Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 30.6.2011
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Kontrola plnenia uznesení
5)

6)

Investičné akcie mesta:
- ZŠ Palešovo nám. 9, skládka TKO, 8 nájomných bytov
Štefánikova ulica, MŠ, Obnov si svoj dom – Starý jarok 47
- vypracovanie PD, zmena zámeru PD ZŠ Komenského
ulica, IBV Katúň
Petícia – „nesúhlas s predajom rodinného domu na
Podzámkovej ulici č. 14 občanom rómskeho pôvodu“

predsedajúci

primátor
primátor
zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora

hlavný kontrolór,
zástupca
primátora
zástupca
primátora
primátor,
predsedovia
komisií

7)

Zmeny a doplnky územného plánu

8)

Predaj a kúpa nehnuteľností:
- pozemky na IBV lokalita „Pivovar“
- JUDr. Peter Jonec, Sládkovičova 74, Košice
- Veronika Mulíková, Dr. Špirku 15, Spišské Podhradie
- Peter Klešč, Oľšavka č. 17
- Miloš Garčár, Katúň 43
- Zriadenie vecného bremena v prospech čerpacej stanice
M3 Oil, Nitrica 308
- Imrich Saloky
- Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže Galova 28 (bývalá
ZUŠ)
- Oľga Vaľová, Podzámková 34, Spišské
Podhradie - ponuka na bezplatný prenájom
- zriadenie záložného práva – 24 nájomných bytov (I.
etapa 16 b.j.) Štefánikova ulica na základe zmluvy
o poskytnutí dotácie
Úprava rozpočtu č. 3 mesta Spišské Podhradie
vedúca

9)

10) Služby mesta s.r.o:
- odňatie správy k objektom – Štefánikova ul. č. 90
a Starý jarok č. 47
- VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska
11) Zriaďovacie listiny rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta
12) Parkovací poriadok – Dodatok č. 1
13) Správa hlavného kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
14) Personálny audit na Mestskom úrade v Spišskom
Podhradí, v Službách mesta s.r.o. Spišské Podhradie,
Mestskej polícii v Spišskom Podhradí a v Mestskom
kultúrnom stredisku v Spišskom Podhradí externou firmou
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ekonomického
oddelenia
primátor

primátor
primátor
hlavný kontrolór
primátor

v druhom polroku 2011.
15) Správy z komisií MZ

predsedovia
komisií

16) Rôzne a podnety občanov
17) Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
MVDr. Michal Kapusta
P
Štefan Faltin
P
Mgr. Miloslav Repaský
O
Mgr. Peter Vandraško
O
Hostia podľa prezenčnej listiny

predsedajúci

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Faltin
Jozef Komara
Miroslav Longauer
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem do bodu 5 – Investičné akcie mesta – doplniť správu o podaní žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na Kompostovisko.
Mgr. Jozef Bača
Týmto bodom sa zaoberala aj finančná komisia.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-1

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania v bode č. 5 – podanie správy o nenávratný
finančný príspevok na Kompostovisko.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Miroslav Longauer
Navrhujem doplniť do programu rokovania MZ – dokončenie chodníka na Spišský hrad. Na
minulom MZ som o tom hovoril. Je to návrh komisie pre cestovný ruch.
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+
+
+

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-2

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania – dokončenie chodníka na Spišský hrad.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-3

MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

30.06.2011

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.:4

Kontrola plnenia uznesení
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení.
Mgr. Jozef Bača
Okrem dvoch uznesení z minulého MZ sú všetky splnené. Nesplnené je uznesenie ohľadom
auditu a plán rekonštrukcie chodníkov, plnenie týchto uznesení trvá.
Uznesenie č.: MZ-7-11-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

30.06.2011

Bod č.: 5

Investičné akcie mesta
MVDr. Michal Kapusta
ZŠ Palešovo nám. 9 – kolaudácia objektu S02 bude 7.7. o 9.00 hod. Môžete prísť pozrieť na
tieto priestory. Pôjde sa postupne na ľavé krídlo. Je tam problém s prácami naviac. Môže niečo
k tomu povedať pani riaditeľka. Na objekte S02 je 24 000,-€ naviac a v druhom objekte 11 000,€ naviac.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Objekt na kopci je dokončený a je vlastne pripravený pre I. stupeň. Je tam 5 učební, hygienické
zariadenia, šatňa, je to úplne samostatný objekt. V dolnej časti sa robí rekonštrukcia kancelárií
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a pripravuje sa nadstavba druhého poschodia, kde majú byť vytvorené odborné učebne. Boli by
sme radi keby sa tieto práce cez prázdniny ukončili, najmä hrubé stavebné práce. Ideálne by bolo
keby bola urobená nadstavba. Plánujeme rekonštrukciu dvora – vydláždenie a nové omietky. V
tejto súvislosti sme dostali finančné prostriedky v rámci grantu, ale počas práce, ktoré sa začali
robiť sú naviac veci, ktoré sme nepredpokladali a je potrebné ich zaplatiť. Bude na zvážení
poslancov, kde sa nájdu ďalšie finančné prostriedky na dokončenie. Je to starý objekt, stále
vyskočia veci, s ktorými sme nerátali. V rámci rekonštrukcie by bolo dobré urobiť aj ďalšie práce,
ktoré neboli zahrnuté do projektu – vydláždenie dvora, počíta sa s chodníkmi a podchodmi, tieto
veci do projektu zahrnuté nie sú. Je na zváženie či by sa nenašli finančné prostriedky aj na celý
dvor. Uvažuje sa aj o zateplení telocvične z dvorovej časti, bude sa robiť nová fasáda, bolo by
ideálne aby sa to zateplilo a bolo to rovnaké.
MVDr. Michal Kapusta
Prevzatie staveniska bolo 13.10.2010, celý grant trvá 12 mesiacov. Do konca roka 2011 by sme
mali mať kolaudačné rozhodnutie.
Rekultivácia skládky – prebehlo preberacie konania – víťazom je firma Izotech Nové Mesto nad
Váhom.
8 nájomných bytov – je podpísaná zmluva s ministrom. Prevzatie staveniska bude s firmou
Milanko s.r.o. Spišská Nová Ves. Na stavbe sa pracuje. 20% dáva mesto, 80% štát.
MŠ – ukončila sa výmena krytiny na streche, začalo sa s úpravou chodníkov a dažďovej
kanalizácie okolo budovy.
Obnov si svoj dom – prešli 3 granty – Súbor kaplniek a Krížová cesta, reedícia a aktualizácia
monografie Kroniky mesta Spišské Podhradie. V rámci programu Obnov si svoj dom sme dostali
na dom Starý jarok 47 dotáciu na archeologický výskum, zameranie a zápis tejto budovy .
Mgr. Jozef Bača
Na ObÚ v Prešove sme boli podpísať zmluvu – z ministerstva vnútra dostaneme 15 tis. € na
rozšírenie kamerového systému – na cintorín a Spišskú Kapitulu.
MVDr. Michal Kapusta
Starý jarok 47 – na minulom MZ sme rozprávali o možnosti opravy tohto domu na nájomné byty.
Je pripravená štúdia. Boli by tam 1 a 2 izbové byty. Výhodou tohto domu je, že je orientovaný na
juh. Termín na podanie žiadosti je 17.1.2012.
Peter Hanigovský
Na základe čoho je možné urobiť kategorizáciu bytov podľa obstarávacej ceny?
JUDr. Jozef Tekeli
Telefonicky som sa kontaktoval s ministerstvom financií SR, pod ktoré problematika nájomného
spadá. Podľa ich vyjadrenia nie je problém s určením rôznych cenových hladín pre rôzne bytové
domy.
Peter Hanigovský
Lepšie by bolo keby sme to mali na papieri s pečiatkou a podpisom. Do kedy je potrebné spustiť
PD?
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebná PD, stavebné povolenie a vysúťažiť dodávateľa. PD – cena je zahrnutá
v obstarávacej cene domu. 20% mesto, 80% štát. 7 000,- € už na zameranie a tieto veci máme.
PD bude stáť cca 28 000,- €.
Peter Hanigovský
Stačí rozhodnutie v septembri? Vieme už kto bude robiť PD?
MVDr. Michal Kapusta
Tá firma, ktorá robila štúdiu. Je urobený výber dodávateľa, bolo to v marci. Je to firma Markus,
štúdiu robila zdarma.
Peter Hanigovský
28 tis. € sa mi zdá veľa.
MVDr. Michal Kapusta
PD na lokálnu stratégiu - chodníky – stála 37 000,- € s DPH.
Peter Hanigovský
Porovnávam to so svojim domom, ktorý je asi tak veľký a ja som zaplatil 3 000,- €. Už je
výberové konanie urobené, s tým nič neurobíme.
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Miroslav Longauer
Kedy sa robilo?
MVDr. Michal Kapusta
V marci.
Peter Hanigovský
Na bytovej komisii sme dali súhlas na byty s tým, že sme mali pripomienku aby sme zmenilo
platenie nájomného. Nájomné je vysoké. Ak budeme mať istotu , že môžeme znížiť nájomné tak
by sme mohli robiť zmeny aj v iných domoch. Musíme mať stanovisko ministerstva financií.
JUDr. Jozef Tekeli
Nevidel som žiaden predpis, ktorý by uvádzal, že sa to tak nedá. Aj iné mestá majú rôzne sadzby.
MVDr. Michal Kapusta
Je to posledný dom v majetku mesta – je to NKP. Takúto dotáciu nedostaneme nikde.
Dr. Miroslav Varšo
Akým spôsobom fungujú výberové konania? Jedná sa o nemalú sumu. Môžem ako poslanec mať
účasť na výberovom konaní? Kto vyberá, kto rozhoduje? Sú to veci, ktoré finančne aj z hľadiska
rozvoja mesta pokladám za nie malé.
MVDr. Michal Kapusta
Verejné obstarávanie robím na úrade ja. Od 1.4. je nový zákon, ktorý je veľmi zložitý. Dali sme
vonku výzvy aby sme urobili verejné obstarávanie na Starý jarok 47. Od kedy p. Longauer poslal
sms, že chce byť členom komisie nebolo žiadne výberové konanie. Komisiu menuje primátor.
Alebo dá plnú moc, aby som mohol obálky otvoriť ja. Práce, ktoré sa riešia napríklad v MŠ, rieši si
to sama škola. Pani riaditeľka ma zavolala, aby sme boli dvaja pri otváraní obálok. To isté je
v iných školách. Nič netajíme, nič nekryjeme. Aj na ZŠ Palešovo n. 9 bola p. riaditeľka. Je to
kontrolované ministerstvom životného prostredia a úradom pre verejné obstarávanie.
Dr. Miroslav Varšo
Mňa zaujíma čisto mechanizmus.
Mgr. Jozef Bača
Tento dom mesto nijak inak neopraví. 80% štát 20 % mesto. Skôr ako o tri roky tento dom stáť
nebude, aj to keby sme začali na tom robiť už teraz. V projekte je 14 bytov. Mám obavy, že sa
posunieme o rok neskôr, ak by sme sa rozhodli v septembri a nie teraz. Od septembra do januára
nestihneme pripraviť podklady k výzve. Je potrebné sa do toho pustiť čím skôr.
MVDr. Michal Kapusta
Stanovisko stavebnej komisie je ísť do tohto zámeru.
Vladimír Petrek
Všetky byty sú obsadené?
Peter Hanigovský
Nie, jeden je voľný. Dnes doniesla žiadosť jedna pani, že má záujem. Ak bude reálne zníženie
nájomného tak komisia v spolupráci so Službami mesta pripraví pre MZ návrh na uznesenie.
Vladimír Petrek
Aké je nájomné v dome na Palešovom námestí 25?
Peter Hanigovský
Najväčší byt platí cca 190,- € mimo energií.
Vladimír Petrek
Hovoríme o 3 percentách. Ide o to, aby sme mali obsadené byty.
Peter Hanigovský
Ale koľko máme neplatičov, nech povie pán riaditeľ, že sú problémy.
Ing. Marián Tirpák
Problémy boli aj budú.
Mgr. Ján Furman
Keď to má zostať ako ruina tak lepšie je prestavať na byty.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Tento dom susedí s MŠ a je to odstrašujúce.
Miroslav Longauer
Len tento zámer sa dá realizovať?
Mgr. Ján Furman
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Toto je najvýhodnejšie financovanie.
Dr. Miroslav Varšo
Som za výstavbu nájomných bytov. Tento dom je národnou kultúrnou pamiatkou.
MVDr. Michal Kapusta
Rozostavaná škola na Komenského ulici – je potrebné osloviť projektanta, ktorý projektoval túto
školu a mať od neho súhlas so zámenou zámeru objektu. Projektant nechce, takže odstúpi. Je
tam myšlienka aby sa v jednej časti zriadil domov dôchodcov – cca 60 -100 lôžok. Dá sa to
zainvestovať cez dotácie. Druhý blok – priestory na podnikanie – ateliéry, nejaké tiché prevádzky
a podobne. Ak chceme pohnúť s tou budovou tak musíme niečo robiť. Škola tam už nebude. Čo
s tým ďalej? Celý spôsob by bol na verejné prerokovanie a jednanie. Je tam možnosť čerpania
financií cez ŠFRB a granty.
Peter Hanigovský
Prečo práve domov dôchodcov, nie je lepšie domov sociálnych služieb – patrí pod VÚC. Ak by to
bol domov dôchodcov, muselo by prispievať aj mesta. Treba to zvážiť. Aby sme túto budovu
uživili. Som za zmenu účelu stavby, nech sa vstúpi do rokovania s VÚC.
MVDr. Michal Kapusta
Jednalo by sa o dôchodcov, ktorí majú svoj vek, budú mať 24 hodinovú lekársku starostlivosť, nie
mentálne postihnutí. Stavebná komisia schvaľuje ísť do tohto zámeru.
IBV Katúň – je tam pozemok, bývalé družstvo, vlastníci sú známi, je aktivita aby sa tam vytvorila
IBV. Je urobený jednoduchý GP.
Mgr. Ján Furman
Sú tam štyria vlastníci z našej obce, ktorí dali predbežný súhlas s odpredajom. Spôsob odpredaja
bude riešený s hlavným kontrolórom. Urobí sa identifikácia parciel, bolo by tam 10-12 pozemkov
v rozmedzí 800 – 1200 m2. PD je dôležitá keď vyjdú výzvy aby sme boli pripravení a mohli do
toho ísť. Komisia pre mestskú časť Katúň súhlasí. Záujem o pozemky by bol aj zo strany
obyvateľov Podhradia. Viem, žeby sme ich dokázali obsadiť.
Peter Hanigovský
Stanovisko finančnej komisie – financovanie PD bude z rozpočtu Katúň v roku 2011 a 2012.
Všetci členovia komisie boli za. Máme tu aj IBV v Podhradí, Katúň, bude to okolo 50 pozemkov.
Spolu s Katúňami by to malo byť nejakých 60 pozemkov. Aj mestu bude potrebné urobiť všetky
náležitosti aby sme z tohto urobili parcely. Nemyslím si, že budú výzvy a že štát bude chcieť
mestu zaplatiť inžinierske siete. Je to pekné ale možno trochu neskoro, aby sme vo finále neboli
ako napr. Švábovce, že záujem o pozemky nie je až taký vysoký.
Dr. Miroslav Varšo
Sp. Podhradie trpí nedostatkom pozemkov. Pozemok ak sa tam zavedú inžinierske siete na
náklady mesta, sa potom odpredáva, náklady sa vracajú v daniach. Nepokladám to za zlú
investíciu. Z môjho osobného pohľadu to vidím ako dobrú investíciu pre mesto, obyvateľov, pre
rozvoj mesta.
Mgr. Jozef Bača
Nemali by sme tejto mestskej časti brániť sa rozvíjať. Sú to ich peniaze.
Mgr. Ján Furman
Dá sa to realizovať aj po etapách.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-4

MZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby IBV Katúň –
Spišské Podhradie s podmienkou, že financovanie bude z rozpočtu Katúň v roku 2011
v sume 5 096,- € a v roku 2012 v sume 2 704,- €. (Ponúknutá cena: 9 000,- € bez DPH,
11 800,- € s DPZ).
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin

Primátor:

+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
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+
+

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

+
+
+

Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-5

MZ schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby Obnova
a prestavba bytového domu Starý jarok 47, Spišské Podhradie na výstavbu 1 a 2
izbových nájomných bytov.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-6

MZ schvaľuje zmenu projektovej dokumentácie a zámeru využitia nehnuteľnosti Základná
škola na Komenského ulici na parcele číslo KNC 1371 zastavané plochy a nádvoria na
nehnuteľnosť s multifunkčným využitím nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Kompostovisko – 23.9. je termín podania žiadosti, financovanie je také isté ako minulého roku.
Spôsob financovania projektu – vlastné zdroje.
Peter Hanigovský
Finančná komisia odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti o NFP. Mesto projektová
dokumentácia a EIA stála doteraz 20 000,- €.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-7
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO4-10-1za účelom realizácie projektu
„Kompostáreň na zhodnocovanie bioodpadov v meste Spišské Podhradie“,
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na
projekt t.j. vo výške 694 595,99 EUR, pričom
- výška celkových výdavkov na projekt činí 694 595,99 EUR
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt činí 694 595,99EUR
- výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov činí 34 729,80
EUR
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- spôsob financovania projektu - vlastné zdroje
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Ján Furman
+
Dr. Miroslav Varšo
+
Miroslav Longauer
+

Termín:
Primátor:

30.06.2011

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Predniesol správu zo služobných ciest za mesiac jún.
Dr. Miroslav Varšo
Veľmi chvályhodné investičné akcie mesta. Ako stojí kanalizácia? Toto je najväčšia investičná
akcia.
MVDr. Michal Kapusta
Oficiálnu správu nemáme. Bolo štvrté hodnotenie. Menili sa členovia komisií. Hodnotenie išlo
minulého a toho týždňa.
Bod č.: 6

Petícia – „nesúhlas s predajom rodinného domu na Podzámkovej ulici č. 14
občanom rómskeho pôvodu“
JUDr. Jozef Tekeli
Bola doručená zo strany obyvateľov predovšetkým Podzámkovej ulice petícia – 116 obyvateľov
žiadalo mesto aby zvážilo možnosť kúpy alebo iného riešenia situácie ohľadne rodinného domu
Podzámková 14 – majú obavu kúpy tejto nehnuteľnosti neprispôsobivými občanmi.
Miroslav Longauer
Nechceme neprispôsobivých občanov na ulici. Už je tam problém, že je tam jedna rómska rodina,
parkuje na chodníku autá. Mesto by malo zaujať nejaké stanovisko.
MVDr. Michal Kapusta
Majiteľom domu je p. Bendžák mladší, cena domu je 200 tis. Sk. Ten dom je v stave
rekonštrukcie, je potrebná nová elektrina. Oslovili sme zopár obyvateľov Podzámkovej ulice, či
nemajú záujem o kúpu uvedeného domu. Je to v stave riešenia. Je viac záujemcov o tento dom.
Skúsime zjednať cenu.
Peter Hanigovský
Komisia navrhla udržiavať kontakt s p. Bendžákom aby nedošlo k najhoršiemu. Mali záujemcovia
záujem na garáže, tento dom nemá takúto hodnotu ako chce majiteľ.
MVDr. Michal Kapusta
Keby niekto chcel v nedeľu o 13. 00 hod. poobede je dohodnuté stretnutie, môžete sa prísť
pozrieť.
Miroslav Longauer
Môj názor je, že je to spúšťací mechanizmus, že ľudia si zvyknú týmto systémom ísť a budú
vydierať mesto, aby odkúpilo ich domy. Treba nájsť nejaký systém na to.
Peter Hanigovský
Toto nie je jediná petícia. Sú ďalšie ponuky, kde ľudia ponúkajú mestu svoje nehnuteľnosti.
Jozef Komara
Treba skúsiť s garážami a osloviť ľudí zo Sídliska hrad. Nebolo by to zlé, mať tam 2-3 garáže.
Miroslav Longauer
Cenová ponuka 200 tis. to by sa dalo zvládnuť ale keby bola ponuka 2 mil. Sk tak to mesto položí
na lopatky.
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Uznesenie č.: MZ-7-11-A-2
MZ berie na vedomie Petíciu – „nesúhlas s predajom rodinného domu na Podzámkovej ulici č. 14
občanom rómskeho pôvodu.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 7

Zmeny a doplnky územného plánu
MVDr. Michal Kapusta
8 zmien bolo schválených, je potrebné schváliť zmenu 9 a 10. 9 – zmena ZŠ na Komenského ul.
na multifunkčnú budovu, 10 – Spišský Jeruzalem - rozšírenie územia na Pažici. Je potrebné aby
sa to podchytilo pod jednu zmenu lebo každá zmena niečo stojí.
Štefan Faltin
Zmena č. 8 – komunikácia na Sídlisku hrad za domami na Palešovom námesti, to sa pripravuje na
schválenie?
MVDr. Michal Kapusta
K tomu sa budú vyjadrovať občania. Bude to verejné prejednávanie.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-8
MZ schvaľuje zmeny a doplnky územného plánu doplnené o body 9 a 10:
9. zmena základnej školy na Komenského ulici na multifunkčnú budovu
10. Spišský Jeruzalem – rozšírenie územia na Pažici
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
Miroslav Longauer
+

30.06.2011

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Predaj a kúpa nehnuteľností:
- pozemky na IBV lokalita „Pivovar“
- JUDr. Peter Jonec, Sládkovičova 74, Košice
- Veronika Mulíková, Dr. Špirku 15, Spišské Podhradie
- Peter Klešč, Oľšavka č. 17
- Miloš Garčár, Katúň 43
- Zriadenie vecného bremena v prospech čerpacej stanice M3 Oil, Nitrica
308
- Imrich Saloky
- Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže Galova 28 (bývalá ZUŠ)
- Oľga Vaľová, Podzámková 34, Spišské Podhradie – ponuka na bezplatný
prenájom
- Zriadenie záložného práva – 24 nájomných bytov (I. etapa 16 b.j.)
Štefánikova ulica na základe zmluvy o poskytnutí dotácie
Peter Hanigovský
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+
+
+

Necelých 5,- € je cena za m2 v lokalite „Pivovar“. Finančná komisia doporučuje odkúpiť pozemky
na IBV. Komisia doporučuje začať rokovanie s p. Barbuščákovou ohľadne prístupu na pozemok.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia súhlasí s odkúpením pozemkov a osloviť p. Barbuščákovú.
Vladimír Petrek
Cesta tam bude z Trhoviska?
Mgr. Jozef Bača
Zatiaľ z Kúpeľnej ulice. Uvidíme, kde budeme úspešnejší.
Miroslav Longauer
Keď pani Barbuščáková povie cenu 10,- € nebudeme sa tam mať ako dostať.
MVDr. Michal Kapusta
V zmenách a doplnkoch ÚP je prechod cez ulicu Dr. Špirku.
Miroslav Longauer
Sú na to finančné prostriedky.?
Peter Hanigovský
Máme z diaľnice, uznesenie je, že peniaze budú použité iba na nákup pozemkov pre IBV. Máme
prepojenie na ul. Dr. Špirku za p. Rohom, uvidíme či to vyjde, ak to bude projektant akceptovať.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-9
MZ s ch v a ľ u j e kúpu pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvo Spišské Podhradie so
sídlom Spišská Kapitula 9, Spišské Podhradie, parcela KN-E 1789/2 – orná pôda o výmere 35
105 m2 v k. ú. Spišské Podhradie, vedenej na LV č. 2313 za celkovú cenu 175 000,– €.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Na minulom MZ tu bol aj pán Jonec. Došli sme k cene 4,15 €. Finančná komisia prerokovala
použitie rezervného fondu na kúpu pozemku na ihrisku od p. Joneca. Komisia navrhuje použiť na
kúpu pozemku finančné prostriedky z predaja pozemkov v sume 8 030,- € a zvyšnú časť 4 740,- €
financovať z položky miestna komunikácia – živičná úprava.
MVDr. Michal Kapusta
Úpravy , ktoré sme plánovali sa tým pádom neukončia. Neukončí sa dokončenie asfaltu na
Kúpeľnej ulici. Tento návrh počujem teraz prvýkrát.
Peter Hanigovský
Použijú sa všetky voľné dostupné prostriedky. Na investičnú výstavbu – tam išla celá rezerva, toto
je navýšenie spoluúčasti investičnej výstavby. Bol návrh aby sa zobralo z údržby komunikácií.
Navrhovaná suma je položka, s ktorou sa doteraz nehýbalo. Ak by sme dostali financie od štátu
tak by sme financie vrátili.
Dr. Miroslav Varšo
10 tis. je aký fond?
Peter Hanigovský
Živičné úpravy. Minulého roku a toho roku sa urobila Kúpeľná ulica a Trhovisko.
MVDr. Michal Kapusta
Počkáme do septembra s Kúpeľnou ulicou? Od p. Staňu k p. Faithovi, neurobili sa kraje, ktoré
sme mali dokončiť. Chceli sme cez prázdniny objednať asfalt.
Peter Hanigovský
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Zostalo tam 5 tis. €. Ak sa zvýšia peniaze tak sa môže dokončiť chodníku ku ZUŠ. Galova sa
zatiaľ nebude robiť, dorobí sa to, na čo bolo stavebné povolenie.
Vladimír Petrek
Na Kúpeľnej sa bude dorábať asfalt – kraje?
MVDr. Michal Kapusta
Zostali tam jamy je to potrebné dorobiť. Stavia sa tribúna, za mesiac a pol sa dovezú nové trhové
stánky, kde tiež treba pripraviť plochu pod stánky. Bavili sme sa o amfiteátri za úradom. Ja by
som bol rád aby sa Kúpeľná ulica dokončila.
Peter Hanigovský
Na Májovej ulici bol jeden finišer a už odpadávajú kraje.
Štefan Faltin
Asfalt je 10 cm vyššie ako majú ľudia oplotenie pozemkov. Treba to zvážiť.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-10
MZ schvaľuje kúpu pozemkov od JUDr. Petra Joneca trvalo bytom Sládkovičova 3506/74, Košice
– Sever, parcela KN-E 2570/2 – orná pôda o výmere 1 559 m2 a parcela KN-E 2571/2 – orná
pôda o výmere 1 518 m2 v k.ú. Spišské Podhradie, vedenej na LV č. 3012 za celkovú cenu
12 770,- €. Použitie finančných prostriedkov – 8 030,- € - príjem z predaja pozemkov, 4 740,- € miestna komunikácia, živičná úprava. Všetky náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí
kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
O odpredaji pozemku pre pani Mulíkovú sme hovorili na minulom zasadnutí.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-11
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným
osobitného zreteľa pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta:
časť parcely KN-C 567/2 – záhrada, ktorá je podľa geometrického plánu č. 7/2011
vyhotoveného geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne overeným dňa 16. 03. 2011 Správou
katastra Levoča označená ako parc. č. KN-C 567/4 o výmere 112 m2, odčlenená z parcely
KN-C 567/2 z celkovej výmery 599 m2 na LV č. 1.
na Veroniku Mulíkovú rod. Strnišťovú, trvalo bytom Dr. Špirku 963/15, Spišské Podhradie
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta
sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku
a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

+
+
+
+
+

Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-12
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
567/4 – záhrada o výmere 112 m2, vzniknutá podľa GP č. 7/2011 vypracovaného geodetom
Ľudovítom Muránskym, overeného Správou katastra Levoča dňa 16.3.2011 oddelením od
pozemku parcela KN-C 267/2 – záhrada o výmere 599 m2 na LV č. 1 pre Veroniku Mulíkovú rod.
Strnišťovú, trvalo bytom Dr. Špirku 963/15, Spišské Podhradie za cenu 7 €/m2 t. j. za cenu 784,€. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír
Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
O odpredaji pozemku pre pána Klešča sme tiež rokovali na minulom zasadnutí.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-13
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným
osobitného zreteľa pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta:

1. parcela KN-C 221/4 o výmere 6 m2 odčlenená od parcely KN-E 2750/2 o výmere 389 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 12, podľa geometrického plánu vyhotoveného
geodetom Petrom Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11 Správou
katastra Levoča,

2. parcela KN-C 221/1 o výmere 595 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 13, KN-E 4264 o výmere 1495 m2, vedená na LV
č. 2269 označená ako diel č. 18 podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom Petrom
Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11 Správou katastra Levoča,

3. parcela KN-C 223/2 o výmere 234 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 14, KN-E 4264 o výmere 1495 m2, vedená na LV
č. 2269 označená ako diel č. 19 podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom Petrom
Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11 Správou katastra Levoča,

4. parcela KN-C 227/10 o výmere 596 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 15, KN-E 4264 o výmere 1495 m2, vedená na LV
č. 2269 označená ako diel č. 20 podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom Petrom
Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11 Správou katastra Levoča,
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5. parcela KN-C 227/13 o výmere 85 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 16, KN-E 4264 o výmere 1495 m2, vedená na LV
č. 2269 označená ako diel č. 21 podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom Petrom
Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11 Správou katastra Levoča,

6. parcela KN-C 227/47 o výmere 2 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 17, podľa geometrického plánu vyhotoveného
geodetom Petrom Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11 Správou
katastra Levoča,

7. parcela KN-C 221/2 o výmere 93 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísaná na LV č. 1, vedená Správou katastra Levoča.
na Petra Klešča, trvale bytom Oľšavka č. 17, 053 61 Spišské Vlachy spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia, t.j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že
prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladeniu
vlastníctva stavby a pozemku a prevod majetku mesta prispeje k podpore investičných akcií
v meste, jeho bezprostrednom okolí a k podpore zamestnanosti.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr.
Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-14
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemkov:
1. Parcela KN-C 221/4 o výmere 6 m2 odčlenená od parcely KN-E 2750/2 o výmere 389 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 12, podľa geometrického plánu vyhotoveného
geodetom Petrom Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11
Správou katastra Levoča,
2. Parcela KN-C 221/1 o výmere 595 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 13, KN-E 4264 o výmere 1495 m2, vedená na
LV č. 2269 označená ako diel č. 18 podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom
Petrom Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11 Správou
katastra Levoča,
3. Parcela KN-C 223/2 o výmere 234 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 14, KN-E 4264 o výmere 1495 m2, vedená na
LV č. 2269 označená ako diel č. 19 podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom
Petrom Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11 Správou
katastra Levoča,
4. Parcela KN-C 227/10 o výmere 596 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603
m2, vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 15, KN-E 4264 o výmere 1495 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 20 podľa geometrického plánu vyhotoveného
geodetom Petrom Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11
Správou katastra Levoča,
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5. Parcela KN-C 227/13 o výmere 85 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 16, KN-E 4264 o výmere 1495 m2, vedená na
LV č. 2269 označená ako diel č. 21 podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom
Petrom Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11 Správou
katastra Levoča,
6. Parcela KN-C 227/47 o výmere 2 m2 odčlenená od parcely KN-E 2973 o výmere 603 m2,
vedená na LV č. 2269 označená ako diel č. 17, podľa geometrického plánu vyhotoveného
geodetom Petrom Garnekom, úradne overeným dňa 03. 05. 2011 pod číslom 130/11
Správou katastra Levoča,
7. Parcela KN-C 221/2 o výmere 93 m2 – zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Spišské
Podhradie, zapísaná na LV č. 1, vedená Správou katastra Levoča.
pre Petra Klešča, trvale bytom Oľšavka č. 17, 053 61 Spišské Vlachy za cenu 4,50 €/m2 t. j. za
celkovú cenu 7.249,50 € s podmienkou zriadenia vecného bremena v práve prechodu cez
pozemky parcela č. KN-C227/2, 227/10, 227/36, 227/47. Náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

30.06.2011

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
Jedná sa o pozemok v mestskej časti Katúň.
Mgr. Ján Furman
Komisia sa zaoberala týmto predajom. Pán Garčár žiada o odkúpenie celého pozemku, komisia
nedoporčuje predať pozemok v celku lebo do budúcna je tu možnosť odpredať ho ako stavebný
pozemok, ktorý má do 1000 m2. Komisia nedoporčuje odpredať celý pozemok len časť pozemku
na zarovnanie.
p. Garčár
Chcem vedieť keď s to rozdelí, bude treba nové GP, kto ho zaplatí, mesto?
Mgr. Ján Furman
Každý kto bude mať na tom účasť.
p. Garčár
Za akú cenu p. Furman odpredá svoj pozemok?
Mgr. Ján Furman
Ja zatiaľ neodpredávam.
p. Garčár
Pozemky, ktoré ste chceli na IBV ste odsúhlasili. Tento pozemok je v strede obce, je tam
neporiadok. Bývam tam 3 roky, je tam neporiadok, zarastená tráva.
Mgr. Ján Furman
Je to stavenisko zarastené bazou. Najlepšie riešenie je zarovnať pozemky.
Peter Hanigovský
V akom časovom horizonte vidíš žeby došlo k odpredaju parcely na IBV? Ako to chcete riešiť do
budúcna?
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Mgr. Ján Furman
Jedna parcela je 412 m2 a druhá 460 m2. Na jeden dom. Alebo na dve chaty.
Peter Hanigovský
Časový horizont kedy by tam mohla byť stavebná parcela?
Mgr. Ján Furman
To neviem.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia v Katúni si rieši svoje pomery. Bolo by vhodné aby sa najprv dohodli oni. Z pohľadu
stavebnej komisie je dobré, aby tento pozemok bol celistvý. Kto chce kúpiť tak hradí GP aj vklad
do katastra. Zmluvy vieme urobiť ale ostatné veci sú na kupujúceho.
Štefan Faltin
Ťažko sa nám je ako poslancom z Podhradia miešať do ich vecí. Aký zámer má pán Garčár
s pozemom?
p. Garčár
Na výstavbu rodinného domu pre syna.
Peter Hanigovský
Majetková komisia rešpektuje stanovisko komisie Katúň.
Mgr. Ján Furman
Dáme to do rokovania komisie Katúň a tam budeme s pán Garčárom rokovať.
Peter Hanigovský
Komisie potvrdzujú názor komisie Katúň – sú poradný orgán. Poslanci môžu schváliť niečo úplne
iné.
Vladimír Petrek
Bol si p. Garčár na zasadnutí komisie v Katúni?
p. Garčár
Nie.
Vladimír Petrek
Doporučujem, aby bol p. Garčár účasný na komisii.
Mgr. Ján Furman
Žiadosť sme dostali deň pred zasadnutím komisie.
Uznesenie č.: MZ-7-11-A-3
MZ berie na vedomie žiadosť p. Miloša Garčára bytom Katúň 43 o odkúpenie pozemku. Odporúča
aby komisia pokračovala v rokovaní a p. Miloš Garčár bol na rokovanie komisie prizvaný.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
MVDr. Michal Kapusta
Čerpacia stanica – vysvetlil situáciu.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-15
MZ s ch v a ľ u j e zriadenie vecného bremena na parcele KN- C 2074 – trvalý trávny porast
v k.ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 1 v celom rozsahu v súvislosti s umiestnením
kanalizačnej siete z čerpacej stanice M3 Oil na uvedenej nehnuteľnosti v prospech oprávneného
z vecného bremena - M3 Oil, s.r.o. so sídlom 972 22 Nitrica 308, IČO 45727032. Vecné bremeno
sa zriaďuje bezodplatne. Všetky náklady súvisiace so zriadením vecného bremena hradí
oprávnený z vecného bremena.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
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Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

+
+

MVDr. Michal Kapusta

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Žiadosť p. Salokyho ohľadne ponuky pozemkov pod Spišským hradom – finančná a majetková
komisia bola proti.
MVDr. Michal Kapusta
V tejto časti je podľa územného plánu plánovaná priemyselná zóna, pre mesto nemá nijaký
význam – stavebná komisia dala zamietavé stanovisko
Uznesenie č.: MZ-7-11-F-1
MZ z a m i e t a žiadosť p. Imricha Salokyho na predaj pozemku mestu Spišské Podhradie
parcela KN-C 1842/1 a 1842/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere spolu 2663 m2 v k.ú.
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír
Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
Bývalá budova ZUŠ, musíme ju počas zimy temperovať, podľa nášho názoru je najlepšie ju
odpredať. Mesto s ňou nemá žiadny zámer.
MVDr. Michal Kapusta
Keď sme presťahovali ZUŠ bola tu diskusia o tom či ju nechceme predať. Ohodnotená je na 2,3
mil. Sk. Boli tu dvaja – traja záujemcovia ale žiadosť nedal nikto. Išlo by to formou verejnej
obchodnej súťaže. Členmi komisie by boli poslanci. 50% je ponúkaná cena a 50% zámer. Zatiaľ
sú tam skauti.
Mgr. Jozef Bača
Ide o to či vyhlásime verejnú obchodnú súťaž alebo nie.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-16
MZ s ch v a ľ u j e spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Spišské Podhradie, a
to vyhlásením verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností:
1. parcela KN-C 1002 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísanej na LV č.1,
2. Parcela KN-C 1003 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, v k.ú. Spišské
Podhradie, zapísanej na LV č. 1 a budova s.č. 131 postavená na parcela KN-C 1003 zapísaná
na LV č.1
3. parcela KN-C 1004/1 – ovocné sady o výmere 1888 m2 v k.ú. Spišské Podhradie, zapísanej
na LV č.1.
za minimálnu cenu stanovenú znaleckým posudkom a za podmienok 50% ponúkaná cena a 50%
verejný záujem. Súťažná komisia je 11 členná a tvoria ju poslanci mestského zastupiteľstva
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

+
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
Pani Vaľová má naproti svojmu domu pozemok, ktorý ponúka mestu na bezplatný prenájom.
Peter Hanigovský
Komisia nedoporučuje aby mesto zobralo pozemok do bezodplatného nájmu.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia sa zaoberala touto žiadosťou. Je potrebné vyriešiť vzťahy, na LV je táto parcela
vedená ako dom.
Peter Hanigovský
Niekedy mesto chcelo túto parcelu odkúpiť na garáže ale nebol záujem zo strany vlastníka.
Miroslav Longauer
Mesto nech to zoberie do nájmu. Zrovnal by sa terén a urobili by sa hojdačky pre deti.
Vladimír Petrek
Na cudzí pozemok chceš niečo umiestniť?
Uznesenie č.: MZ-7-11-F-2
MZ z a m i e t a ponuku p. Oľgy Vaľovej trvalo bytom Podzámková 34, Spišské Podhradie pre
mesto Spišské Podhradie na bezplatné užívanie pozemku - parcela KN-C 57 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 248 m2 v k.ú. Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
0
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
0
+
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Finančná a majetková komisia súhlasí so zriadením záložného práva na 24 nájomných bytov.
MVDr. Michal Kapusta
Je to 16 bytov, ktoré sme kolaudovali v januári. Podľa zmluvy máme povinnosť do 90 dní zriadiť
vecné bremeno na 30 rokov a predložiť ministerstvu. Robilo sa to aj na Palešovom nám. 25, to sú
podmienky ministerstva.
Mgr. Jozef Bača
Mesto nemôže 30 rokov tieto domy odpredať.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-17
MZ schvaľuje vznik záložného práva na 16 b.j. nižšieho štandardu na Štefánikovej ulici:
Súpisné
č.
1146

Parcela
1931/44

Súpisné
č.
1154

Parcela
1931/26
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1147
1931/43
1155
1931/25
1148
1931/42
1156
1931/24
1149
1931/41
1157
1931/23
1150
1931/40
1158
1931/22
1151
1931/39
1159
1931/21
1152
1931/38
1160
1931/20
1153
1931/37
1161
1931/19
v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, čím sa zaväzuje, že
nehnuteľnosti na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa zmluvy o poskytnutí dotácie 0317-PRB2010 bude mesto po dobu minimálne 30 rokov využité na účely nájomného bývania.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr.
Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Úprava rozpočtu č. 3 mesta Spišské Podhradie
Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh úpravy rozpočtu.
Peter Hanigovský
Komisia sa zaoberala čiastkou cca 52 tis. € z vyfinancovaných prostriedkov MAS LEV. Ja osobne
nie som optimistom, žeby tieto peniaze do konca roka prišli. Máme ešte neuhradenú faktúru
z roku 2009 za parkovisko pri evanjelickom kostole. To je môj osobný názor. Aby sme nelietali
v deficite 52 tis. €.
MVDr. Michal Kapusta
Na parkovisko pri evanjelickom kostole sú podpísané zmluvy a pripravujú sa žiadosti o platbu.
Mgr. Jozef Bača
Prišli ďalšie dotácie a potrebujeme vykryť spoluúčasť.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-18
MZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 3 mesta Spišské Podhradie na rok 2011 z pôvodných 4 306 087
€ na 5 070 436 € v príjmovej aj výdajovej časti v predloženej štruktúre.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Služby mesta s.r.o.:
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-

odňatie správy k objektom – Štefánikova ul. č. 90 a Starý jarok č. 47
VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska

Mgr. Jozef Bača
V bytoch na Štefánikovej č. 9 a Starý jarok 47 nikto nebýva. Nie je potrebné spravovať ich
Službami mesta s.r.o.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-19
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zúženie predmetu výkonu správy majetku mesta Spišské
Podhradie spoločnosťou Služby mesta, s.r.o. o:
a) rodinný dom Štefánikova ulica, súpisné číslo 544, orientačné číslo 90 na parcele číslo
KN-C 132/2 a pozemok parcelné číslo KN-C 132/2 o výmere 58 m2, kultúra: zastavané
plochy a nádvoria, spôsob využitia pozemku: pozemok na ktorom je postavená bytová
budova označená súpisným číslom; obstarávacia cena 763,46- € s účinnosťou od
02.07.2011
b)
obytný dom Starý Jarok, súpisné číslo 637, orientačné číslo 47 na parcele číslo KN-C
1304 a pozemok parcelné číslo KN-C 1304 o výmere 1037 m2, kultúra: zastavané
plochy a nádvoria, spôsob využitia pozemku: pozemok na ktorom je postavená bytová
budova označená súpisným číslom; obstarávacia cena 6 832,68- € s účinnosťou od
02.07.2011
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Nižník
Predniesol návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska. RÚVZ v Poprade súhlasí
s prevádzkovým poriadkom pohrebiska. V zmysle nového zákona ho schvaľuje obec príslušným
všeobecne záväzným nariadením. Musí byť verejnosti prístupný. Predložil som vám tento návrh,
ktorý sme prekonzultovali s kontrolórom a Ing. Lisoňom, ktorý dal nejaké stanoviská a dodatky.
Máme jeden sporný bod – či sa bude uvádzať RČ v nájomných zmluvách alebo nie.
JUDr. Jozef Tekeli
Bolo to zverejnené na pripomienkovanie. Jeden občan podal pripomienky s tým, že sme urobili
vyhodnotenie pripomienkového konania. Máte návrh VZN po zmenách a navrhli sme akceptovať
všetky pripomienky s výnimkou toho, aby sa neuvádzalo rodné číslo v nájomných zmluvách na
hrobové miesta. Nájomné zmluvy budú zverejňované na internete. Rodné číslo sa však
vynecháva, slúži ako identifikátor pre Služby mesta, navrhujeme ho v nájomných zmluvách
zachovať.
Peter Hanigovský
Uvádzanie rodného čísla bude medzi Službami mesta s.r.o. a dotyčným?
Ing. Marián Tirpák
Nájomné zmluvy už sú na internete. Rodné číslo je vymazané.
Peter Hanigovský
Potom je to v poriadku.
Štefan Nižník
Cenník cintorínskych poplatkov – ceny zostali tie isté, zaokrúhľovali sme to na celé čísla.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-20
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MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie
poriadok pohrebiska“.
Zodpovedný:
Vedúci domu smútku
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Ján Furman
+
Dr. Miroslav Varšo
+
Miroslav Longauer
+

mesta Spišské Podhradie č. 1 „Prevádzkový
Termín:
Primátor:
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

30.06.2011

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Zriaďovacie listiny rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
JUDr. Jozef Tekeli
Táto úloha bola odporúčaná ešte bývalou hlavnou kontrolórkou z dôvodu nedostatku, ktorým bola
neaktuálnosť zriaďovateľských listín. Prešli sme to so školskou komisiou. Školská komisia
odporúča schváliť zriaďovateľské listiny v novej podobe.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-21
MZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Mestského kultúrneho strediska, Mariánske nám. č. 1, 053 04
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-22
MZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Centra voľného času „Spišský hrad“, Školská ulica č. 10, 053 04
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír
Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-23
MZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Materskej školy v Spišskom Podhradí, Májová ulica č. 54, 053 04
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
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Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

Primátor:

+
+
+
+
+
+

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-24
MZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Základnej školy, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-25
MZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Základnej školy, Školská ulica 3, 053 04 Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-11-B-26
MZ schvaľuje Zriaďovaciu listinu Základnej umeleckej školy, sídlisko Hrad 28, 053 04 Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír
Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Parkovací poriadok – Dodatok č. 1

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Mgr. Jozef Bača
Na predchádzajúcom MZ sme prijali uznesenie týkajúce sa parkovania na parkovisku Štúrova. Na
základe toho je potrebné schváliť dodatok k parkovaciemu poriadku.
JUDr. Jozef Tekeli
Návrh dodatku ako aj text parkovacieho poriadku so zapracovanými zmenami vám bol doručený
v elektronickej podobe a bol aj zverejnený na úradnej tabuli mesta aj internetovej stránke mesta.
Dr. Miroslav Varšo
Ak si niekto kúpi parkovaciu kartu v júni tak je zohľadnená cena?
Mgr. Jozef Bača
Išli sme na to tak ako s diaľničnou známkou, platí do konca januára nasledujúceho roka a je
jedno kedy si ju zakúpil.
Štefan Faltin
Občan zaparkuje a nezaloží si zakúpenú kartu na viditeľné miesto, šiel napr. k lekárovi. Nebolo by
možné aby Služby mesta s.r.o. dali zoznam mestskej polícii kto si zakúpil parkovaciu kartu?
Ing. Marián Tirpák
Cca je to 200 áut.
Štefan Faltin
Sú ľudia, ktorí v zhone zabudnú kartu a potom majú problémy.
Peter Hanigovský
Parkovaciu kartu dám do auta na trvalo.
Mgr. Jozef Bača
Je to ospravedlniteľné ak niekto zabudne vyložiť parkovaciu kartu na viditeľné miesto v aute ale
každý má mať po ruke tú kartu. Boli pokuty za takéto veci?
Štefan Vojtaš
Máme s tým problémy, že ľudia nemajú vyložené karty ale nerobíme z toho závery, zistíme si, či
má alebo nemá zakúpenú kartu. Založíme lístok vodičovi a ten nás potom musí vyhľadať, že si to
vydiskutujeme. Toto tolerujeme, nevyvádzame z toho dôsledky.
Ing. Marián Tirpák
Nie je pre nás nejaký problém vytlačiť ten zoznam ale osobne mňa ešte nikto v takejto veci
nekontaktoval.
Dr. Miroslav Varšo
Neviem si to prakticky predstaviť, polícia by chodila s papierom a kontrolovala autá? To je
navýšenie ich času.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-27
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Parkovaciemu a prevádzkovému poriadku mesta Spišské Podhradie
zo dňa 15.12.2009.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
0
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Správa hlavného kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011
JUDr. Jozef Tekeli
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Predniesol správu o výsledkoch následnej kontroly prijatých opatrení. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Museli by sme mať 5-6 úradných tabúľ v meste lebo keď vyvesíte napr. VZN, ktoré má niekoľko
strán tak je potrebná veľká plocha. Tak to majú aj v iných mestách, že majú úradnú tabuľu v
úrade.
Peter Hanigovský
Nemáme prijatý štatút. V rokovacom poriadku sme neschválili dodatok - hlavný kontrolór – do
koľkých dní je potrebné zvolať, v prípade pozastavenia uznesenia, nové zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Po prázdninách sa budeme musieť štatútom zaoberať znova.
JUDr. Jozef Tekeli
Som za to, aby sme sa vrátili k týmto dokumentom. Treba si sadnúť k tomu, vydiskutovať,
pripomienkovať a schváliť.
Mgr. Jozef Bača
Máme sa opierať o zákony.
Vladimír Petrek
Pán riaditeľ ZUŠ si nevie ustrážiť dochádzku zamestnancov?
JUDr. Jozef Tekeli
Bolo niekoľko anonymných podnetov, že niektorí zamestnanci odpisovali iných zamestnancov.
Aby sme odstránili nedostatky a pochybnosti je nutné zaviesť elektronický systém dochádzky
v ZUŠ.
Uznesenie č.: MZ-7-11-A-4
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie o výsledkoch
následnej kontroly prijatých opatrení, uložených hlavným kontrolórom na základe kontrol
vykonaných v roku 2010.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-28
MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného
roka 2011.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Ján Furman
+
Dr. Miroslav Varšo
+
Miroslav Longauer
+

kontrolóra mesta Spišské Podhradie na II. polrok
Termín:
Primátor:

30.06.2011

Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Personálny audit na Mestskom úrade v Spišskom Podhradí, v Službách mesta
s.r.o. Spišské Podhradie, Mestskej polícii v Spišskom Podhradí a v Mestskom
kultúrnom stredisku v Spišskom Podhradí externou firmou v druhom polroku
2011
Mgr. Jozef Bača
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+
+
+

Pán poslanec Varšo má dve ponuky na audit.
Dr. Miroslav Varšo
Prvá ponuka je od súkromného podnikateľa , pracuje 15 rokov v tejto oblasti, má na to špeciálne
školy, študoval na City univerzity – ponúka viac produktov. Druhá firma je z Košíc – je seriózna –
ponúka zmapovať základné východiskové body, konečné zhodnotenie fungovania všetkých
prvkov alebo osôb pracujúcich alebo podliehajúcich auditu, aby vyšli konkrétne návrhy, kde je čo
zlepšiť alebo zmeniť. Je to na posúdení poslancov.
MVDr. Michal Kapusta
Neposielal som nič, aby to nebolo tak, že ja som vybral niekoho aby urobil audit, aby ste si
nemysleli, že to bude zmanipulované. Keď sa bude robiť výberové konanie dáme organizačnú
štruktúru a počet zamestnancov. Cenovo je to dostupné.
Dr. Miroslav Varšo
Poslal som organizačnú štruktúru mesta a rozpočet. Kvôli nízkemu rozpočtu veľmi málo firiem
bolo ochotných do toho ísť.
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie bolo len začiatok niečoho. Mne sa viac páči firma z Košíc ako tá druhá ponuka, nerobí
v samosprávach audit.
JUDr. Jozef Tekeli
Určite by sme mali zohľadniť referencie. Musí to byť niekto kto ovláda chod samosprávy. Na
referencie treba dať. Toto by malo byť jedným z prvoradých kritérií.
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné sa rozhodnúť, aby od septembra mohli začať robiť audit aby ho mohli vyhodnotiť do
konca roka.
Dr. Miroslav Varšo
Nech sa rozhodne každý za seba.
MVDr. Michal Kapusta
Prvá ponuka je cena 2000 € + doplatky na cestovné atď. Druhá firma je celkovo 2 000,- €.
Peter Hanigovský
Som za audit.
MVDr. Michal Kapusta
Môžeme sa zísť 14.7. o 17.00 hod. a vyberieme firmu.
Uznesenie č.: MZ-7-11-A-5
MZ berie na vedomie podanie informácie ohľadne personálneho auditu.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

30.06.2011

Bod č.: 15

Správy z komisií MZ
Miroslav Longauer
Komisia pre cestovný ruch dala návrh aby sa pokračovalo vo výstavbe chodníka na Spišský hrad.
Materiál je, nie je to až také veľké.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-29
MZ schvaľuje dokončenie chodníka na Spišský hrad.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
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30.06.2011

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer

+
+

MVDr. Michal Kapusta

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Treba schváliť celkovú sumu na pódium. Prijali sme na minulom zastupiteľstve uznesenie bez
sumy.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-30
MZ schvaľuje zakúpenie rozoberateľného pódia za cenu 10 752,- €.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
Miroslav Longauer
+

30.06.2011

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Bola nám doručená žiadosť o finančnú podporu pre občianske združenie Krásny Spiš. Návrh
komisie je 300,- €.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-31
MZ schvaľuje finančný príspevok v sume 300,- € pre občianske združenie Krásny Spiš.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
0
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Prejednávali sme taktiež žiadosť p. Gajdoša o prenájom pozemku okolo domu na Rybníčku –
prešiel návrh 1,- €/m2/1 rok.
Ing. Marián Tirpák
Ohradil si to aj p. Horváth.
Peter Hanigovský
Pán Gajdoš požiadal oficiálne.
MVDr. Michal Kapusta
Tieto pozemky máme na 99 rokov v prenájme od cirkvi, neviem či môžeme prenajímať ďalšej
osobe. Nech si to ohradí a nech to ide formou ohlásenia drobnej stavby.
JUDr. Jozef Tekeli
Zmluva toto nerieši. Zákon hovorí, že ak to zmluva výslovne nezakazuje môžeme dať
nehnuteľnosť ďalej do podnájmu. Podľa môjho názoru by sme však mali osloviť vlastníka
pozemku – biskupský úrad.
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Peter Hanigovský
Môžeme to prenajať ako prenájom verejného priestranstva.
JUDr. Jozef Tekeli
Užívanie verejného priestranstva nie je jeho zastavanie. Ja navrhujem nech si to vyriešia na
stavebnom úrade.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-32
MZ schvaľuje prenájom pozemku pre Eduarda Gajdoša bytom Štefánikova 156, Spišské
Podhradie v sume 1,- €/m2/1 rok (ohradenie nájomného domu).
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Zaoberali sme sa aj mesačnou odmenou pre predsedu komisie v Katúni Mgr. Furmana – finančná
komisia nedoporučuje rokovať o zmene odmeňovacieho poriadku. Komisia doporučuje MZ
schváliť plat pre primátora ako bolo v minulom období. Primátor nemal v minulosti navýšený plat
a nebral koncoročné odmeny.
JUDr. Jozef Tekeli
Návrh komisie je aby bol zachovaný plat primátora. Navýšenie by bolo asi o 11 % a niekoľko
stotín percenta. Preto som naformuloval text uznesenia tak, aby bolo navýšenie zaokrúhlené na
celé percentá t.j. na 11 %. V konečnom dôsledku to znamená, že v porovnaní s doterajším
stavom bude plat primátora nižší o 1,- € t.z. v celkovej sume 1 853,- €.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-33
MZ schvaľuje plat primátora mesta Spišské Podhradie Mgr. Jozefa Baču s účinnosťou od
1.6.2011:
a/ podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z. 1 669,- €
b/ podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o 11%
teda v celkovej výške 1 853,- €.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Komisia navrhuje na druhom rokovaní odpredať pozemky pre p. Hrabkovského, p. Gajovú a p.
Hockicka za 7,- €/m2.
Štefan Faltin
Na minulom MZ bol môj návrh 2,5 €/m2. Vysvetlil som dôvod.
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Peter Hanigovský
Keď boli prizvaní hovorilo sa o tom, ale členovia finančnej komisie im dali najavo, že 2,50 € to
nebude.
Štefan Faltin
My sme na Kúpeľnej ulici mali taký istý problém , vtedy bola cena 75 Sk, aj preto som taký návrh
dal. Je pravda, že si to mohli pozemky vysporiadať aj skôr. Trvám na svojom návrhu.
Jozef Komara
Predniesol správu zo športovej komisie. Predniesol žiadosť p. Barbuščáka na spolufinancovanie
behu 20 mierových kilometrov a Unesco cup.
Peter Hanigovský
Žiadosti na rozpočet sa predkladajú v októbri.
Jozef Komara
Minulý rok chcel primátor prispieť sumou 300,- € ale chcel aby bolo v letáku napísané, že je to
pod záštitou mesta. Nechceli na to pristúpiť.
Peter Hanigovský
Minulého roka chcel primátor poskytnúť sumu a prišla odpoveď, že mesto nemôže byť
spoluorganizátorom keď dalo nízku sumu. Konkrétnu sumu nežiadali. V minulosti mesto vykrývalo
túto akciu z časti sponzormi.
Dr. Miroslav Varšo
Dá sa tento návrh posunúť do finančnej komisie budúci rok alebo treba napísať novú žiadosť?
Ja by som povedal dobré akcie treba podporovať, možno aj skúsiť s p. Barbuščákom rozprávať
koľko by bolo vhodné prispieť.
Štefan Faltin
Ja som o tomto liste nevedel, až teraz som ho počul. Pán Barbuščák robí tieto akcie pre mesto ale
vieme dobre aký on má prístup k tomu. S ním je ťažká reč. Dal zase žiadosť neskoro. Bolo by
dobré aby sa nejaký spôsob z mesta našiel.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť prišla na MZ aj na športovú komisiu. Zabudol som to dať na finančnú komisiu.
Miroslav Longauer
Je to dobrá vec a je to tradícia, bolo by dobré nájsť riešenie.
Mgr. Jozef Bača
20 mierových kilometrov mesto robilo za 30 tis. Sk a teraz sa to robí za 90 tis. Sk. Ponúkli sme
300,- € na spoluúčasť. Navrhujem tie isté podmienky ako boli minulý rok – na beh. Mne ide
o zachovanie behu.
Štefan Faltin
Dva roky som nebol na unesco cup ale predtým tam bolo do 250 ľudí.
MVDr. Michal Kapusta
Kde bude unesco?
Jozef Komara
Na salaši.
Mgr. Jozef Bača
Dáme z reprezentačného fondu na jednu akciu 330,- € aj na druhú akciu 330,- €.
Uznesenie č.: MZ-7-11-A-6
MZ berie na vedomie žiadosť ŠK Slovan Spišské Podhradie – Club Unesco o pridelenie
účelových finančných prostriedkov.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Štefan Faltin
Predniesol správu zo zasadnutia komisie OVP. Na zasadnutí komisie bol prítomný aj náčelník
MP a primátor. Komisia doporučuje MZ prijať uznesenia:
1. Pre zlepšenie činnosti MP v Spišskom Podhradí zamestnať osobu na pol úväzku, ktorá
dobre pozná prácu v takejto službe a zabezpečí plánovanie služieb podľa potreby ako to
ukladá Zákon o MP v §3.
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2. MZ navrhuje hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu správy MP o dosiahnutých
výsledkoch za rok 2010, či nedošlo ku skresľovaniu výsledkov práce.
Štefan Vojtaš
Najsmutnejšie na celej veci je to, že túto správu podpísal predseda komisie a nie autor článku. Že
sa nám darí objasňovať priestupky na 80% - toto som uvádzal v správe na komisii. Nemám
žiadne problémy s vedením mesta, to čo je potrebné sa plní. Dotyčný pán, ktorý spracoval tento
text je neznalý zákonov o MP. Zákon hovorí, že činnosť MP riadi náčelník, za to, že sme dvaja ja
nemôžem. Keby nás tu bolo viac tak náčelník robí to čo robiť má. V § 2 sa hovorí, zo svojej
funkcie je zodpovedný priamo starostovi nikomu inému. Autorita – s bývalým šéfom MP som
rozprával o minulosti – pri zákroku proti neprispôsobivým občanom boli mestskí policajti
vyšetrovaní. S pánom Varšom som rozprával , dal mi podnetné návrhy, ktoré som z časti začal
realizovať. Je tu problém pretlačiť určitú osobu do mestskej polície, ja proti tomu nemám nič, keď
vy s tým budete súhlasiť. Je smutné, že takýto text vypracuje človek s právnickým vzdelaním
a predseda komisie ho podpíše.
Jozef Komara
Nesúhlasím s tým, že chcete navyšovať počty MP. Pri navýšení štátnej polície – je ich 26 –
bezpečnosť v meste nie je problém. Zgrupovanie Rómov, je to stále v priestoroch na námestí,
bolo to a asi aj bude. Skôr by som bol za spoluprácu so štátnou políciou ale nie za navýšenie MP.
Peter Hanigovský
Bol som proti tomu aby sa do MP dostal bývalý policajt a vojak. Som za reaorganizáciu MP,
ktorých plat bude to čo si zarobia a odmeny im prizná primátor. Máte konkrétnu osobu na pol
úväzku? Náčelníka polície predsa nemôže niekto riadiť a spadá priamo pod primátora.
MVDr. Michal Kapusta
Náčelník je náčelník.
Vladimír Petrek
Z komisie ŽP vyšiel návrh aby bola skvalitnená činnosť MP hlavne v dňoch vyplácania dávok, aby
si upravili pracovnú dobu, aby od deviatej do tej 18-tej bola skvalitnená ich činnosť.
Mgr. Jozef Bača
Bol som na rokovaní komisie OVP a chýba mi vo vašej správe bod – predkladanie správy
z činnosti MP každý mesiac ako sa o tom rozprávalo na komisii. Služby plánuje náčelník sám ale
na základe požiadaviek napr. kultúry, škôl atď. Prijať niekoho na polovičný úväzok, k tomu sa
musí vyjadriť finančná komisia. Správu čo má urobiť HK podporím.
Mgr. Ján Furman
Cez finančnú komisiu neprešiel návrh z komisie Katúň – komisia pre Katúň je špecifická tým, že
poslanec vykonáva akúsi „činnosť“ primátora. Na aktivačnú činnosť máme zamestnaných dvoch
ľudí. Je potrebné im zabezpečiť materiál a všetko čo k činnosti potrebujú. Máme prevádzku
posilovne, internetovú miestnosť, ihrisko, kontrola a údržba vodojemu, zabezpečovanie kosenia,
zriaďujeme obecnú knižnicu, čo bude ďalšia doména predsedu komisie. Mám hmotnú
zodpovednosť. Každodenná bežná spolupráca s občanmi. Ľudia nejdú za primátorom ale za
mnou. Naposledy sme riešili zmenu dopravy, posunuli ranný spoj. Návrh odmeny je 120,- €
mesačne, je to 30% platu starostu, ktorý robí približne v takej obci ako sme my. Som predsedom
komisie a zároveň poslancom. Po konzultácii s HK by sme doporučili vypracovať dodatok
k odmeňovaciemu poriadku, kde bude tento problém riešený. Odmena ide z rozpočtu časti Katúň.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia Katúň má rovnakú právomoc ako ostatné komisie. Treba rešpektovať predsedu.
Treba naozaj zvážiť či netreba tam niekoho kto by mal trošku zodpovednosti.
Peter Hanigovský
V Katúni si mal 24 hlasov, zvolili ťa občania mesta. Keď by mal byť spravodlivý meter, tak nech je
rovnaký. Servis zabezpečuje úrad, tak nech zabezpečuje aj v rámci časti Katúň. Ak nechceš toto
robiť alebo zobrať za to odmenu, tak nech to robí niekto iný. Keď si chcel brať odmenu mohol si
ostať v pozícii správcu mestskej časti Katúň, tak ako to bolo do volieb. Ty môžeš ostať
poslancom a iný nech je predseda a nech mu vyplácajú odmenu. Keď chceš peniaze a nechceš
poslanecký mandát, tak to je jednoduché. Nemyslím si, že je to vhodné aby v Podhradí poslanci
mali odmenu 17,-€ a v Katúni 120,- €.
Miroslav Longauer
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Otvorme odmeňovací poriadok.
MVDr. Michal Kapusta
Predseda komisia OVP dal návrh a nehlasovalo sa o ňom.
Uznesenie č.: MZ-7-11-A-7
MZ berie na vedomie správu podanú predsedom komisie OVP.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-7-11-C-1
MZ ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu správy MP o dosiahnutých výsledkoch za rok
2010, či nedošlo ku skresľovaniu výsledkov v správe.
Zodpovedný:
Termín:
Hlavný kontrolór
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Komisia Katúň má tiež návrh na uznesenie.
Jozef Komara
Tiež si myslím, že by sa s tým malo niečo robiť. Mal by tam byť odmenený viacej šéf komisie. Či
už by to bol správca, nehovorím, že 120,- € ale vyššia čiastka ako poslanci mesta.
Štefan Faltin
Zastávam názor, že roboty má viacej ako my, ale na druhej strane to ináč berieme my, že je ako
poslanec odmenený za 120,- € a my za 17,- €. Ja som chcel aj minulé volebné obdobie navrhnúť
aspoň 20,- € pre poslancov a tiež zvýšiť odmenu pre členov komisií, ale mi bolo povedané, žeby
sme s tým nevychádzali v čase krízy.
Miroslav Longauer
Na minulom zastupiteľstve bol p.Smik, on povedal, že by bol správcom za Katúň a robil by to
zdarma.
Mgr. Ján Furman
Oslovil som ho v tejto veci a nechce to robiť.
Uznesenie č.:
MZ schvaľuje odmenu pre predsedu Komisie pre mestskú časť Katúň Mgr. Jána Furmana vo
výške 120,- € mesačne.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
0
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
0
0
Mgr. Ján Furman
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
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Dr. Miroslav Varšo
Komisia kultúrna a historická doporučuje označenie umeleckých hrobov z dôvodu ich zachovania.
Ide o 70 hrobov, ktoré sú umelecky hodnotné. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-7-11-B-34
MZ schvaľuje prevedenie obhliadky hrobov na cintoríne mesta Spišské Podhradie kompetentnými
osobami za účelom označenia umelecky hodnotných hrobov z dôvodu ich údržby a zachovania.
Zodpovedný:
Termín:
Vedúci domu smútku
31.10.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Mgr. Miloslav Repaský
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
+
+
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
+
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
+
+
Miroslav Longauer
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Dr. Miroslav Varšo
Ide o vyňatie zachovalých neudržiavaných hrobov a o oslobodenie od spoplatnenia hrobov. Sú to
hroby ľudí, ktorých majetok mesto užívalo a užíva. Ide o morálny krok. Nemá sa o ne kto starať
lebo ľudia museli z mesta odísť, ide o to aby neboli hroby zrušené.
Vladimír Petrek
Komisia ŽP sa na svojom zasadnutí zaoberala výrubom stromov na kostolnom dvore oproti
zastávke – nefunguje kamerový systém. Stanovisko firmy, ktorá zabezpečovala kamerový systém
nie je jednoznačné. Stanovisko komisie je zamietavé, nedoporučuje zrezať strom.
Štefan Vojtaš
Prenos je optický, strom zavadzia, buď zrezať strom alebo anténu dať vyššie.
Peter Hanigovský
Navrhujem počkať do jesene keď spadne lístie a zistíme či strom zavadzia alebo nie.
Vladimír Petrek
Potom oslovte firmu nech dvihne kameru.
MVDr. Michal Kapusta
Mestu bola zaslaná sťažnosť p. Nálepku z Prešovskej č. 39. Sťažoval sa na hluk a padnutý múr
zo strany susedov na Prešovskej č. 40. Komisia navrhuje, aby títo obyvatelia boli presťahovaní
na nových domov na Štefánikovu ulicu. SVB Komenského 51 podalo žiadosť o zasypanie
nefunkčnej žumpy. Žumpa aj pozemok je náš. Máme firmu na rekultiváciu skládky, firma pána
Ondruša, žumpu zasypeme aby tam nikto nespadol.
Uznesenie č.: MZ-7-11-A-8
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

30.06.2011

Bod č.: 16

Rôzne a podnety občanov
Miroslav Longauer
Parkovisko pod hradom – je tam vysoká tráva, chcem sa p. Tirpáka opýtať či to mieni nechať tak,
aby sme zase neboli na TA3 alebo čo mieni s tým robiť.
Ing. Marián Tirpák
Na parkovisko chodím každý deň. Môže každý z vedenia mesta, poslancov prísť na kontrolu. Čo
vidíme z parkoviska tam vysoká tráva nie je. Pani Horbaľová aj p. Hric – obsluha parkoviska –
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nepotvrdili alebo nezaznamenali žiadnu sťažnosť na vysokú trávu. Raz v lete, v polovici júla túto
trávu kosíme.
Dr. Miroslav Varšo
Mal by som prosbu na Služby mesta aby vykosili trávu až ku hradu. Keď prší tak turisti kým vyjdú
hore sú mokrí. Chodím často touto trasou, poznám to.
Miroslav Longauer
V marci sme hlasovali za kúpu nového osobného automobilu. Chcem sa opýtať, kde skončila
stará Škoda Felicia?
MVDr. Michal Kapusta
Škoda Felicia išla do šrotu. Je o tom doklad. Stála v škodovke vo Vepose, nikto ju nezobral a ešte
bolo treba doplatiť na šrotovné 1 000 Sk.
Jozef Komara
Nemyslím si, že problém je v tráve na hrad. Kým sa neurobí chodník tak turisti budú stále mokrí
a zablatení.
Miroslav Longauer
Minulý rok hovoril v TV český turista, že tam bola metrová tráva.
Mgr. Jozef Bača
Dáme to vykosiť.
Bod č.: 17

Záver
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 30.6.2011

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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