Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 12.07.2018
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zriadenie Materskej školy Štefánikova 40 bez právnej
subjektivity s poldennou prevádzkou
Nórsky projekt – EEA and Norway Grants – zachovajme
slovanskú kultúru pre 3 tisícročie – Slovakia-Poland-Ukraine
Určenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov a úväzku
primátora pre volebné obdobie 2018-2022
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov
financovania
Preklenovací úver – Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské
Podhradie a Glogow Malopolski – NFP Interreg Polska –
Slowacja

predsedajúci
primátor
primátor
primátor, predsedovia
komisií
primátor

Výsledky I. kola a vyhlásenie II. kola OVS – predaj majetku –
rozostavaná škola na Komenského ulici
Výsledky IV. kola a vyhlásenie V. kola OVS IBV Katúň
Ladislav Klag, Komenského 19, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie mestského pozemku
Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za I. polrok
2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre II. polrok
2018
Rôzne
Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
N
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ
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MVDr. Michal Kapusta

Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Peter Hanigovský
Marián Boržik
Dana Blahovská

N
P
P
P
P

primátor
hlavný kontrolór
primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
prednosta
prednosta
primátor, prednosta,
predsedovia komisií
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór

predsedajúci

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

12.07.2018

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Ing. Ján Lisoň, Štefan Faltin, Mária Kaľavská.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Lisoň, Štefan Faltin, Mária Kaľavská.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem poslancov p. Hanigovského a p. Boržika.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem p. Petra Hanigovského a p. Mariána Boržika.
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Bod č.: 4

Zriadenie Materskej školy Štefánikova 40 bez právnej subjektivity s poldennou
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prevádzkou
MVDr. Michal Kapusta
Máme všetky stanoviská dotknutých orgánov, chýba nám len stanovisko MZ. Rozprával som aj
s otcom biskupom. Sestra Ann je momentálne v Írsku, stretnutie máme v utorok. Školská komisia
dala súhlasné stanovisko.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-3
MZ schvaľuje zriadenie Materskej školy s poldennou prevádzkou bez právnej subjektivity,
Štefánikova 40, Spišské Podhradie na základe požiadavky zákonných zástupcov na vytvorenie
takého zariadenia s poldennou prevádzkou.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Nórsky projekt – EEA and Norway Grants – zachovajme slovanskú kultúru pre 3
tisícročie – Slovakia-Poland-Ukraine
MVDr. Michal Kapusta
Je možnosť čerpať nórske fondy. Sme zaregistrovaní a sme v hodnotení. Musí to byť projekt nad
1 mil. €. Partneri – mesto Perečin – celkovo pre mesto 425 tis. € na pokračovanie – oprava
Spišskej Kapitule – kapitulská ulička. T- 15.12.2018. Názov projektu – „Zachovajme slovanskú
kultúru pre 3 tisícročie – Slovakia-Poland-Ukraine.
Marián Boržik
Stavebná komisia prijala s nadšením tento projekt a odporúča MZ aby schválilo tento zámer.
MVDr. Michal Kapusta
Prešiel nám projekt Interreg – spolu vo výške – 1 345 000,- €, z toho pre mesto – 372 tis. na
parkovisko pod Sp. Kapitulou, pre biskupstvo – rekonštrukcia biskupských záhrad – 550 tis. €.
Tento nórsky fond by bolo pokračovanie projektu duchovno-kultúrny turizmus Interreg.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-4
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí schvaľuje
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov za účelom realizácie
rozvojového projektu – EEA and Norway Grants – Zachovajme slovanskú kultúru pre 3
tisícročie – Slovakia-Poland-Ukraine.
2. zabezpečenie objemu finančných prostriedkov, ktorý prijímateľ poskytne z vlastných
zdrojov vo výške 5% z predpokladaných kapitálových výdavkov. Ide o sumu 21 250,- €
z predpokladaných kapitálových výdavkov projektu 425 000,- € a financovanie prípadných
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta;
3. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov.
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

12.07.2018

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Určenie počtu poslancov, počtu volebných obvodov a úväzku primátora pre
volebné obdobie 2018-2022
MVDr. Michal Kapusta
Komunálne voľby sú vyhlásené na 10.11.2018. 90 dní pred voľbami je potrebné schváliť počet
poslancov, obvodov a úväzku primátora. Máme 11 poslancov, 1 volebný obvod a úväzok
primátora na celý úväzok.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-5
MZ určuje pre voľby do orgánov samosprávy mesta Spišské Podhradie v roku 2018:
- počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2018-2022: 11
poslancov
- 1 volebný obvod pre mesto Spišské Podhradie
- 4 volebné okrsky pre mesto Spišské Podhradie
- výkon funkcie primátora mesta Spišské Podhradie na celé funkčné obdobie 20182022: 100% úväzok
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.07.2018
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania
Ing. Stanislav Ledecký
Stanovisko som vám poslal mailom. Ten úver sa neráta do celkového dlhu. Stále sme v rámci
zákona. Byť v rámci zákona v zmysle rozpočtových pravidiel je jedna vec a tok peňazí je na
manažmente to zmenežovali tak aby všetko fungovalo.
Uznesenie č.: MZ-07-18-A-1
MZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov financovania.
Zodpovedný:
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 8

Preklenovací úver – Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie
a Glogow Malopolski – NFP Interreg Polska - Slowacja
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala tento úver 4.7.2018 a navrhuje MZ prijať krátkodobý preklenovací
úver od ČSOB banky a.s. vo výške 373 000,- € s podmienkami podľa indikatívnej ponuky banky
zo dňa 02.07.2018.
Nedostal som ponuku ako poslanec ale ako člen komisie. Predpokladám, že poslanci tiež
nedostali, bolo by treba poslancov informovať o ponuke.
Ing. Slávka Čarná
Ponuka je na 375 tis. €, úver je splatný do 21.12.2019, úroková sadzba je 0,8 %, iné poplatky
tam nie sú.
Peter Hanigovský
Čerpanie úveru – keď nám vrátia splátky tak zaplatíme úver?
Ing. Slávka Čarná
Áno.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-6
MZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 373 000,- € poskytnutého zo strany: Československá
obchodná banka, a.s. so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 854
140, IČ DPH: SK7020000218, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B (ďalej len „banka“) s podmienkami podľa indikatívnej ponuky
banky z 2.7.2018 na účel zabezpečenia financovania investičného projektu: Kultúrno - duchovný
turizmus miest Spišské Podhradie a Glogow Malopolski.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Výsledky I. kola a vyhlásenie II. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola
na Komenského ulici
MVDr. Michal Kapusta
Ponuky neprišli žiadne. Boli tu 3 firmy na obhliadku priestorov. Jedna firma bola z Rakúska , dve
zo Slovenska. Firmy, ktoré boli zo Slovenska rozprávali či to musí byť vyplatené a tak
zavkladované, povedal som áno, preto nedali ponuku. Rakúska firma – chceli by preinvestovať 10
mil. € ale s tým, že je to pred koncom volebného obdobia, nevedia či nové vedenie mesta a noví
poslanci budú naklonení tomuto zámeru, preto ponuku nedali. Otázku otvoria opäť po voľbách.
Vrátime sa k tomu po voľbách. Chápem to, je to logické. OVS prebehla bez uchádzačov. Nie som
stotožnený ísť do II. kola – nechcem v septembri podpisovať zmluvu na 300 tis. € pred koncom
volebného obdobia. Neviem či je potrebné v tejto chvíli ísť do druhého kola. Ďakujem, že ste
všetci schválili vyhlásenie súťaže, som trošku sklamaný, že boli tu, chodili, že do toho pôjdu
a nakoniec nedali ponuku.
Ing. František Pravlík
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Počítali sme s nejakými financiami z možného predaja. Ako budeme riešiť teraz platbu pre p.
Vlka?
MVDr. Michal Kapusta
Čakám na rozhodnutie projektu – obnova ZUŠ. Ak nepríde tak viac-menej by som išiel do úveru
na vykrytie p. Vlka – 115 tis. €. Keby mal ten rakúsky investor naozaj záujem o kúpu tak sa to dá
všetko posunúť, aj ten úver sa dá posunúť. Myslím si, že 115 tis. € vieme zvládnuť. V septembri
ak nepríde rozhodnutie ZUŠ tak zoberieme úver.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem aby bolo vyhlásené II. kolo OVS. A toto všetko čo si teraz povedal sa dá v septembri
riešiť.
Peter Hanigovský
Pán poslanec Lisoň povedal to čo som sa chcel spýtať. Nie je nijaká iná varianta.
MVDr. Michal Kapusta
Povedal som svoj názor , dnes vieme čo vieme.
Uznesenie č.: MZ-07-18-A-2
MZ berie na vedomie výsledok I. kola vyhlásenia OVS na predaj majetku – rozostavaná škola na
Komenského ulici.
Zodpovedný:
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-7
MZ schvaľuje vyhlásenie II. kola OVS na predaj rozostavanej školy na Komenského ulici a určuje
podmienky OVS (ako v I. kole).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Výsledky IV. kola a vyhlásenie V. kola OVS IBV Katúň
MVDr. Michal Kapusta
V 4. kole nedal nikto ponuku, vyhlasujeme 5. kolo. Zostali dva pozemky. Skolaudovali sme vodu
v Katúni. Do konca októbra bude zrealizovaná elektrina. Skúsim otvoriť tému plynofikácie tejto
lokality.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-8
MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov v k.ú. Katúň, vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
v lokalite novej „ IBV Katúň „ v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle §
9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to nasledovné
parcely registra C-KN, ktoré sú určené na individuálnu bytovú výstavbu:
Stavebný
pozemok
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Identifikácia stavebného pozemku
Stavebný Parcela + druh pozemku + výmera

Celková výmera
stavebného
pozemku

1.

KN-C 111/1 – záhrady vo výmere 734 m2

1009 m2

2.

KN-C 111/2 – záhrady vo výmere 982 m2

736 m2

3.

KN-C 111/3 – záhrady vo výmere 929 m2
KN-C 112/1 – zast.plochy a nádvoria vo výmere 43
m2

972 m2

4.

KN-C 114/4 – záhrady vo výmere 1096 m2

1096 m2

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov, ktoré
budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej
verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské Podhradie. Obchodná
verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár. Minimálna kúpna cena je 14,- €/m2
bez DPH. Kúpna cena stavebného pozemku zahŕňa aj náklady na vybudovanie inžinierskych
sietí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Ladislav Klag, Komenského 19, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
mestského pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Stanoviská komisií vieme, potrebujeme schváliť osobitný zreteľ. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-9
MZ 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 – parcela KN-E 3014/5 – orná pôda vo
výmere 58 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 2269 na Ladislava
Klaga, Komenského 19, 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:
Primátor
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
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Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Jozef Bača

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

17.25 hod. prišiel p. poslanec Mgr. Peter Vandraško

Uznesenie č.: MZ-07-18-B-10
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-E 3014/5 – orná
pôda vo výmere 58 m2, zapísaná na LV č. 2269 pre Ladislava Klaga, Komenského 19, Spišské
Podhradie za celkovú cenu 406,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Zrušenie spoločnosti Služby mesta s.r.o. – doplnenie
MVDr. Michal Kapusta
Potrebujme ešte doplniť uznesenie ohľadom uzatvorenia zmluvy o odstúpení pohľadávok.
Ing. Slávka Čarná
Bola vypracovaná zmluva o postúpení pohľadávok v celej sume. Mesto preberie pohľadávky
a bude vymáhať. K tomu je pripravená aj zmena rozpočtu. 27 041,- € - sú nevymožené
pohľadávky.
Ing. František Pravlík
Sú vymožiteľné?
Ing. Slávka Čarná
Sú u exekútora, rieši sa to ale neviem či sú vymožiteľné.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala toto postúpenie na zasadnutí dňa 4.7.2018 a navrhuje MZ schváliť
uznesenie tak ako je predložené.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-11
MZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok medzi spoločnosťou Služby mesta
s.r.o. so sídlom Mariánske námestie 1, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 36 601 934 ako
postupcom a mestom Spišské Podhradie ako postupníkom, predmetom ktorej je postúpenie
pohľadávok voči nájomcom uvedeným v prílohe č. 1 uvedenej zmluvy vo výške 27 041,77 € za
odplatu vo výške 27 041,77 €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
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Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Z tohto dôvodu je nutná zmena rozpočtu č. 8.
Ing. Slávka Čarná
Zmena rozpočtu vyplynula z posunu pohľadávok. Podala informácie o zmene rozpočtu.
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-12
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č.8 mesta Spišské Podhradie takto:
Druh

Funkčn
á klas.

Príje
m

Ekon.
Klas.

Zdr
oj

Názov

Schvále
ný

Zmene
ný

Zmena

Po
zmen
e

21200
3

41

Z prenájmu
bytov

75 000

75 000

+ 66 937

141
937

23920
0

41

Zostatok pri
zrušení Služby
mesta s.r.o.

0

0

+ 5 479

5 479

+ 72 416

Príje
m
spolu

Výdaj

Výdaj
e
spolu

9

01.1.1

64400
1

41

Úhrada straty
Služby mesta
s.r.o.

0

0

+ 45 375

45
375

01.1.1

64400
1

41

Zápočet
postúp.
Pohľadávky
Služby mesta
s.r.o.

0

0

+ 27 041

27
041

06.2.0

716

41

Rezerva na
spolufinancova
nie projektov

0

19 872

06.2.0

63500
6

41

Vybavenie
objektu
Štefánikova 40

0

0

•

15
000

+ 15 000

+ 72 416

4872

15
000

Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

12.07.2018

+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za I. polrok 2018
Ing. Stanislav Ledecký
Správa vám bola poslaná mailom, mohli ste si ju prečítať. Pri kontrolách som sa nedostal do stavu
aby som mohol konštatovať negatívne zistenia. Je bez negatívnych zistení. Nehovorím, že nie je
čo riešiť ale riešime to priebežne.
MVDr. Michal Kapusta
Sú veci, ktoré nám ujdú, riešime to, spolupracujeme. Keď nájdeme chybičku tak sa ju snažíme
odstrániť.
Uznesenie č.: MZ-07-18-A-3
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontrol za I. polrok 2018.
Zodpovedný:
Termín:
12.07.2018
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 14

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Ing. Stanislav Ledecký
Dá sa povedať, že veľa času na dlhé úvahy nie je, aj vzhľadom na môj úväzok, musí to byť
obmedzené. Tieto oblasti na kontrolu, považujem za tie, ktoré treba riešiť a poviem je, že je
možné, že tu budú negatívne kontrolné zistenia. Uvidíme. Nechajte sa všetci prekvapiť.
Mgr. Peter Vandraško
Ak niečo je, tak to treba povedať.
Ing. Stanislav Ledecký
Bola zmena v zákone o obecnom zriadení a my sme na to reflektovali, budeme reflektovať,
počkajme si na výsledky kontrol.
MVDr. Michal Kapusta
Máte na hlavného kontrolóra nejakú úlohu čo by mal riešiť v II. polroku?
Uznesenie č.: MZ-07-18-B-13
MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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12.07.2018

+

+

Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+

Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Rôzne
MVDr. Michal Kapusta
Okres Levoča je zahrnutý ako menej rozvinutý okres, dnes sme posielali do každej domácnosti,
do každej firmy letáčik, že kto má myšlienku, zámer do projektu čo by posúvalo okres dopredu
aby sa zvýšila zamestnanosť, môže sa prihlásiť. Prioritou je cestovný ruch, ochrana životného
prostredia, školstvo, sociálne veci, tých oblastí je mnoho, nemôžu to byť projekty čo sa prelínajú
so štátnou pomocou. Na MsÚ je k dispozícii tlačivo, ktoré treba vyplniť a pôjde to na posúdenie
na výbor do Levoča a na vládu SR. Aby sme boli v obraze - do okresu Levoča počas 5 rokov by
malo prísť 2 mil. €. Zámery treba podávať do 26. 7. 2018 do podateľne úradu. Ja to do 30. 07.
2018 dám do Levoče a budeme vyhodnocovať jednotlivé zámery. Najlepšie by bolo aby to bolo
na zvýšenie pracovných miest. Sú tam aj také veci ako zlepšiť financovanie škôl, vláda to buď
požehná alebo vyškrtne. Ľudia ak majú nejakú myšlienku nech ju dajú na papier, bude to
otvorené v priebehu 5 rokov.
Rozprával som na zasadnutí stavebnej komisie, ktoré projekty tam dáme my. Rozmýšľam nad
dvomi vecami – zateplenie požiarnej zbrojnice a priestor pred MsÚ – parkovacia plocha. Tie dva
dáme my z mesta – 78 a 90 tis. €.
Štefan Faltin
Pozvánka čo sme dostali do Glogowa Malopolskeho – o koľko ľudí sa tam jedná?
MVDr. Michal Kapusta
1 auto.
Mgr. Peter Vandraško
Mňa môžeš tiež napísať, ja som tú družbu zakladal.
Peter Hanigovský
Chata Diana?
MVDr. Michal Kapusta
Dal som urobiť právnu analýzu, bude v septembri. Je tam potrebných ešte 5 dokumentov.
Peter Hanigovský
Kosili sa toho roku raz potoky, to čo v potoku pokosené ostalo, to zhnilo, zaliala to voda a na
brehoch je invázia slizniakov. Nerobí to dobre.
Predali sme pozemky na stanici, vieme kedy sa začne niečo robiť?
MVDr. Michal Kapusta
Prezistíme.
Peter Hanigovský
Predali sme pozemky p. Korinkovi – robí sa tam niečo?
Mgr. Jozef Srnka
Robili sme zámenu pozemkov.
Peter Hanigovský
Nič sa s tým nerobí?
MVDr. Michal Kapusta
Bol tu p. Magula už 2x. Pozemky sú jeho a hľadá zámery – chce investovať do týchto pozemkov.
Jedna verzia – logistický priestor kde mu pamiatkari dali nejaké podmienky, druhá verzia – IBV –
140 domov – developerský projekt. Môže vízie mať ale nech to trošku nechá vyzrieť. My
dobiehame volebné obdobie a toto je projekt na nové volebné obdobie. Teraz nedáme nejaké
fixné stanovisko. Ak by to bola II. verzia tak treba dať doplnky územný plán.
Peter Hanigovský
Pýtal sa má Braňo Stolárik, že dokedy bude platiť pokuty za žlté čiary čo má pred domom?
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MVDr. Michal Kapusta
Žlté kľukaté čiary – to znamená, že môže prísť zásobovanie, rozprával som s ním, že ak
nesúhlasí s týmto dopravným značením nech to dá písomne, nič neprišlo. Pýtal sa ma či vieme
s tým niečo urobiť. Ak sa tam dá biela čiara môže tam parkovať hocikto a hocikedy. Nebránim sa
aby tá žltá kľukatá čiara tam nebola ale ak tam bude vodorovné biele značenie nikto im
nezabezpečí to, že im tam nikto druhý nepostaví auto. Treba sa nad tým zamyslieť či chcú mať
prechod do svojho domu resp. garáže alebo chcú tam mať postavené autá. Zaplatil jednu pokutu
lebo nebol ochotný to poriešiť s kľudnou hlavou a to sme si vysvetlili.
Peter Hanigovský
Na Palešovom námestí sa chystá investícia – investor sa pýtal či do budúcna môže rátať s tým,
aby sa zozadu dala riešiť komunikácia?
MVDr. Michal Kapusta
V územnom pláne je malá zásobovacia komunikácia, je tam dosť tesno, určite sa dá rozprávať
o tom aby sa poriešilo nejaké dopravné riešenie.
Mgr. Peter Vandraško
Peter ma predbehol , myšlienky sú skôr rovnaké. Parkovacie miesta – mesto vybudovalo
chodníky z peňazí daňových poplatníkov, tým všetkým občanom sme urobili pekný prechod do
domu, v centre mesta a dnes sú tam žlté čiary a nedá sa tam parkovať. Bol koniec školského roka
a mňa mrzelo, bol to nápor, rodičia čo prišli na koniec školského roka nemali kde zaparkovať
a vyberali sa pokuty. Niekto bol akčný alebo dohovorom neviem či sa vyberali. Či by aspoň
v takých nárazových dňoch sa nedalo toto poriešiť – aby sme tých ľudí nesankcionovali. Je
potrebné nájsť spoločnú myšlienku. Teraz som trošku viac na sídlisku Hrad a vidím mestskú
kosačku ako všetko perfektne vykosila – vidím koscov, ktorí strihajú ploty. N Májovej ulici kde
bývam si kosíme sami okolo bytovky. Pýtam sa, že či to je nejako vyhradené, že tam budeme
kosiť a tam nebudeme kosiť? Potom sa ináč správajme k ľuďom, ktorí si kosia sami. Sú nejaké
pravidlá na to určené? Mne nevadí, že sa tam kosí ale toto nie je otázka roka, dvoch, troch, toto je
otázka 10 rokov. Už sa ma pýtajú ľudia, že aké sú pravidlá?
Projekt – pokiaľ je oficiálne vchod do cintorína z boku tak aj tam treba urobiť cestu. Toto je starý
vchod do cintorína. Od štadióna sa urobil ale starý pôvodný vchod do cintorína okolo p- Piatnicu
nie. Pýtam sa či tam sa nedá využiť nejaký fond na rekonštrukciu tejto komunikácie. Viem, že
mesto má málo ľudí ale malo mesto dosť ľudí aj tak sa nekosilo, buď nejakým spôsobom nájsť
spôsob a cestu aby to bolo pre všetkých rovnaké.
MVDr. Michal Kapusta
Kosili sme potok Margecianku mesiac – nie je náš ale patrí Povodiu Bodrogu a Hornádu. Vaše
verejné priestranstvo som veľmi rád, že kosíte, som veľmi rád, mali by sme ho kosiť my. Pravidlá
striktné nie sú. Sme radi, že sú takí obyvatelia, že si to kosia sami. Nebránim sa tomu aby sme
týmto aktívnym ľuďom dali niečo motivačné.
Cesta k cintorínu – bude výzva, kde som už písal na úrad vlády – 4 lokality, ktoré nemajú cestu,
jednou z nich je aj táto komunikácia.
Peter Hanigovský
Sídlisko hrad - vysádzal som s p. Repaským pred rokmi živý plot, bol som zhrozený, že ktorý
„umelec“ ho strihal. To nie je ostrihané ale zničené, je poškodený. Chystal som sa a dám aj
podnet na komisiu na mechanizmus s touto jednou mestskou kosačkou nespasíme svet. Treba
nám riešiť aj túto vec aj personálne obsadenie. Určite nám treba výkonnejšie stroje, tých plôch je
veľa.
MVDr. Michal Kapusta
Kúpili sme silnejšie krovinorezy, určite budeme musieť mať viac ľudí, minimálne štyria musia
kosiť dookola.
Marián Boržik
Možno treba aj cez tú výzvu čo vláda predkladá na tieto veci využiť služby kosenia. Služby
kosenia môžu využiť aj starší ľudia, ktorí to sami nezvládnu.
Ing. František Pravlík
Pýtal som sa minule na zasadnutí majetkovej komisie - MAS Levoča či je to aktuálne.
MVDr. Michal Kapusta
Podpisujú sa zmluvy.
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Ing. František Pravlík
Vypočul som si správu v médiách , oprava chodníkov prechádza pod správu miest a obcí, bude
mať naše mesto dosť zamestnancov?
MVDr. Michal Kapusta
V projekte je zberný dvor, tam je technika, je tam malé auto aby mohlo odhrňovať chodníky. Chcel
by som veriť tomu, že prvý sneh stihneme odhrnúť s týmto autom.
Ing. Ján Lisoň
Spišské folklórne slávnosti - chcem oceniť organizátorov zo strany mesta, dobre sa zhostilo tých
vecí v rámci podmienok, ktoré boli, či už ten piatok, sobota alebo nedeľa a zamestnanci, ktrorí
boli zaradení do jednotlivých prác vždy boli na mieste a nápomocní, chcem poďakovať vám aj
zamestnancom za túto prácu.
Ing. František Pravlík
Aj ja sa chcem poďakovať.
MVDr. Michal Kapusta
Spišské folklórne slávnosti sú odborne aj technicky na vyššej a vyššej úrovni. Tím je veľmi
dobrý, po tých rokoch čo ich organizujem poviem, že tieto boli najkľudnejšie aj keď bolo počasie
také aké bolo. Bolo to bez stresu. Ďakujem aj ja.
p. Dunka
Ďakujem za slovo, chcel by som dať – 5 bodov, ktoré mňa aj ostatných ľudí na Rybníčku trápia. 1
– aby vy poslanci, všetci, aby ste sa zamysleli, že oblasť Rybníček patrí pod mesto – nedostatky
– riešili sa garáže, cesta je tam nehorázna, keď niekto si kúpi nové auto už môže ísť do servisu.
Bolo sľúbené , že sa postavia na tú stranu ako býva p. Katriňáková drevárne, potom bolo
sľúbené, že na druhej strane bude pre deti ihrisko. Pýtam sa či sa to bude riešiť alebo sa to
nechá tak. Od malička som vyrastal tu v Sp. Podhradí – cítim sa byť odvrhnutý pretože ja tu
chlapec z mesta keď tu chcem kúpiť dom a prídem za predávajúcim a mi povie, že mesto nám to
zakázalo a prišli za mnou títo a títo, že mi to zakázali. Prišiel som tu aby ste všetci vedeli, že čo sa
chystá robiť, aby ste vedeli čo sa robí a chystá. My mladí chceme žiť normálne ako iní ľudia,
chceme žiť dôstojne, aby aj vy ste boli hrdí na nás Rómov, že aj my vieme normálne žiť. Mám to
všetko nahraté. Preto vás žiadam, riešte to. My žijeme v Anglicku a chceme žiť ináč. Cítime sa
diskriminovaní. Bolo mi to povedané, že sa mesto vyhráža vyhodením z roboty a mám to aj
nahraté.
MVDr. Michal Kapusta
13.9. na MZ na začiatku rokovania sa k tomu vyjadrím, ak budete tu radi vás uvidíme, ak tu
nebudete pošleme vám po niekom veci. Sme veľmi radi, že ste prišli a že ste povedali čo vás trápi
na sídlisku Rybníček. Uvidíme ako sa všetko vyvinie. Je tam veľká investícia teraz na Rybníčku.
Bod č.: 16

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 18.15 hod.
V Spišskom Podhradí dňa 12.07.2018

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

................................................
Prednosta MsÚ
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