Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 2.9.2010
Program:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.
Podnety občanov
5.
Úprava rozpočtu mesta na rok 2010
6.

Stav a vývoj pohľadávok mesta k 30.6.2010

7.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2010
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – Palešovo
nám. č. 41, Spišské Podhradie
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže –
poľnohospodárska pôda – Dreveník
Zmena vzťahu – Mesto Spišské Podhradie a Služby
mesta s.r.o. Spišské Podhradie (byty – nájomné)
Strojmont, spol. s r.o., Krompašská 6, Košice žiadosť o kúpu pozemku
Mária Petreková, Studenec – žiadosť o kúpu
pozemku
Helena Gondová, Bugľovce č. 58 – ponuka na
odpredaj pozemku
František Ondáš, Hlavná 152/3, Granč-Petrovce –
žiadosť o odkúpenie pozemku
Peter Hanigovský, Mariánske nám. 29, Spišské
Podhradie – žiadosť o odkúpenie pozemku
Odkúpenie pozemkov od MŠK Spišské Podhradie
Spoločenstvo bytových a nebytových priestorov
Dunajec, Sídlisko hrad č. 6, Spišské Podhradie žiadosť o kontrolu uznesenia
Odpredaj NN prípojky – Štefánikova ulica
Služby mesta s.r.o. Spišské Podhradie - správa
k výberu parkovného v meste
Správa náčelníka mestskej polície k výberu pokút za
parkovné
Schválenie úväzku primátora mesta na obdobie 2010
– 2014.
Rôzne
Záver

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Prítomní:
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Vladimír Tomko
Ing. Štefan Mačuga

P
P
P
O
N
P

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Marián Boržík
Štefan Siváň
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Predsedajúci
primátor
primátor
primátor, Ing.
Čarná
primátor, Ing.
Čarná
hlavný kontrolór
prednosta
prednosta
hlavný kontrolór
primátor
primátor
primátor
primátor
primátor
primátor
primátor

primátor
konateľ
spoločnosti
náčelník mestskej
polície
primátor
Primátor
Predsedajúci

P
P
P
P
P

Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Mgr. Mária Kicková
Ing. Marek Mikula
Jozef Komara
Mária Kaľavská
Ing. Štefan Mačuga
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 4
Podnety občanov
Diskusia
Kurillová

JUDr. Boronová

V novembri na zasadnutí zastupiteľstva sme tu sedeli a rozprávali
o zmluve s firmou Doprastav o odstránení škôd pri výstavbe diaľnice. Bola
podpísaná zmluva s touto firmou o odškodnení občanov? Občania budú
žiadať o odstránenie škôd. Je škoda, že ste nepodpísali zmluvu. MsÚ
nám bude musieť odstrániť škody. Na ktorom MZ ste rozhodli o výstavbe
parkoviska pri Zväzarme? Likviduje sa zeleň v meste, najprv na námestí ,
teraz tu, park má sto rokov, vybudovali ho občania mesta. Sp. Podhradie.
Až toľko parkovísk mesto nepotrebuje. Ľudia si nemajú kde sadnúť, je tu
pár polámaných lavičiek na námestí. Starší ľudia si nemajú na námestí
kde sadnúť. Je smutné, že park, ktorý je na sedenie, niet si v ňom kde
sadnúť. Pár mesiacov dozadu v občasníku bolo, že na Rybníčku sa budú
budovať ďalšie byty pre Rómov. Bolo spomenuté, že sa bude budovať
oddychová zóna, ale nebolo uvedené kde presne by mala byť.
V občasníku to nebolo uvedené. Oddychovú zónu je potrebné urobiť,
okolie je krásne a niet kde ísť. Kultúra v meste je „vynikajúca“. Všetky
akcie sa robia na salaši, ako keby sme ich v meste nemali kde urobiť.
Nerobí sa tu nič, aby sa tu život obnovil. Spišský salaš je krásne miesto,
prekvitá, ale starší obyvatelia sa tam nedostanú. Kedysi som tu navrhla,
keďže mesto má autobus, že ak sa robí akcia mimo mesta , bolo by
vhodné vyhlásiť v mestskom rozhlase, že je o pristavený autobus,
a odviezli by sa občania. Zaplatia si cestu a dostanú sa tam aj naspäť.
Pred dvomi týždňami boli slávnosti na hrade – turisti sa v obchode začali
baviť o meste, hanbila som sa. Pýtali sa na akciu, ktorá bola na hrade –
občania nič nevedia, nie sú plagáty. Hodnotili mesto – pamiatky, Spišskú
Kapitulu, niet kde sadnúť, špina – mesto chátra. Je potrebné to
premyslieť, že rozvoj CR ne na veľmi nízkej úrovni, skutočne treba si
sadnúť popremýšľať a robiť s tým niečo. Ľudia prechádzajú cez mesto,
ale sa nezastavia. Nemôžeme sa stále vyhovárať na
Rómov.
Chcem upozorniť na odbočku cesty smerom k bývalej tehelni. Pri novom
moste nie je žiadne zábradlie, nie je tam zábrana, je to nebezpečná
cesta, kto to nepozná alebo dostane šmyk. Nech sa o to postará mesto
alebo diaľničná spoločnosť. Je to názor viacerých. Zo zápisnice z 1.7.
som sa dozvedela, že mesto je v súdnom spore s Ing. Berkom – bola som
do toho zaangažovaná. Chcem sa opýtať čoho sa Ing. Berko domáha
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Grivalská

Ing. Mačuga

Komara
Mgr. Bača

Mgr.art. Siváň

Kurillová
Mgr.art. Siváň
Grivalská

Ing. Lisoň

Kurillová

Ing. Lisoň

žalobou, mesto mu nič nedlhuje. Chcem sa opýtať či sa niečo v tejto veci
zmenilo.
Bazirujem na tom, že v každej dedine sa zeleň zveľaďuje, parky, stavajú
sa fontány, ľudia si robia svoje akcie, kde sa rodiny dávajú dokopy, známi
sa stretávajú len tu nič. Nemám nič proti salašu, ale pýtam sa koľko korún
dáme na kultúru, ktorú sme vyviezli na salaš? Prečo sa nehľadajú už roky
možnosti, kde sa dá kultúra robiť v Sp. Podhradí. Pekný priestor je pod
Sp. Hradom – myslím parkovisko, sú tam vybudované nové WC. Čo je
s pozemkom, alebo s hotelom, ktorý tam mal stáť, kde sa malo mesto
vyzdvihnúť? Je tu veľa nezamestnaných – čo je so stolárstvom – malo
tam byť 50 pracovných príležitostí – kde sú? Nedajú sa tieto zmluvy
anulovať, pokiaľ sa tam nerobí žiadna činnosť? Ľudia, ktorí tie pozemky
odkúpili, čosi mestu sľúbili a nič tam nerobia. Nedá mi napadnúť to, že
robí sa parkovisko alebo chodník pred zväzarmom a či ste sa boli pozrieť
ako išli deti do ZUŠ? Po akom chodníku išli. Mala byť urobená cesta do
ZUŠ aby deti išli ako slušní ľudia do školy. Dáme prednosť chodníku pred
krčmou ako cestou pre deti do školy. Dva týždne svietila non stop
elektrika na Trhovisku aj pod Trhoviskom. Primátora som upozornila.
Povedal, že o tom nevie. Keď každé mesto šetrí, môžeme aj my. Je
smutné, že pracovníci ani poslanci neinformujú, že niečo sa tam deje.
V búrke nastal skrat vedenia, ktoré je vo vlastníctve Východoslovenských
elektrární. Bol skrat na drôte, kde sa napája elektrina. Táto energia nešla
z mestských peňazí. Urgovali sme elektrárne. Pán Trošan prešiel všetky
elektromery, nás sa to netýkalo.
Hneď na druhý deň som to hlásil na úrade, že svieti elektrina. Nebolo to
v kompetencii mesta.
Chodníky – nedal sa robiť skôr chodník pri ZUŠ lebo p. Petruška, ktorého
dom susedí s chodníkom nemal pripravené veci a nemohli sme začať
robiť. Pán Petruška mal niektoré veci urobiť aj na jar, čakali sme naňho.
Mariánske námestie sa skladá zo štyroch častí. Chodník sa robil podľa
projektovej dokumentácie námestia , ktorá bol schvaľovaná v roku 2006.
Parkovacie miesta sú podľa platného stavebného povolenia, postupuje sa
podľa projektu. V projekte nie sú lavičky. Väčšinu lavičiek sme postupne
odstraňovali.
Pamätám si na interpelácie občanov mesta na odstránenie lavičiek
z parku, nakoľko sa na nich zhromažďujú neprispôsobiví občania. Ľudia
chceli lavičky preč.
Chorí, ktorí idú k lekárovi si nemajú kde sadnúť, postávajú opretí o múr.
Nedá sa všetko robiť naraz.
Všetko sa mení podľa niečích predstáv. Toto, čo sa teraz robí nie je
v projektovej dokumentácii námestia. Zoberme si Spišský Hrhov dedinka, ktorá nás strčila do vrecka. Aj oni majú Rómov. Kto nechce robiť,
hľadá výhovorky. Nemôžeme urobiť džungľu a parkovacie miesta pre
našincov.
Projektová dokumentácia námestia bola pripravovaná roky dozadu aj
schválená. Dokumenty sú na úrade a každý môže prísť do nich
nahliadnuť. Celá akcia sa rieši postupne. Ak je polemika o tom, čo
v projekte je alebo nie je, projektová dokumentácia je dostupná na úrade.
Ľudia kritizujú, je to smutné. Bola som minule v Huncovciach – je to
upravená dedina, chodníky a tiež majú Rómov. Vám to trvá strašne dlho.
Zoberme si Krompachy. Primátorku treba obdivovať, má veľké problémy
s Rómami a dokáže tam niečo urobiť.
Zásadné veci sa v meste robia len z cudzích peňazí. Ozaj je problém
v meste s kanalizáciou. Peniaze na odpredaj stolárstva sa použili na
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Grivalská

MVDr. Kapusta
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MVDr. Kapusta

Kurillová
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

Kurilová
Mgr. Bača
Grivalská

MVDr. Kapusta
Grivalská

Ing. Mikula

Ing. Mačuga
Kurillová

dokončenie bytov na Rybníčku, na dôstojnejšie bývanie pre občanov,
ktorí žili v meste v schátralých mestských domoch. Druhá fáza pokračuje
teraz. Pre týchto občanov sa niečo v meste robí a nie je pravda, že sa
každý na nich vyhovára. V každom prípade sa pre nich niečo v meste
robí. Ich podmienky na život a bývanie sa zlepšujú. Záleží od nich ako to
bude ďalej.
Tento rok sa robí táto časť námestia, na budúci rok sa bude robiť ďalšia.
V máji na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa rozprávalo, že budú
v meste úradné tabule. Celé leto bola jedna nástenka a na nej bol
program, ktorý je na salaši a dom, ktorý sa predáva v Levoči. Toto bolo
celé leto na našej nástenke. Pokiaľ sa predávajú domy v Sp. Podhradí,
prečo nie je zverejnená verejná ponuka?
Zákon o majetku obcí rozpráva, že všetky predaje majú byť formou
súťaže. Robíme to. 15 dní to musí byť zverejnené vo verejnom denníku,
na internetovej stránke a na úradnej tabuli mesta. Chodník k ZUŠ – všetci
dostali podmienku, aby si stiahli dažďovú vodu, p. Petruška to robil 3
týždne. Nedá sa to za týždeň. Mohli sme túto cestu uzavrieť a deti mohli
ísť do ZUŠ po ceste cez Sídlisko hrad. Stolárstvo – bolo predané, za
minulé volebné obdobie za 5 mil. Sk. Zmluva je jednoduchá, rozpráva
o predaji, nie o predkupnom práve. Jednoducho je rozprávať. Pani
Boronová mohla do tej zmluvy pozrieť.
Ja som ju nepísala, oni prišli s napísanou zmluvou.
K výstavbe diaľnice a odškodnení občanov - nie je podpísaný kolaudačný.
protokol, nie je dokončená diaľnica. Oddychová zóna – cez projekt sme
získali 90 mil. Sk – 20 mil. na vzdelanie a 70 mil. na investície. Je tam
časť oddychovej zóny na Štefánikovej ulici , časť Rybníček. Financovanie
časti pri zväzarme je cez grant – cez MAS LEV. Sú to grantové schémy ,
realizuje sa všetko podľa projektovej dokumentácie.
Oddychová zóna by mala byť na Rybníčku?
Aj na Rybníčku. Obyvatelia domu na Starom jarku 47 budú musieť
z domu sa vysťahovať, dostali sme grant a dom sa bude rekonštruovať.
Rómovia sú tiež občania, yytvára sa na Rybníčku sídlisko, všetko s tým
súvisí. Vytvára sa im nové bývanie a určite lepšie ako v mestských
domoch.
Mamičky nemajú kde sadnúť, deti sa nemajú kde hrať.
Pred týždňom sme dokončili dve ihriská na Štúrovej ulici, sú tam aj deti aj
mamičky.
Nech sa dačo robí, nech sa dačo stavia, ľudia sú nezamestnaní.
Vzorodev je nefunkčný, stolárstvo je nefunkčné, hotel tu mal stáť a nič
tam nie je. Obchody krachujú, ľudia sú nezamestnaní. Našinecpodnikateľ, každý jeden krachuje. Vlastných ľudí vyháňate za kultúrou na
salaš. Je pravdou, že autobus na kultúrne podujatie v minulosti bol
pristavený a ľudia nešli za kultúrou. My platíme salašu za kultúru
a z našich daní. Chcem vedieť aký je rozpočet MsKS.
Rozpočet je na web stránke mesta.
Koľko peňazí už išlo na kultúru? Veľa ľudí nemá internet a nevedia s ním
narábať. Mladí vám nebudú pozerať na web stránku mesta ale na iné
veci.
Nedá mi , aby som neobhájil chodník cez park smerom ku kláštorku.
Množstvo ľudí mi povedalo, že perfektný chodník sa urobil a konečne.
Ľudia to ocenili.
Na september sú pripravené 4 koncerty, je pripravený plagát, nech sa
páči na kultúrne akcie v meste.
Poprosím plagáty a oznámenia písať na väčší formát. Malý plagát si ľudia
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JUDr. Tekeli
Hanigovský

JUDr. Boronová
Mgr. Bača
Grivalská

Boržík
Hanigovský

Boržík
Mgr.Bača
Grivalská

nevšimnú.
Mesto má s pánom Berkom súdny spor.
Ako chce mesto vyriešiť parkovanie na Mariánskom námestí smerom na
Starý jarok? Ráno som sa nemohol dostať von s autom. Platené
parkovisko je neobsadené a autá stoja všade inde. Ako sa odvodní ulica,
z parkoviska nie je urobený odvod vody, všetko tečie dole ulicou. Prečo
majú byť každý utorok smetiari pred mojim domom, prečo vyberajú
mestské konvy. Pýtal som sa a zatiaľ mi nikto nič neodpovedal. Je
potrebné vyzvať správcu ciest - od železnice smerom na Spišské Vlachy
je upchatá priepusť a tvorí sa tam mláka. Ďalší priepusť je upchatý aj pred
p. Nesládekom. Na pravej strane pred mlynom je skládka odevov, textilu
a odpadov. Nerobí to dobre meno mestu. Mestský rozhlas na Štefánikovej
ulici nefunguje. Pozemok pod bývalou sýpkou sa predal, kúpili to
Stolárikovci, sú majiteľmi pozemku. Stolárstvo – pozemok je ohradený
a má svojho majiteľa.
Vysvetlila situáciu s predkupným právom ohľadne pozemku p. Stolárika.
Koľkokrát ste boli pred úradom keď bolo podujatie?
Stále. Bola som teraz v Spišskom Hrhove, bolo to na vysokej úrovni, tiež
majú Rómov. Každé zastupiteľstvo si ľudí sklbuje a vy ich vyháňate na
salaš.
Námestie ešte nie je urobené. Najprv sa musí urobiť kanalizácia. Všetko
je o peniazoch.
To ako sa chodníky robia je jednou vecou a ako sa dajú do plánu, ktorá
bude skôr a ktorá neskôr. Trhovisko je 30 rokov postavené sídlisko, kde
okrem trávy nie je nič, Komenského podobne.
Na našej ulici treba už cestu kosiť.
Máme pripravenú štúdiu na bezdrôtový rozhlas. Máme dnes v programe
úprava rozpočtu, na rozhlas je potrebných 1,5 mil. Sk.
Keby ste, páni poslanci, komunikovali viac s občanmi, nemuseli by sme
chodiť my na zasadnutia a tlmočiť ich pripomienky a sťažnosti.

Uznesenie č.: MZ-7-10-A-1
MZ berie na vedomie podnety občanov mesta.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

02.09.2010

Bod č.: 5
Úprava rozpočtu mesta na rok 2010
Diskusia
Mgr. Bača

Ing. Čarná
MVDr. Kapusta

Mgr. Bača
Hanigovský

MVDr. Kapusta

Minulý rok sme dostali o 7,5 mil. Sk z podielových daní menej, tento
polrok sme dostali o 8 mil. Sk menej. Na povodne sme dali 94 tis. €. Kým
nám ich štát nedá, musíme ich vykryť z nášho rozpočtu. Celkovo sa
rozpočet zo 4,7 mil. € navýši na 5,2 mil. €.
Podala správu k úprave rozpočtu.
V rozpočte sa rozmýšľa o úvere – 90 tis. € - to je za vykonané záchranné
práce dôsledkom povodní, otázkou času je kedy vláda uvoľní peniaze
a budú späť. To na vysvetlenie, aby bolo jasné, prečo je rozpočet
postavený tak ako je.
Predpokladáme, že do konca roka nebudeme brať žiadny úver.
Ministerstvo financií prehlásilo ako to bude s vyrovnaním podielových
daní – na jeseň sa to dorovná ale bude to 50 %. S Tým treba počítať. Na
finančnej komisii bolo v rozpočte – vodné na kúpalisku?
Voda na kúpalisku je už zastavená.
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MVDr. Kapusta

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

Ministerstva financií sme sa pýtali na povodne – keď budú zrušené II.
stupne povodní – potom prídu peniaze.
Na Obvodnom úrade životného prostredia v Poprade sa dali škody po
povodniach na majetku mesta, uvidíme aký balík peňazí dostaneme.
Jedná sa o škody na majetku – cesty, chodníky, kanály atď.
Výstavba chodníkov pôjde z fondu MAS LEV. Aká je perspektíva príchodu
peňazí?
Ideme do tretieho kola. Peniaze by mohli prísť do konca roka – za druhé
kolo.
V príjmovej časti rozpočtu sa s týmito peniazmi nepočíta. Považujem za
vhodné zaoberať sa MsKS.
Každý kto má v rozpočte plánovanú údržbu ju musí toho roku škrtnúť,
MsKS nemá údržbu tak nemá čo z rozpočtu vyškrtnúť.
Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie k úprave rozpočtu
mesta.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-2
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu Základnej školy, Palešovo nám.9 v Spišskom Podhradí o sumu
4 100,-€ z kapitálových výdavkov. Pôvodný rozpočet – 402 953,- €, po úprave – 398 853,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-3
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu ŠKD, Palešovo nám. 9 v Spišskom Podhradí o sumu 3 320,- €
v položke 630 a 700. Pôvodný rozpočet – 51 626,- €, po úprave – 48 306,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-4
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu Základnej školy, Školská 3 v Spišskom Podhradí o sumu 6 200,€ z kapitálových výdavkov. Pôvodný rozpočet – 669 641,- €, po úprave – 663 441,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-5
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu ŠKD, Školská 3 v Spišskom Podhradí o sumu 8 008,- € v položke
630 a 700. Pôvodný rozpočet – 92 915,- €, po úprave – 84 907,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-6
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu v Materskej škole, Májová 54 v Spišskom Podhradí o sumu
5 177,- € v položke 630 a rozpočet školskej jedálne o sumu 600,- € v položke 630. Pôvodný
rozpočet MŠ – 168 202,- €, po úprave – 163 025,- €. Pôvodný rozpočet ŠJ – 30 420,- €, po
úprave – 29 820,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský
Ing. Lisoň

MŠ platí nájom Nano Nagle. Nájomná zmluva nezohľadňuje prípadný
pokles financií MŠ. Navrhujem urobiť dodatok k nájomnej zmluve.
Máme to v návrhu finančnej komisie.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-7
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu ZUŠ, Sídlisko hrad 28 v Spišskom Podhradí o sumu 7 218,- €
v položke 630. Pôvodný rozpočet – 121 609,- €, po úprave – 114 391,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-8
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu pre Centrum voľného času, Školská 10 v Spišskom Podhradí
o sumu 1 560,- €. Pôvodný rozpočet – 160 969,- €, po úprave – 159 409,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ CVČ
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-9
MZ schvaľuje dotáciu pre Mestský športový klub v Spišskom Podhradí takto:
1. MŠK – pôvodná dotácia – 32 399,- €, po úprave – 29 699,- €
2. MŠK mantinely – pôvodná dotácia – 4 315,- €, po úprave – 2 284,- €
Zodpovedný:
Predseda MŠK
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

02.09.2010

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-10
MZ schvaľuje zníženie príspevku Komisii pre šport a kultúru o 150,- €.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

02.09.2010

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Lisoň
Ing. Mačuga
Ing. Čarná

Nepredkladám návrh finančnej komisie, nakoľko riad. MSKS podala
žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2010.
O koľko peňazí sa jedná?
Pôvodná suma bola 8 747,- €, riaditeľka MsKS je schopná znížiť
rozpočet o 3 747,- €.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-12
MZ schvaľuje zníženie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko v Spišskom Podhradí o sumu
3 747,- €. Pôvodný príspevok – 54 060,- €, po úprave – 50 313,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľka MsKS
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-13
MZ schvaľuje v rozpočte mesta Spišské Podhradie na rok 2010 použitie zdrojov rezervného fondu
vo výške 32 304,- € na krytie čiastočnej úhrady nákladov spojených s povodňovými záchrannými
prácami.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-14
MZ schvaľuje úpravu č. 4 rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2010 podľa rozpisu
jednotlivých položiek:
1. Príjem mesto Spišské Podhradie – pôvodný rozpočet – 4 760 262,- €, po úprave –
5 243 843,- €.
2. Výdaje mesto – pôvodný rozpočet – 3 042 370,- €, po úprave – 3 555 534,- €.
3. Výdaje školy – pôvodný rozpočet – 1 717 892,- €, po úprave – 1 688 309,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-15
MZ schvaľuje, aby sa do nájomnej zmluvy s NANO-NAGLE zakomponovalo zníženie výšky
nájomného o prípadné krátenie podielových daní.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6
Stav a vývoj pohľadávok mesta k 30.6.2010
Diskusia
Ing. Mikolajová
Ing. Lisoň
Ing. Mikolajová

Predniesla stav a vývoj pohľadávok mesta k 30.6.2010.
V roku 2008 sme zverejnili neplatičov?
Áno, ide asi o 20 neplatičov.
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Ing. Lisoň

Mgr. Bača
Ing. Lisoň

Ing. Čarná

Ak je to zverejnené v budove MsÚ je to malý efekt. Nič nám nebráni, aby
sa voči dlžníkom viedlo exekučné konanie a boli zverejnené ich mená aj
na úradnej tabuli v parku.
Je potrebné to zverejniť?
Občania, ktorí si plnia svoje povinnosti, aby videli, že mesto niečo robí aj
s tými, ktorí neplatia. Aby videli občania, že mesto v tejto veci koná.
Pohľadávka, ktorá súvisela s nájmom priestorov z obdobia pred
odpredajom stolárstva je vysporiadaná?
Áno, je vysporiadaná.

Uznesenie č.: MZ-7-10-A-2
MZ berie na vedomie správu o stave a vývoji pohľadávok mesta k 30.6.2010.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

02.09.2010

Bod č.: 7
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010
Diskusia
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

Predniesol plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2010.
V bode 4 – navrhujete kontrolu vykonávania – čo to je predbežná
finančná kontrola?
Podal vysvetlenie o následnej kontrole.
V bode 3 – navrhujem lepšiu formuláciu bodu – doplnenie – výška,
splatnosť, vymáhanie, odpisovanie nedobytných pohľadávok. Navrhujem
doplnenie – 1. pod právomoci MZ patrí nielen finančné prostriedky pre
príspevkové a rozpočtové organizácie prideľovať, ale aj povinnosť
kontrolovať ich použitie. Je posledný rok volebného obdobia, navrhujem
vykonať kontrolu použitia prostriedkov mesta poskytnutých ako príspevok
pre MsKS za roky 2007 – 2009.
Keď bude kontrola po 31.12.2010 môže byť úplne iné grémium
poslancov.
To je v poriadku.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-16
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2010 doplnený o bod 9
a 10 a v bode č. 3.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže- Palešovo nám. č. 41, Spišské
Podhradie
Diskusia
MVDr. Kapusta

Mesto je vlastníkom nehnuteľnosti na Palešovom nám. č. 41 , máme
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Ing. Mačuga

MVDr. Kapusta

Hanigovský

vypracovaný znalecký posudok.
Jedná sa o dom na Palešovom námestí č. 41, kde toho času býva pán
Zezula. Nepodarilo sa nám skontaktovať s nijakým s vlastníkom. Mesto
našlo doklad, že sa staralo o tento dom a mohlo požiadať o vydržanie.
Sused p. Michálek, ktorému statika uvedeného domu narúša statiku jeho
domu, má záujem o odkúpenie uvedenej nehnuteľnosti. Musíme vyhlásiť
verejnú obchodnú súťaž.
Pán Michálek a p. Olej dali sťažnosť na statiku domu na Palešovom nám.
č. 41. Dom je v dosť dezolátnom stave. Verejná obchodná súťaž bude
zverejnená v denníku, na internetovej tabuli a na úradnej tabuli po dobu
15 dní. Vlastníkmi domu sme asi mesiac.
Nemôžeme vyhlásiť verejnú súťaž pokiaľ nemáme uznesenie, že máme
záujem dom odpredať.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-17
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v meste Spišské Podhradie na Palešovom nám. č. 41, ktoré sú
zapísané na LV č. 1, vedené v katastri nehnuteľností, register „C“, Správou katastra Levoča: parcela KN-C č. 82 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 228 m2, - stavba – rodinný doma na
parcele na KN-C č. 82, súpisné číslo 356, orientačné číslo 41 formou obchodnej verejnej súťaže
s termínom vypísania do 15.9.2010 a minimálnou cenou 6 640,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže – poľnohospodárska pôda –
Dreveník
Diskusia
MVDr. Kapusta

Pán Hadušovský mal prenájom pozemkov na Dreveníku, mal to prenajaté
za 400,-Sk/1 rok. Tento rok prenájom končí. Jedná sa o pasienky. Navrhli
sme 17,-€/ha/1 rok. Dobu nájmu navrhujeme na 4 roky.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-18
MZ schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Spišské Podhradie parcela KN-C 1874/1ostatná plocha o výmere 34 628 m2 na poľnohospodárske účely formou obchodnej verejnej
súťaže s termínom vypísania do 15.9.2010 a minimálnou cenou 17,- €/1 rok/1 ha na dobu 4 roky.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 10
Zmena vzťahu – mesto Spišské Podhradie a Služby mesta s.r.o.
Spišské Podhradie (byty – nájomné)
Diskusia
JUDr. Tekeli

Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli
Ing. Tirpák

Ing. Lisoň
Ing. Tirpák
Ing. Mačuga

Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

Došlo k ukončeniu stavby – Palešovo nám. 25- je potrebné byty obsadiť
a pristúpiť k zmene právneho vzťahu mesta a služieb mesta s.r.o. Novela
zákona o majetku obcí zmenila zákon. Najvhodnejšie by bolo uzatvorenie
obchodného vzťahu. Po obsahovej stránke, čo sa týka náplne všetko
ostáva tak, akurát sa mení právna forma, aby bola v súlade so zákonom.
Mandátnou zmluvou by bola zabezpečená správa bytových domov, ktoré
sa prenajímajú. Druhý návrh je, aby veci, ktoré im boli zverené do správy
– cintorín, prístrešok na parkovisku pod hradom atď.. Po obsahovej
stránke sa nič nemení, ani čo sa týka ceny atď.
Nebolo by vhodnejšie im drobný majetok, ktorý si prenajímajú predať?
Doteraz tieto veci spravovali bezplatne.
Keď vznikala s.r.o. a nikto nevedel povedať ako sa to vyvinie, tak sa
všetok majetok dal do nájmu, ak by s.r.o. skrachovala , aby mestu zostal
majetok. Od vtedy sa s tým nehýbalo.
Ako to je s počítačmi?
Vysvetlil situáciu.
Dom na Palešovom nám. 25 - vodárne fakturujú iba jeden vodomer, ktorý
je v šachte. Fakturuje sa firme, ktorá to má v správe. Po konzultácii
s vodárňami sú ochotní akceptovať aj mandátnu zmluvu. Na jej základe
sa uzatvorí trojstranná zmluva, kde budú zastúpené: mesto ako vlastník,
Služby mesta s.r.o. ako správca a PVPS Poprad ako dodávateľ.
Služby mesta budú konať v mene mesta.
Ako zmluvná strana budú vystupovať Služby mesta ale vlastník bude
uvedený mesto Spišské Podhradie.
Ak budú manipulovať s majetkom budú manipulovať v rozsahu zmluvy.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-19
MZ schvaľuje uzatvorenie mandátnej zmluvy medzi mestom Spišské Podhradie a Službami mesta
s.r.o. na nehnuteľnosti uvedené v prílohe s účinnosťou od 3.9.2010 na dobu neurčitú s cenou za
výkon správy 30% z vybratého a mestu Spišské Podhradie odvedeného nájomného.
Zodpovedný:
Primátor, Služby mesta s.r.o.
Termín:
03.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-20
MZ schvaľuje, že prípadom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a zákona o majetku obcí vo
vzťahu k nájmu majetku mesta Spišské Podhradie (uvedené v prílohe) pre Služby mesta s.r.o. je
zabezpečenie kultúrneho, osvetového a zdravotného rozvoja mesta, jeho obyvateľov
a návštevníkov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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+
+
+
+
+
+

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

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

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-21
MZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so Službami mesta s.r.o. k majetku mesta
Spišské Podhradie:

-

-

-

-

-

-

Pozemok - zastavané plochy a nádvoria parcela KN-C č. 302/2, LV č. 1, výmera
1 035 m2 a stavba - „Dom smútku“ súpisné číslo 459 vedenej na Katastrálnom
úrade v Prešove, Správa katastra v Levoči na LV č. 1 postavená na parcele KN-C
č. 302/2, katastrálne územie Spišské Podhradie,
Pozemok – zastavané plochy a nádvoria parcela KN-C č. 303, LV č. 1, výmera 17
m2 a stavba - „Kaplnka“ súpisné číslo 998 vedenej na Katastrálnom úrade
v Prešove, Správa katastra v Levoči na LV č. 1 postavená na parcele KN-C č. 303,
katastrálne územie Spišské Podhradie,
Pozemok – zastavané plochy a nádvoria parcela KN-C č. 301, LV č. 1, výmera 26
m2 a stavba „Márnica“ súpisné číslo 1113 vedenej na Katastrálnom úrade
v Prešove, Správa katastra v Levoči na LV č. 1 postavená na parcele KN-C č. 301,
katastrálne územie Spišské Podhradie,
Pozemok – Ostatná plocha „Cintorín“, parcela KN-C č. 302/1, LV č. 1, výmera
20 149 m2, vedená na Katastrálnom úrade v Prešove, Správa katastra v Levoči,
katastrálne územie Spišské Podhradie.
Prenajímateľ je vlastníkom stavby: „Vodáreň“ postavenej na parcele parcela KN-C
č. 302/1, LV č. 1, vedenej na Katastrálnom úrade v Prešove, Správa katastra
v Levoči, katastrálne územie Spišské Podhradie.
Prenajímateľ je vlastníkom dlhodobého hmotného majetku DHM (v prílohe
uznesenia), ktorý je súčasťou nehnuteľností a stavieb uvedených v čl. 2 ods. 1 a 2
Zmluvy a je uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
Zmluvy

za cenu nájmu 1,–€/1 objekt/ 1 rok na dobu neurčitú s termínom od 3.9.2010.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

03.09.2010

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11
Strojmont, spol. s r.o., Krompašská 6, Košice – žiadosť o kúpu
pozemku
Diskusia
Mgr. Bača

Vysvetlil situáciu, o ktorý pozemok sa jedná. Mesto nemá dôvod
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+

neodpredať pozemok, ktorý je pod vrátnicou.
Uznesenie č.: MZ-7-10-B-29
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len majetku
obcí), podľa ktorých v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých MZ rozhodne 3/5
väčšinou prítomných poslancov sa pri prevode majetku mesta nepoužívajú ustanovenia odseku 17 § 9a zákona o majetku obcí. MZ sa uznáša v súlade so zákonom o majetku obcí, že prípadom
hodným osobitného zreteľa je záujem zosúladenia pozemkov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-22
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku na parcele č. KN-C 1927 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 123 m2 na LV č. 1 pre firmu Strojmont, s.r.o, Krompašská
6, 040 11 Košice za cenu 7,- €/m2 t.j. za cenu 861,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12
Mária Petreková, Studenec – žiadosť o kúpu pozemku
Diskusia
MVDr. Kapusta

Vysvetlil situáciu o aký pozemok sa jedná.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-30
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len majetku
obcí), podľa ktorých v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých MZ rozhodne 3/5
väčšinou prítomných poslancov sa pri prevode majetku mesta nepoužívajú ustanovenia odseku 17 § 9a zákona o majetku obcí. MZ sa uznáša v súlade so zákonom o majetku obcí, že prípadom
hodným osobitného zreteľa je záujem mesta zabezpečovať lepšiu občiansku vybavenosť
a poskytovanie služieb pre obyvateľov mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
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-7-10-B-23
MZ schvaľuje za účelom rozšírenia prevádzky podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej
národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj
novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parc. č. 1444/14 – ostatné plochy vo výmere
163 m2, vzniknutá podľa geometrického plánu č. GP 33981302-49/2010, vypracovaného
geodetom Jánom Burikom overeného Správou katastra Levoča dňa 17.08.2010 oddelením od
pozemku parc.č. 1444/1, LV č. 1 pre Antona Petreka a manželku Máriu Petrekovú bytom
Studenec č. 132, za cenu 7,- €/m2 t.j. za cenu 1 141,- €. Náklady s prevodom hradí kupujúci.
Prípadnú prekládku rozvodu plynu hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13
Helena Gondová, Bugľovce č. 58 – ponuka na odpredaj pozemku
Diskusia
Mgr. Bača
Ing. Mačuga
Hanigovský
Ing. Mačuga

Boržik
MVDr. Kapusta
Mgr.art. Siváň
Ing. Mačuga
MVDr. Kausta

Ing. Lisoň

Hanigovský

Pani Gondová ponúka mestu na odpredaj pozemky.
Vysvetlil, kde sa pozemky nachádzajú. 2 sa nenachádzajú v ÚPM –
jeden sa nachádza.
Pre nás je podstatné to, že jeden pozemok sa nachádza na pozemkoch
pre IBV – ale ostatné dva pre mesto sú nezaujímavé.
Predniesol stanovisko stavebnej komisie. „Kapustnice“ majú veľa
nevysporiadaných pozemkov, v budúcnosti s tým bude problém.
Stanovisko komisie je zatiaľ nekupovať.
Kontrolná komisia navrhuje odkúpiť pozemok na „kapustniciach“.
Pani Gondová tu bola v marci – je napísaná ponuka 10,-€ -pani Gondová
by súhlasila aj s nižšou sumou.
Stavebná komisia nedoporučuje odpredať pozemok?
Áno, z toho dôvodu, že je to záplavové pásmo.
Pri záchranných prácach firma má tento potok vyčistiť až ku
Poľovníckemu domu. Dnes sme odniesli žiadosť na podnik do Košíc
ohľadne čistenia potokov.
Povedzme si rovno, že nikde nemáme pozemky mesta, ktoré by sa mohli
pripraviť na IBV. Navrhujem, aby sme tento pozemok kúpili. Nemôžeme
pozemok kúpiť za viac korún ako od p. Kočišovej.
Navrhujem odkúpiť pozemok na „kapustniciach“ od p. Gondovej za cenu
3,-€/m2.

Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje odkúpenie za 3,–€/m2.
Zodpovedný:
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Termín:

Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Primátor:
0
+
+
0
+
-

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

0
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel

Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje odkúpenie za 3,30/m2.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
Primátor:
+
+
0
0
+
0

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

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-7-10-B-24
MZ zatiaľ neschvaľuje kúpu pozemku parcela registra E č. 2782 vo výmere 276 m2 – orná pôda
na LV 2 915 od p. Heleny Gondovej bytom Bugľovce 58.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14
František Ondáš, Hlavná 152/3, Granč-Petrovce – žiadosť
o odkúpenie pozemku
Diskusia
MVDr. Kapusta
Boržik
Ing. Mačuga

Vysvetlil situáciu, o ktorý pozemok sa jedná. Ide o 35 m2.
Kontrolná komisia súhlasí s odpredajom pozemku.
Stavebná komisia súhlasí s odpredajom pozemku s vecným bremenom.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-25
MZ schvaľuje zámer p. Františka Ondáša bytom Hlavná 152/3, Granč-Petrovce a Mgr. Kamily
Kollárovej bytom Volgogradská 92, Prešov o odkúpenie časti pozemku na parcele KN-C 101/1
o výmere cca 35 m2 za cenu 7,- €/m2. Žiadatelia vypracujú GP na vlastné náklady. Pri zadávaní
vypracovania GP je potrebná prítomnosť zamestnanca MsÚ. Pri prevode vlastníckeho práva v KN
sa zapíše na danú časť pozemku vecné bremeno v prospech Jána Nováka a Kamila Pinčeka,
ktoré im umožní vstup na daný pozemok za účelom opravy svojich nehnuteľností.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
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Overovatelia:
Hlasovanie Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Primátor:
+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15
Peter Hanigovský, Mariánske nám. 29, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku
Diskusia
Hanigovský

Vysvetlil situáciu ohľadne odkúpenia pozemku.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-26
MZ schvaľuje zámer Petra Hanigovského bytom Mariánske nám. 29 Spišské Podhradie o kúpu
časti pozemku na parcele KN-C 101/1 o výmere cca 7 m2 za cenu 7,-€/m2. Žiadateľ vypracuje
GP na vlastné náklady. Pri zadávaní vypracovania GP je potrebná prítomnosť zamestnanca MsÚ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16
Odkúpenie pozemkov od MŠK Spišské Podhradie
Diskusia
Ing. Mačuga

Vysvetlil situáciu ohľadne pozemkov MŠK.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-27
MZ schvaľuje kúpu pozemkov od Mestského športového klubu v Spišskom Podhradí vedených na
LV č. 3058:
1. parcela registra „E“ č. 2750/1 vo výmere 232 m2 – orná pôda, za cenu 1,- €
2. parcela registra „E“ č. 2750/2 vo výmere 389 m2 – orná pôda, za cenu 1,- €.
Náklady s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 17
Spoločenstvo bytových a nebytových priestorov Dunajec, Sídlisko
hrad č. 6, Spišské Podhradie – žiadosť o kontrolu uznesenia
Diskusia
Mgr. Bača

V bytovom dome Dunajec je priestor – kotolňa, ktorá je vo vlastníctve
mesta, vtedajšie uznesenie bolo napísané zle. Je potrebné zrušiť
uznesenie z roku 2002.

Uznesenie č.: MZ-7-10-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-4-2-B-1 (MZ schvaľuje odkúpenie nebytových priestorov od
Spoločenstva bytových a nebytových priestorov „Dunajec“ vzájomným zápočtom pohľadávok.
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Vysvetlil situáciu ohľadne uznesenia, ktoré sa zrušilo. Komisia navrhuje
odpredaj priestorov spoločenstvu Dunajec za 1,–€ s tým, že spoločenstvo
uhradí všetky náklady spojené s odpredajom.

Bod č.: 18
Odpredaj NN prípojky – Štefánikova ulica, Spišské Podhradie
Diskusia
Mgr. Bača
Ing. Mačuga

Návrh mesta je , aby sme túto časť nadzemnej prípojky odpredali.
Celá prípojka išla z poľnohospodárskeho družstva a končí rozvádzačmi,
ktoré sú pri domoch na Rybníčku. Predávali by sme časť nad zemou. To,
čo ide v zemi je samostatná časť. Vlastník nájomného domu má platiť za
elektriku. Pre nás by to bolo nevýhodné lebo sme vlastníkmi domov. Ja
navrhujem odpredať im prípojku.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-1
MZ schvaľuje odpredaj časti NN prípojky na Štefánikovej ulici za cenu 3 384,-€.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 19
Služby mesta s.r.o. Spišské Podhradie – správa k výberu
parkovného v meste
Diskusia
Ing. Tirpák
Ing. Mačuga
Ing. Tirpák
Ing. Lisoň
Ing. Tirpák

Predniesol správu k výberu parkovaného.
Koľko ľudí si zakúpilo parkovné?
Podal informáciu.
Ako je to s výberom parkovného pod Spišským hradom?
Výber sa oproti minulému roku zlepšil. Od roku 2006 bol pokles, v roku
2009 bol výrazný pokles, tohto roku sme vybrali o 17 000,- Sk viac ako za
celý minulý rok.

Uznesenie č.: MZ-7-10-A-3
MZ berie na vedomie správu konateľa Služby mesta s.r.o. k výberu parkovného v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 20
Správa náčelníka mestskej polície k výberu pokút za parkovné
Diskusia
Vojtaš
Hanigovský
Ing. Tirpák
Ing. Mačuga
Vojtaš
MVDr. Kapusta
Ing. Mikula
Vojtaš
Ing. Mačuga
Vojtaš

Predniesol správu k výberu pokút za parkované. Doteraz sa vybralo 510,€ za pokuty za parkovné.
Automaty sú ako nastavené? Od kedy do kedy sa vyberá parkovné?
Vyberá sa do polnoci a ráno od siedmej.
Kontrolujete aj o polnoci parkovné?
Do 22. a 23. hod. , viac nie. Na lístky, ktoré dávame na sklo vypisujeme
čas. Kontrolujeme situáciu aj na kamere.
Keď zoberieme tak máme 2 500 € a 510 € za pokuty. 90 tis. Sk sme
vybrali na parkovnom.
A mohlo by to byť ešte viac. Hovorím o Galovej ulici smerom na
Trhovisko, kde chodia nákladné autá.
Sledovali sme Galovu ulicu v spolupráci s občanmi. Nemáme poznatky,
žeby tam chodili autá. Nemám ani podnety od občanov Galovej ulice.
Parkovanie pred pohostinstvom Pacák, kde je zákaz vjazdu?Poslednú
dobu to rešpektuje.
Pán Pacák zákaz vjazdu v poslednej dobe rešpektuje.

Uznesenie č.: MZ-7-10-A-4
MZ berie na vedomie správu náčelníka mestskej polície k výberu pokút za parkovné.
Zodpovedný:
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 21
Schválenie úväzku primátora mesta na obdobie 2010 – 2014
Diskusia
Mgr. Bača

MZ musí schváliť úväzok primátora na budúce volebné obdobie.
Predniesol návrh na uznesenie.
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Uznesenie č.: MZ-7-10-B-27
MZ schvaľuje podľa § 11 ods. 4 písm. i zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, že vo
volebnom období 2010 – 2014 bude primátor mesta Spišské Podhradie vykonávať funkciu na plný
úväzok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 22
Rôzne
Diskusia
Ing. Mačuga

Je vyhlásená výzva na informatizáciu samosprávy. Podal informáciu
ohľadne informatizácie úradu. Pripravuje sa projekt na technické
vybavenie mestských úradov pri spolufinancovaní 5 %, aby na našej web
stránke bol odkaz na podanie žiadostí, ktoré skončia v podateľni, dostanú
svoje číslo a budú brané ako doručené. Je to vstupná informácia. Môj
odhad je cca 1 mil. Sk. Informatizácia sleduje rýchlejšiu komunikáciu
s občanmi a pozitívnejšiu. Termín je 18.10.2010.

Uznesenie č.: MZ-7-10-A-5
MZ berie na vedomie podanú informáciu ohľadne podania žiadosti o grant – Modernizácia
informačného systému na MsÚ.
Zodpovedný:
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Diskusia
MVDr. Kapusta

Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta

Na predchádzajúcom MZ sme schválili, že mesto pôjde pod Školský úrad
do Levoče. Potrebujú schváliť dodatok k zmluve. Predniesol návrh na
uznesenie.
Aké záväzky nám vyplývajú z tejto zmluvy?
Nič nám z toho nevyplýva. Dotácie, čo prišli k nám budú chodiť teraz do
Levoče.

Uznesenie č.: MZ-7-10-B-11
MZ schvaľuje Doplnok č. 2 k Zmluve č. 160 o zriadení Spoločného obecného úradu – Školského
úradu so sídlom v Levoči, Námestie Majstra Pavla č. 4.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
02.09.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Diskusia
Komara
Hanigovský

Ing. Mačuga
Hanigovský
Boržik

Hanigovský
Ing. Tirpák

Hanigovský
MVDr. Kapusta
Mgr. Bača

Ing. Lisoň
Ing. Bača
Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta

Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta

Informoval o projekte z Úradu vlády, získali sme 9 090,-€ na športové
pomôcky a zariadenia.
Kamerový systém by bolo možné napojiť na stanicu, aby prenášalo do
nášho systému? Chodia nám občania cudzích miest a obcí vyvážať
odpad.
Technicky je to možné.
Nebolo by dobré vyvolať rokovanie s múzeom v Levoči o budúcoročnej
turistickej sezóne a o otvorení spodnej časti hradu?
Pokiaľ mesto nemá múzeum, takže nemôže dostať do správy Spišský
hrad, keď plánujeme múzeum zriadiť, do budúcna je potrebné sa
zaoberať aj touto otázkou.
Podal informáciu ohľadne zasadnutia bytovej komisie.
V spolupráci s hlavným kontrolórom boli nájomníkom v bytovom dome na
Starom jarku č. 47 zaslané listy na ukončenie nájmu. Podal informáciu
ohľadne p. Ferenca.
Na zasadnutí komisie sme predbežne prešli všetkých záujemcov
o pridelenie bytu.
Na minulom MZ sme prijali uznesenie na zrušenie nájomnej zmluvy – p.
Klima. Žiada poslancov, aby prehodnotili svoje stanovisko.
Na Ministerstvo životného prostredia sme odniesli žiadosť na
kompostovisko. Schválené sú žiadosti na dom remesiel, stavajú sa domy
na Rybníčku, bude sa robiť skládka, podkrovné priestory v škole na
Palešovom n.9, ukončená je výstavba domu na Palešovom nám. 25,
robilo sa ihrisko , chodníky sa robia, na ulici Levočská cesta sa robil
chodník, na Komenského, ihriská na Štúrovej ulici a pri škole, je
pripravený projekt na ihrisko na Májovej ulici.
Ako to vyzerá s kanalizáciou?
Dávali sme žiadosť, ktorá nebola schválená. V ďalej výzve budeme znova
podávať žiadosť.
Podal informáciu o výstavbe nájomných bytov na Rybníčku. Do konca
októbra by domy mali byť hotové.
Boli sme úspešní v grante – Palešovo nám. 9 - súťaž je u konca. Je
potrebné to odniesť na Ministerstvo výstavby na posúdenie. Keď nám to
odsúhlasí ministerstvo začíname robiť vstavbu Podkrovia na Palešovom
nám. 9. Súťaží sa na skládku na rekultiváciu. Súťaží sa na dom remesiel
s tým, že ministerstvo pozastavilo veci, ktoré boli prijaté pred voľbami.
Pán Klima navrhuje zrušiť uznesenie. Stavebná komisia navrhuje
nezrušiť.
Predniesol kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie č.: MZ-7-10-A-6
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

02.09.2010

Bod č.: 23
Záver
Diskusia
Mgr. Bača

Poďakoval poslancom a všetkým prítomným za účasť na zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
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V Spišskom Podhradí dňa 2.9.2010

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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