sa volili členovia rady školy za rodičov. Okolité dediny
budú diktovať čo bude v CVČ? Hovorím toto čo som počul. O akej
podnikateľskej činnosti hovoríte? Pýtal by som sa na francúzskeho
buldoga, na drahé bundy. Neviem o čo vám ide. Ako povedal prednosta –
mesto môže určiť počet členov školských rád. Je jasné, že súdy budú mať
zase čo robiť.
Boli sme na vyraďovaní majetku. Pán Repaský si dobre pamätáš keď som
ti volal, aby som ťa stiahol z telocvične na vyradenie vecí, ktoré si mal
v inventári. Členovia komisia tam boli tam 3-4 hodiny. Nemal si asi
záujem o vyradenie majetku. Nestretli sme sa nikde pri vyraďovaní
majetku s takou neochotou ako u teba. Keď rozprávaš aby všetko
fungovalo tak pri tejto činnosti som nemal takýto pocit.
Pán riaditeľ neprevzal dodnes inventárny majetok – vyplýva mu to zo
zákona. Keď odchádzal Dr. Vaľko chcel, že bude čerpať dovolenku 2
mesiace a potom odíde, ale odišiel hneď. Dostal som príkaz urobiť
inventarizáciu sám. Mohli mi pomôcť, nemali sme inventár urobený. Keď
ste prišli na inventúru, mal som krúžok, v utorok mám službu v telocvični
od 13.30 do 21.00. Viem, že to neprebehlo hladko. Vyraďovanie nie je
náplňou len mojej práce. Inventár má prevziať riaditeľ CVČ.
Telocvičňa stála 2 083 000,–Sk. Navyše sa robila strecha. Súďte ma za
83 tis. Sk naviac. Rodičovské združenie – máme štandardnú stránku,
ktorá sa zmenila za 4 dni a na tej novej bol uvedený dátum kedy sa bude
konať rodičovské združenie.
Podnikateľská činnosť – viac sa venujeme skupinám, ktoré majú
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prenajatú telocvičňu, aby sme z toho niečo dostali ako deťom. Školy
majú telocvičňu pre svoju potrebu a potom pre ostatných. Krúžky na
papieri – toto absolútne odmietam. Francúzsky buldog je súkromná
záležitosť Betky Brnčalovej, nemá nič spoločné s CVČ – žiadam túto
informáciu preveriť.
Hanigovský
Ako je to s vašim úväzkom?
Mgr. Repaský
Bol som na pobyte v zahraničí. Na väčšie akcie som bol úväzkovo
viazaný.
Hanigovský
Z papierového hľadiska to je v poriadku ale z ľudského neviem.
Mgr. Bača
Nie je podstatné či telocvičňa stála viac alebo menej, ale je podstatné, že
slúži svojmu účelu.
Mgr. Repaský
O prvej etape sme sa rozprávali a teraz je to viac, robí sa fasáda.
Ing. Longauer
Požiadal som o prebratie inventáru. Prečo klamete poslancov? Je príkaz
riaditeľa CVČ, čo bolo aj na školskej rade. Po pedagogickej porade
budete mať dovolenku, ak mi predložíte, že všetky veci budú označené.
Zobral som položku – pýtal som sa kde je diktafón pán zástupca? Dostali
ste pokarhanie. Napomenul som vás na pedagogickej porade. Prišiel
som z telocvične a odpísali ste sa o pol hodiny skôr. Viete dobre ako sa
financovala stavba. Klobúk dole, že sa to postavilo. Ako je vyriešený
nedokončený majetok? Na každé napomenutie je dôvod. Dostali ste
dvojmesačné písomné stiahnutie príplatku aj za marec. Koncoročné
odmeny zástupca dostal tak ako minulý rok.
Ing. Lisoň
Kde bolo masážne kreslo a televízor?
Ing. Longauer
Televízor bol v modelárskej dielni. Kreslo bolo v pivnici u p. Korchana.
Tesne pred tým sa našlo a je v telocvični.
Ing. Lisoň
Televízor a kreslo nebolo v CVČ. Treba zvážiť komu dôveru mesto uloží
aby rozhodovalo o majetku. Nepotrebujeme preberať interné záležitosti,
nevieme posúdiť situáciu. Navrhujem, aby bola ukončená diskusia.
Hlasovanie za ukončenie diskusie.
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-3-9-B-11
MZ schvaľuje 9 člennú radu školy pre CVČ Spišský hrad, Školská 10 v Spišskom Podhradí takto:
- 2 pedagogickí pracovníci
- 1 nepedagogický pracovník
- 4 členovia za zriaďovateľa
- 2 členovia za rodičov
Zodpovedný:
PaedDr. Sereday
Termín:
16.04.2009
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

Uznesenie č.: MZ-3-9-B-12
MZ schvaľuje 7 člennú radu školy pre ZUŠ, Sídlisko hrad 28 v Spišskom Podhradí takto:
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- 2 pedagogickí zamestnanci
- 1 nepedagogický zamestnanec
- 2 členovia za zriaďovateľa
- 2 členovia za rodičov
Zodpovedný:
PaedDr. Sereday
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
+
+
+

+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

16.04.2009
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-9-B-13
MZ schvaľuje dňom 17.4.2009 delegovanie členov za zriaďovateľa do rád škôl a školských
zariadení:
- do rady CVČ p. Jozefa Komaru
- do rady MŠ p. Mgr.art. Štefana Siváňa
Zodpovedný:
PaedDr. Sereday
Termín:
16.04.2009
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

Bod č.: 13
Rôzne
Diskusia
Boržik
MVDr. Kapusta

Komisia súhlasila s odpredajom pozemku pre p. Garčára a manželku.
Bude zmena, nebude cena 2,–Eur ale 50,–Sk/m2. Tak je to dohodnuté
s p. Garčárom a s p. Furmanom.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-14
MZ schvaľuje odpredaj pozemku v katastrálnom území Katúň, parcela č. C-KN 87/1 o výmere 75
m2 pre p. Miloša Garčára a manželku Máriu trvalo bytom Štúrova 3 Spišské Podhradie za cenu
124,50,–€.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.04.2009
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
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta

Imperio bar si dali žiadosť o sezónnu terasu. Prečítal žiadosť. Podal
informácie ohľadne letnej terasy.
Nebude to zasahovať až do susedného domu?
Terasa bude postavená presne pred domom, ktorý majú prenajatý.
Takáto terasa je pred kolkárňou, kde platili 1 000,–Sk/ mesiac. Na
minulom zasadnutí MZ bolo schválené 5% navýšenie. Zostaneme pri
tejto sume ako u nich? Máme VZN o verejných priestranstvách ale to by
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boli vysoké sumy.
Chcem zaradiť do kontrolnej činnosti kontrolu verejného priestranstva.
Mesto má schválené VZN s tým, že tam je riešené osobitné užívanie
verejného priestranstva, za ktoré by mala byť vyrubená daň. Cena
prenájmu napr. stánkov PNS je rozdielna. Je to na poslancoch ale nie je
to rovnaké. Jeden platí vyše 20 tis. Sk a druhý 13 tisíc Sk.
Ing. Lisoň
Dávam návrh aby bola požadovaná úhrada ako za stánok PNS.
MVDr. Kapusta
Je nastavená cena terasy pri Kolkárni. Plochou bude taká istá cena ako
pri Kolkárni – 1 050,–Sk.
Ing. Lisoň
Nemáme vyriešenú rajonizáciu.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-15
MZ schvaľuje umiestnenie sezónnej terasy na Mariánskom námestí č. 366/3 o ploche cca 30m2
pre p. Dalibora Duľu za cenu 34,85 € mesačne.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
16.04.2009
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
JUDr. Tekeli

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Gecik
Ing. Lisoň

Gecik

Hanigovský
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta

Chodník pred uvedeným domom sa zdvíha. Nebudú mať problém prejsť
imobilní a mamky s kočíkmi? Prídu sťažnosti.
Celkom pri rohu sa dá vyjsť na chodník.
Rozprávali sme o umiestnení stánkov PNS – stojí za úvahu, aby sme
rokovali s prevádzkovateľmi, aby zvážili umiestnenie svojej činnosti
v domoch. Som presvedčený, že stánky na námestí stáť nebudú. Napr.
v Levoči už stánok PNS nestojí. Dôjde k postaveniu stĺpu so sochou
a pred ňou bude stáť stánok? Bolo by dobré, aby mesto rokovalo
s vlastníkmi stánkov.
Chcem osloviť MZ – podkrovné byty na Štúrovej ul. Vyvstali dva problémy
ohľadom prevodu bytov do súkromného vlastníctva. Mesto žiadalo
stanovisko Úrad vlády, ešte ho nemá. Dnes som dostal vyjadrenie zo
ŠFRB, aby sme veci dali do poriadku. Predniesol genézu výstavby
podkrovných bytov. Chcem požiadať mesto, aby sa touto problematikou
zaoberalo. Od roku 1998 mi chodia z mesta rôzne upomienky. Na základe
čoho mi chodí upomienka na nedoplatok lebo ja mám uzavretú zmluvu
s firmou Ogurčák, faktúru som v plnej výške firme uhradil. Hovorím aj za
svoju sestru, ktorá má ten istý problém. Ide o podvod zo strany
vtedajšieho vedenia mesta. Škodne vychádzame my. Boli postavené 4
byty ale 2 sú už v súkromnom vlastníctve. Na základe čoho my máme
dlh? V značnej miere sme naleteli firme Ogurčák, byty neboli realizované
v stavebnej forme. Všetko sme museli dávať do poriadku z vlastných
zdrojov. Nežiadam tieto prostriedky od mesta. Žiadam, aby ste to vo
svojom rozhodnutí zohľadnili.
Tento problém je naozaj už dosť dlho. Ani vtedajšie MZ nevedelo o tom
čo je a čo nie je.
Boli ste stavebníkom a stavebné povolenie bolo vydané na vás?
Kolaudácia tiež na vás? Neviem ako sa mohlo mesto dostať k tomu, že
sa tieto byty sú vlastníctvom mesta.
Prebehla diskusia na tému podkrovné byty.
Mali sme na kontrole NKÚ . Bol tu návrh, aby tieto dokumenty preštudoval
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JUDr. Tekeli

hlavný kontrolór. Keď to zoberieme z právneho hľadiska, tak žiadne
pohľadávky nie sú. NKÚ upozornilo – osloviť FNM ako sa dá z toho
právne vyjsť.
Nedovolím si vyjadriť sa bez poznania spisu.

Bod č.: 12
Žiadosť ETP Slovensko o prehlásenie o pokračovaní komunitnej
sociálnej práce v meste
Diskusia
Mgr. Bača
Ing. Lisoň
Hanigovský
Ing. Lisoň

Prečítal návrh uznesenia.
Podstatné je, že to budú cudzie peniaze.
Dva roky to budú naše peniaze.
My musíme podporovať takéto činnosti pre našich občanov, minimálne
morálne.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-16
MZ schvaľuje zaslanie listu ETP Slovensko v znení, ktoré je prílohou tohto uznesenia.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.04.2009
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

Diskusia
MVDr. Kapusta
Podal informáciu ohľadne odpredaja domu na Štefánikovej ul. č. 10.
Uznesenie č.: MZ-3-9-B-17
MZ schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti na Štefánikovej ul. č. 10 (pozemok a dom) parcela č. 353
o výmere 336 m2 a parcela č. 352 o výmere 154 m2 za minimálnu cenu 4 315,20 € formou
obálkovej metódy, kde komisia posúdi víťaza súťaže podľa zámeru využitia nehnuteľnosti a ceny.
Ponuky je potrebné doručiť na MsÚ v Spišskom Podhradí v zalepenej obálke do 4.5.2009 do
12.00 hod. s označením „Štefánikova č. 10 – NEOTVÁRAŤ“.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
04.05.2009
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

Diskusia
MVDr. Kapusta

Vedúca ekonomického oddelenia podala žiadosť o posun termínu
uznesenia, ktoré jej bolo uložené na predchádzajúcom zasadnutí MZ.
V tomto období sme tu mali kontrolu NKÚ, audítora, takže nestihla
uznesenie splniť do 30.4.2009. Žiada o mesačný posun termínu.
Uznesenie č.: MZ-3-9-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-2-9-C-4 zo dňa 26.2.2009.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
16.04.2009
Hlasovanie
Marián Boržík
+
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
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Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+

Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-9-C-3
MZ ukladá vedúcej ekonomického oddelenia dopracovať rozpočet roka 2009 ako rozpočet
programový.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
31.05.2009
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

Bod č.: 14
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
Ing. Tirpák
Ing. Lisoň
Ing. Tirpák
Ing. Lisoň
Ing. Tirpák
MVDr. Kapusta

Predniesol kontrolu plnenia uznesení.
Ako je to s odvlhčením bytu v bytovom dome na ul. Starý jarok?
Vysvetlil, čo sa v byte toho času vykonáva. Robí to firma GAMA.
Rokovali ste aj s inými odborníkmi?
Vysvetlil situáciu.
Aby nebol problém korózie medzi stenami.
Vrchný byt sa zatiaľ nerobí, musíme vyriešiť byt spodný.
Vysvetlil situáciu ohľadne separovaného zberu a kontroly separovaného
zberu.
Ing. Lisoň
Na budúci rok pravdepodobne padnú všetky úľavy. V bytových domoch je
problém posúdiť triedenie odpadu.
Boržík
Nevidím dôvod prečo by mali padnúť úľavy. Všade vo svete je to
motivácia. Ľudí je potrebné motivovať.
Hanigovský
Všade v obciach separujú odpad.
MVDr. Kapusta
Predniesol správu o pohľadávkach firmy Príza.
Ing. Lisoň
Toto uznesenie nebolo splnené, na budúcom MZ žiadam podať správu
o splnení uvedeného uznesenia.
Na MZ, kde sme prerokovali zmenu organizačnej štruktúry, tam boli
podané dôvody.
Žiadam o jasné formulovanie termínov pri uzneseniach, aby boli správne
uvedené v zápisnici. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-3-9-C-4
MZ ukladá predsedovi komisie v mestskej časti Katúň aby na najbližšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva predložil správu o činnosti komisie za obdobie od 1.1.2007 do 31.3.2009.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
14.05.2009
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

Diskusia
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Hanigovský

Pri prehodnotení rozpočtu k 30.6. dávam návrh, aby boli zahrnuté do
rozpočtu financie na IBV kúpalisko. Vybaviť sanačné povolenie na budovy
na kúpalisku. Urobiť pasportizáciu majetku a zistiť či máme v majetku
vodovod. Je predpoklad, že vodárne nemajú ani náš odovzdávací
a preberací protokol. Aké dividendy sme dostali od vodovodnej
spoločnosti? V minulom roku boli v zisku.
Uznesenie č.: MZ-3-9-C-5
MZ ukladá prednostovi MsÚ vykonať pasportizáciu majetku vodovodu v katastri Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
30.06.2009
Hlasovanie
Marián Boržík
+
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
0
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Mačuga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-9-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení MZ č. 13,14/2008 a MZ č. 1,2/2009.
Zodpovedný:
Termín:
16.04.2009

V Spišskom Podhradí dňa 16.4. 2009

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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