Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 8.2.2007
Program:
A) Stále úlohy
1) Otvorenie
2) Voľba pracovných komisií
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) VZN o nájme bytov
5) Meštiansky dom na Palešovom nám. 25 – žiadosť
o poskytnutie dotácie
6) Fecupral, s.r.o., Veľký Šariš – žiadosť o umiestnenie
zberových nádob
7) Záver

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

Vladimír Tomko
Mgr.art. Štefan Siváň
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Mária Kicková
Ing. Marek Mikula

Predsedajúci
Predsedajúci
Predsedajúci
Prednosta
Primátor
Primátor
Predsedajúci

P
P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Štefan Faltin
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18.00 hod.. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 11 poslancov a MZ
bolo uznášania schopné.
Doplnené do programu rokovania:
1. Zápis do zoznamu pamätihodností mesta
2. Mariánsky stĺp – poskytnutie dotácie
3. Doplnenie členov komisií MZ
Bod č.: 4
VZN o nájme bytov
Diskusia
Ing. Janičko

Boli sme na rokovaní na Krajskom stavebnom úrade v Prešove, kde sa
predkladajú žiadosti na poskytnutie dotácie na výstavbu nájomných bytov.
Zmenili sa podmienky poskytovania – je potrebné aby súčasťou žiadosti
bolo aj VZN o nájme bytov. Toto VZN sme vypracovali v spolupráci so
Službami mesta s.r.o. Poradili sme sa aj s inými obcami, ktoré takéto
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skúsenosti už majú. Dali sme vám ho na posúdenie domov. Je potrebné
toto VZN schváliť.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-1
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje nájom bytov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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.: 5
Meštiansky dom na Palešovom nám. 25 – žiadosť o poskytnutie
dotácie
Diskusia
Ing. Janičko

Znovu sa pokúšame žiadať o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu
meštianskeho domu na Palešovom nám. 25. KSÚ v Prešove nám
pomôže túto žiadosť dopracovať tak, aby bola správna a bude záležať na
ministerstve či nám dotáciu poskytne alebo nie. Na príprave žiadosti sa
pracuje. V pondelok sa pôjde na KSÚ do Prešova na konzultáciu. K tejto
žiadosti potrebujeme prijať uznesenie. Mesto je zapísané v UNESCU tak
podľa výnosu Ministerstva financií máme nárok na 80% štátnej dotácie
a 20% z vlastných zdrojov. Možno, že toto pravidlo bude platiť už len
tento rok. Oboznámil poslancov s finančnými prostriedkami na
rekonštrukciu uvedeného meštianskeho domu. Prečítal návrh na
uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-2
MZ schvaľuje prestavbu meštianskeho domu na Palešovom nám. č. 25 na 11 nájomných bytov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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-2-7-B-3
MZ schvaľuje použitie vlastných zdrojov vo výške 20% z oprávnených nákladov na prestavbu
meštianskeho domu na Palešovom nám. č. 25 na 11 nájomných bytov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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
Fecupral, s.r.o., Veľký Šariš – žiadosť o umiestnenie zberových
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nádob
Diskusia
Mgr. Bača

Na predchádzajúcom MZ sme odročili tento bod rokovania, každý mal
možnosť prediskutovať túto otázku, popýtať sa atď. Zasadala komisia ŽP
k tomuto problému alebo finančná komisia? Ak áno tak nech predloží
stanovisko predseda komisie.
Tomko
Komisia bola za to, aby nám zber robila firma Brantner. Teraz po nových
informáciách som na vážkach. Navrhujem, aby sme dali súhlas na
umiestnenie zberových nádob pre firmu Fecupral a uvidí sa aká bude
skutočnosť.
Hanigovský
Je to žiadosť, ku ktorej nie je potrebná zmluva. Ide len o to, aby sme mali
súhlas na umiestnenie zberových nádob. Ak rozhodne MZ, že to bude na
pol roka tak bude na pol roka. Či to mesto bude riešiť zmluvou alebo nie
je to na meste.
Ing. Lisoň
Dovolím upraviť návrh p. Tomka, že MZ súhlasí s umiestnením nádob na
triedený komunálny odpad vo vlastníctve firmy Fecupral v meste Spišské
Podhradie na dobu najdlhšie do 30.6.2007. Považujem túto formuláciu za
veľmi dôležitú. Ak je to najdlhšie do 30.6. tak to môže byť aj kratšie,
nebude existovať zmluvný vzťah, aby sme nedali definitívny termín.
Faltin
Za ten polrok sa zistí, že aký spôsob vývozu a zberu bude mať firma
SEZO.
Hanigovský
Vyvážame veľkoobjemové kontajnéry zo stanice, jednu zmluvu máme so
Službami mesta s.r.o, teraz sme vyvážali kontajnéry zo stolárstva a príde
jarné a jesenné upratovanie. Podľa zmluvy tieto kontajnéry má vyvážať
naša firma.
Mgr. Bača
Ak mesto bude potrebovať niekde dať kontajnér naviac, dá objednávku
firme Fecupral, v tom nebude problém.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-4
MZ schvaľuje umiestnenie nádob na triedený komunálny odpad vo vlastníctve firmy Fecupral,
s.r.o., Veľký Šariš v meste Spišské Podhradie na dobu najdlhšie do 30.6.2007
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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
Zápis do zoznamu pamätihodností mesta
Diskusia
Mgr.art. Siváň

Mali sme zasadnutie komisie pre historické a kultúrne pamiatky
a pamätihodnosti mesta, kde sme navrhli vytvoriť zoznam pamätihodností
mesta a navrhli sme na zápis do tohto zoznamu náhrobný komplex
s bronzovým súsoším na hrobe továrnika Harmattu a jeho manželky,
ktorý sa nachádza na mestskom cintoríne. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-5
MZ schvaľuje zápis „Náhrobného komplexu s bronzovým súsoším na hrobe továrnika Harmattu
a jeho manželky“ do zoznamu pamätihodností mesta pod číslom 1/07, ktorý sa nachádza na
cintoríne na Štefánikovej ulici 458/5, parcela č. 302/1 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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
Mariánsky stĺp – poskytnutie dotácie
Diskusia
Mgr. Siváň

Na námestí ste si všimli už nestojí Mariánsky stĺp. Na základe finančných
prostriedkov z Ministerstva kultúry bol demontovaný. Je umiestnený
v levočských ateliéroch, kde vyrábajú jeho kópiu. Pôvodná socha má byť
konzervovaná a umiestnená v rímsko-katolíckom kostole v Spišskom
Podhradí.
Ing. Janičko
V rámci programu obnovme si svoj dom sme požiadali o poskytnutie
grantu na dokončenie reštaurácie tohto stĺpa a potrebujeme schváliť
vlastné finančné prostriedky vo výške 20% - t. j. 93 566,–Sk. Je to
v prípade, že dostaneme celú čiastku naraz, doteraz sa to ešte nestalo,
vždy sme dostali dotácie po častiach.
Ing. Mačuga
Na minulom zasadnutí sme odsúhlasili čiastku 500 tis. Sk pre fasádu
školy a toto je niečo podobné.
Mgr. Siváň
Zaoberali sme sa na komisii aj reštaurovaním sochy a navrhli sme urobiť
kontrolný deň v ateliéroch a zistiť stav v akom sa pamiatka nachádza
a rozsah už vykonaných prác, zistiť a prejednať časový a vecný
harmonogram prác a zistiť kto je zodpovedným reštaurátorom. Komisia
vyslovila názor, že budúce umiestnenie celého stĺpa – posun o niekoľko
metrov – je až príliš podriadené novému architektonickému zámeru
riešenia námestia, bez rešpektovania pôvodného, niekoľko storočí
platného a s týmto mestom žijúceho umiestnenia tejto dominanty
a pamiatky.
Ing. Janičko
Prečítal návrh uznesenia na spoluúčasť mesta.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-6
MZ schvaľuje použitie vlastných zdrojov vo výške 20% z oprávnených nákladov na reštaurovanie
Mariánskeho stĺpa v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
0
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Tomko
Mgr. Siváň

Ing. Lisoň
Mgr. Siváň
Ing. Mačuga

V minulosti sme sa zaoberali sochou už niekoľkokrát. Rokovali sme
o cene 3 mil. Sk. Teraz je cena už zase vyššia.
V minulosti som robil reštaurátorský výskum na tomto stĺpe, mal som
záujem reštaurovať túto sochu. Potom bolo vypísané výberové konanie,
ktorého som sa nezúčastnil. Predbežný rozpočet bol stanovený cez 4 mil.
Sk kvôli tomu, aby sa tieto prostriedky dali získať z grantov.
Treba naformulovať do uznesenia, že kto pôjde na kontrolný deň.
Traja ľudia z našej komisie a ak má niekto záujem z poslancov tak by bolo
dobré.
Bolo by vhodné, aby tam išiel aj niekto z finančnej komisie jedná sa tam
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o peniaze.
Ing. Lisoň
Jedná sa o posúdenie technického stavu.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-7
MZ schvaľuje vykonať kontrolu v Oblastnom reštaurátorskom ateliéri v Levoči vo veci
reštaurovania stĺpu Immaculaty. Kontroly sa zúčastnia – primátor mesta, zástupca primátora,
Mgr.art. Štefan Siváň a jeden člen Komisie pre historické a kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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. Siváň
Hanigovský

Bol by som rád, aby sme sa vrátili k architektonickému riešeniu námestia.
Už bolo vydané stavebné povolenie. 15.1. nadobudlo právoplatnosť,
projekty sú zaplatené.
Ing. Mačuga
Je to aktivita bývalého vedenia mesta. Môže sa táto téma otvoriť ale bude
to stáť ďalšie peniaze.
Mgr. Siváň
Kvôli tomu, že sme zapísaní v Unescu stojí to za to, aby sme sa k tomu
vrátili. Komisia navrhuje, aby sa rešpektovalo pôvodné umiestnenie
sochy.
Ing. Mačuga
Dávam návrh, aby sme sa týmto nezaoberali teraz. Toto je dosť narýchlo.
Ing. Šteiniger to za peniaze urobí ak o to požiadame.
Ing. Tirpák
Tam bolo odôvodnenie prečo sa tá socha posúva. K tomuto sa vyjadroval
Pamiatkový úrad.
Ing. Lisoň
Môj názor, že sa treba vrátiť aj k prehodnoteniu umiestnenia autobusovej
zastávky. Je vyriešená v projekte ale môj názor je, aby sme ju hľadali inde
v meste. Na projekt mesto dostalo peniaze z grantu. Mali by sme sa
najprv so štúdiou rekonštrukcie námestia oboznámiť. Zriadenie
autobusovej zastávky na uvedenom mieste v projekte rekonštrukcie
námestia nie je najvhodnejšie.
Mgr. Kicková
Navrhujem, aby bolo MZ venované k rekonštrukcii námestia. Nemohli sa
k tomu vyjadriť občania.
Faltin
Táto autobusová zastávka, ktorá bola v minulosti bola neúnosná. Ja
nesúhlasím s tým, aby tam bola umiestnená autobusová zastávka, ktorá
bola zrušená kvôli bezpečnosti cestujúcich.
Uznesenie č.: MZ-2-7-A-1
MZ berie na vedomie názor komisie o znovu otvorení architektonického riešenia centra mesta
a pripomienky občanov k zriadeniu autobusovej zastávky.
Zodpovedný:
Termín:
08.02.2007
Bod č.: 9
Doplnenie členov komisie
Diskusia
Mgr. Bača
Kto má návrh na doplnenie členov niektorej komisie?
Ing. Lisoň
Navrhujem na doplnenie člena finančnej komisie Ing. Jurečka.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-8
MZ schvaľuje Ing. Jána Jurečka za člena Finančnej komisie.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
08.02.2007
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
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

Diskusia
MVDr. Kapusta

Navrhujem na doplnenie Komisie kontrolnej a škodovej pp. Mariána
Boržíka a Vladimíra Kamenického.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-9
MZ schvaľuje p. Mariána Boržíka a Vladimíra Kamenického za člena Komisie kontrolnej
a škodovej.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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
Ing. Mačuga

Navrhujem na doplnenie Komisie pre výstavbu a územný plán Ing. Jána
Staňu.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-10
MZ schvaľuje Ing. Jána Staňu za člena Komisie pre výstavbu a územný plán.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača
Ing. Janičko

Je potrebné z rozpočtu vyčleniť finančné prostriedky na opravu felicie.
V rámci rozpočtu naplánujeme aj finančné prostriedky na opravu a údržbu
vozidiel ale zatiaľ ešte nemáme schválený rozpočet. Felicia potrebuje
veľmi súrne opravu.
Faltin
Zbytočne je dávať peniaze na opravu starého auta. Radšej kúpiť nové
auto za 300 tis. Sk.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-11
MZ schvaľuje z rozpočtu mesta finančné prostriedky vo výške 40 000,–Sk na opravu služobnej
felicie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
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+

Ing. Štefan Mačuga

+

--

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Odpredával sa majetok stolárstva, bol tam kopec roboty, bolo potrebné sa
tomu venovať. Navrhujem p. Komarovi odmenu 3 000,–Sk. Taký bol úzus
komisie, ktorá zasadala 5.2.2007.
Ing. Lisoň
Aká forma vyplatenia to bude?
JUDr. Boronová
Oboznámila členov MZ so znením zákona.
Uznesenie č.: MZ-2-7-B-12
MZ schvaľuje z rozpočtu mesta p. Jozefovi Komarovi odmenu vo výške 3 000,–Sk za aktívnu
účasť pri odpredaji majetku stolárstva na Štefánikovej ulici v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.02.2007
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
0
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Komara
Ing. Janičko
Hanigovský
Mgr. Bača

Ing. Janičko

Hanigovský
Ing. Janičko
Ing. Mačuga

Ušetrili sme v MŠK 15 000,–Sk, ktoré boli potrebné na palivové drevo,
ktoré sme získali zo stolárstva.
Na zasadnutí MZ bude podaná informácia ohľadne odpredaja stolárstva.
Čo je nové ohľadne nájomných bytov na Rybníčku?
Momentálne sú plány ohľadne vody, robí sa rozbor vody, elektrikári
nastúpia a v priebehu týždňa spojazdnia elektrinu, ktorá pôjde
z Rybníčka. Jedná sa ohľadne čističky, aby bola lacnejšia ako tá
v projekte. Dnes sa na stavbe začalo robiť. Pokradli sa tam nejaké veci zo
staveniska.
Naším problémom je voda. Dali sme urobiť komplexný rozbor vody,,
záleží od toho či to vyjde a či je tá voda pitná ak áno tak to
zrekonštruujeme a potrubie bude mať 200 m a nie 1 200m. Teraz existujú
také čističky, kde sa dajú prikladať bloky podľa počtu obyvateľov. Ak by
sa v budúcnosti niečo ďalej stavalo tak by sa blok priložil. Skolaudované
byty na Rybníčkuto majú byť 30.6.2007.
Ako to vyzerá po stavebnej stránke?
Domy stoja, okná sú dvere, všetko, bude sa robiť voda, elektrina atď.
Zavoláme Ing. Šteinigera na odprezentovanie situácie s rekonštrukciou
námestia. Rokovali sme s Ing. Marekom ohľadne ÚPM, ktorý by mohol
byť do konca roka.

V Spišskom Podhradí dňa 8.2.2007

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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