Zápisnica z rokovania
Mestského zastupite stva v Spišskom Podhradí
d a 14.6.2007
Program:
A) Stále úlohy
1) Otvorenie
2) Vo ba pracovných komisií
3) Ur enie zapisovate a a overovate ov zápisnice
4) Imrich Vyso an, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie –
žiados o odkúpenie pozemku
5) Marián Cisko, výroba nábytku, Spišské Podhradie –
žiados o splátkový kalendár k dlžnému nájomnému
6) Štefan Polák, Hviezdoslavova 53, Spišské Podhradie –
žiados o prehodnotenie uznesenia . MZ-14-3-B-3
7) Václav Hurtuk s.r.o., Hollého 34, Sabinov – žiados
o odpredaj sušiarne reziva z majetku stolárstva
8) Plán innosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2007
9) Správa o innosti komisií
10) Rozvojové programy mesta:
- nájomné byty nižšieho štandardu na
Rybní ku
- rekonštrukcia domu – Starý jarok 45
- Materská škola – výmena okien
- ZUŠ – II. Štúdia
11) Rôzne:
- informácia o rekonštrukcii požiarnej zbrojnice
- Informácia do dožinkách
- Prepoži anie tribúny, stanu a remeselníckych stolov
- Prehodnotenie výšky poplatku za autobus
- Schválenie o výkone správy majetku mesta pre
Služby mesta s.r.o. – rodinný dom Štefánikova 44
- Sank ný úrok za nedoplatky na miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
- Starý jarok 44 – podanie informácie
- Immaculata – podanie informácie o dotácii
- Informácia o výške nájomného za prenájom priestorov
12) Záver
Prítomní:
Jozef Komara
N
Peter Hanigovský
P
Mária Ka avská
P
Štefan Faltin
P
Vladimír Tomko
P
Mgr.art.Štefan Sivá
P
Hostia pod a prezen nej listiny

Mgr. Jozef Ba a
Ing. Štefan Ma uga
Ing. Marek Mikula
Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Liso
MVDr.Michal Kapusta

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

P
P
P
P
P
P

Predsedajúci
Predsedajúci
Predsedajúci
Zástupca primátora
Primátor
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Hlavná kontrolórka
Predsedovia komisií
Zástupca primátora

Primátor, zástupca
primátora

Predsedajúci

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovate

Mgr. Jozef Ba a
Štefan Faltin
Mária Ka avská
Peter Hanigovský
Mgr.art.Štefan Sivá
MVDr.Michal Kapusta
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18.00 hod.. V ase otvorenia rokovania bolo prítomných 10 poslancov a MZ
bolo uznášania schopné.
Bod .: 4
Imrich Vyso an, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie – žiados
o odkúpenie pozemku
Diskusia
Ing. Ma uga
Vysvetlil situáciu oh adne odkúpenia pozemku.
JUDr. Boronová
Bližšie popísala situáciu oh adne uvedeného pozemku.
Hanigovský
Sú as ou predaja nech je odstránenie stavby z pozemku p. Sokolského.
Faltin
Súhlasím s názorom p. Hanigovského.
Ing. Liso
Súhlasím s odstránením stavby z pozemku p. Sokolského.
Uznesenie .: MZ-6-7-B-1
MZ schva uje odpredaj pozemku pre p. Imricha Vyso ana a manž. Františku, bytom
Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie – parcela . 1137/4 vo výmere 42m2 a parcela . 1137/2
vo výmere 49 m2 v cene po 100,–Sk/m2 po splnení podmienky vytý enia podrobných bodov
hraníc pozemkov geodetom za ú asti všetkých ú astníkov konania. Pred uzatvorením kúpnej
zmluvy kupujúci odstránia hospodársku budovu z pozemku parc. . 1137/1. Všetky náklady
spojené s prevodom nehnute nosti a vytý ením hraníc pozemkov hradia kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.09.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
+
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Ma uga

Po nedodržaní termínu sa uznesenie zruší.

Bod .: 5
Marián Cisko, výroba nábytku, Spišské Podhradie – žiados
o splátkový kalendár k dlžnému nájomnému
Diskusia
Ing. Ma uga
Ing. Liso

JUDr. Boronová

Pre ítal žiados .
Existuje v zmluve pokuta za nezaplatenie? Nemám ni proti tomu, aby
sme sa dohodli na splátkach. Podporím splácanie v splátkach ale
navrhujem aj navýši túto sumu o 6%. Navrhujem, aby s ním bola
dohodnutá dohoda o splátkach. Úrok treba vy ísli k dnešnému d u až do
doby splatnosti. On s tým musí súhlasi lebo my budeme len takto
súhlasi so splátkovým kalendárom.
Je potrebné najprv spísa dohodu o uznaní dlhu.

Hanigovský
Ing. Liso

o ke nebude plati ?
Ak nezaplatí prvú splátku, tak budeme postupova pod a zákona. Je
potrebné ho zaviaza na prvú splátku.
Uznesenie .: MZ-6-7-B-2
MZ súhlasí so splátkovým kalendárom pre p. Mariána Ciska na zaplatenie dlhu za nájom
stolárstva vo výške 204 000,–Sk + úrok z omeškania. Splátky za nú mesiacom september 2007
vo výške 17 000,–Sk mesa ne a to v termíne vždy do 20. d a v mesiaci až do zaplatenia dlžnej
sumy za podmienok:
- uzatvorenia dohody o uznaní dlhu o do dôvodu a výšky
- navýšenia nedoplatku na nájomnom o úrok vo výške 6% ro ne za obdobie od uplynutia lehoty
splatnosti až do doby kone ného splatenia dlžného nájomného.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
19.07.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
+
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod .: 6
Diskusia
Ing. Ma uga
Hanigovský

Ing. Ma uga
Mgr. Ba a
Hanigovský
Mgr. Ba a

Štefan Polák, Hviezdoslavova 53, Spišské Podhradie žiados
o prehodnotenie uzesenia . MZ-14-3-B-3
Pre ítal žiados a vysvetlil situáciu.
Ur ite to bude odkúpené až na hranici pri potoku. Teraz ke sa istili
potoky tak sa nedalo lebo ploty sú až na hranici s potokom. Treba zisti , i
múry nie sú až na hranici pozemkov. Alebo zaviaza p. Poláka, aby
v prípade potreby uvo nil plot, aby sa dalo prejs s mechanizmami. Nie
som proti tomu, aby sa to nepredalo, aspo tam nebude skládka.
Navrhujem, aby sa mu to predalo, aby mu tam nerobili susedia
neporiadok.
Ochranné pásmo od hraníc pozemku k potoku je 3 m.
Treba odsunú ten bod a zisti situáciu na tvari miesta. Nech sa k tomu
vyjadria vodohospodári, aby sme neurobili zle.
Prekladáme tento bod na budúce MZ a zistíme situáciu.

Bod .: 7
Václav Hurtuk, s.r.o. Hollého 34, Sabinov – žiados o odpredaj
sušiarne reziva z majetku stolárstva
Diskusia
Ing. Ma uga
Mgr. Ba a

Pre ítal žiados .
Prehodno me túto žiados . Navrhujem, aby sa úhrada uskuto nila hne
po podpísaní zmluvy a nie do 14 dní ako sa uvádza v žiadosti.
Uznesenie .: MZ-6-7-B-3
MZ schva uje odpredaj sušiarne reziva z majetku Stolárstva inv. . 4519/30 vo výške 100 000,–Sk
pre Václava Hurtuka s.r.o. sídlo: 083 01 Sabinov, Hollého 34 za podmienky úhrady plnej ceny pri
prevzatí zariadenia.
Zodpovedný:
Ko išová
Termín:
do 14.07.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
+
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+

Ing. Štefan Ma uga

+

+

--

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-6-7-E-1
MZ ruší as uznesenia . MZ-12-6-B-21 zo d a 19.12.2006, ktoré sa vz ahuje na schválenie
ceny za odpredaj suši ky reziva vo výške 250 000,–Sk
Zodpovedný:
Hlavná kontrolórka
Termín:
14.06.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
+
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod .: 8
Plán innosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2007
Diskusia
JUDr. Boronová
Pre ítala plán innosti.
Ing. Liso
O vymáhanie ktorých poh adávok sa jedná?
Hlavná kontrolórka
Všetky.
Ing. Liso
Bude sa to týka aj poh adávok bývalého ByPa a Meposu?
Hlavná kontrolórka
Áno.
Ing. Liso
Kedy sa robia kontroly príspevkovej a rozpo tových organizácií?
Hlavná kontrolórka
Pod a potreby.
Ing. Liso
Doporu ujem dopísa aj kontrolu poh adávok mesta k 30.12.2006.
Uznesenie .: MZ-6-7-B-4
MZ schva uje Plán kontrolnej innosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2007.
Zodpovedný:
Hlavná kontrolórka
Termín:
14.06.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
+
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-6-7-C-1
MZ ukladá hlavnej kontrolórke vykona kontrolu dodržiavania zák. . 523/2003 Z.z. o verejnom
obstarávaní, predmetom ktorej je „Realizácia reštaurovania Piliera so sochou Immaculaty
v Spišskom Podhradí“.
Zodpovedný:
Hlavná kontrolórka
Termín:
15.07.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
+
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský
Mgr.art.Sivá
Hanigovský

Pre o sa chceme vráti k výberovému konaniu? Je podozrenie, že bolo
zmanipulované?
Bola aj komora reštaurátorov, ktorí chceli vyjadrenie. Vysvetlil situáciu.
Jedna as sú reštaurátorské práce a druhá o zistení stavu immaculaty

Mgr.art. Sivá
Hanigovský
Mgr. Ba a
Bod .: 9

a o navrhnutí systému rekonštrukcie, následne na to by malo by
výberové konanie na rekonštrukciu sochy.
Bolo urobené iba jedno verejné obstarávanie.
Ko ko bolo vrazených pe azí do tejto sochy?
Tento bod rozoberieme v rôznom.
Správa o innosti komisií

Diskusia
Dr. Sereday
Faltin
Vojtaš

Pre ítal správu zo zasadnutia komisie.
Pre ítal správu zo zasadnutia komisie.
My sme navrhovali len na doplnenie ur itých asov, aby nám vypomáhali
rómski ob ania. Jednalo by sa o udí, ktorí sú na motiva nom príspevku.
Nejednalo by sa o zaplatenie týchto udí.
Hanigovský
Nie som za. Som proti.
Ing. Mikula
Skúšali to aj v iných mestách a nešlo to.
Vojtaš
Nejde o výkon služby, ide len o doplnenie. Oni iná reagujú ke je
v hliadke ich lovek.
Ing. Liso
Pre ítal správu zo zasadnutia komisie.
MVDr. Kapusta
Pre ítal správu zo zasadnutia komisie.
Mgr.art. Sivá
Pre ítal správu zo zasadnutia komisie.
Ing. Ma uga
Pre ítal správu zo zasadnutia komisie.
Ing. Liso
Pomník sme zahrnuli medzi pamätihodnosti a zaoberali sme sa
rekonštrukciou tohto hrobu, musíme dorieši vlastnícke práva. Jednotlivé
kamenné bloky sa rozchádzajú, sú tam dos ve ké škáry. Je to hlavne
v zadnej asti. Tá socha sa môže vyvráti .
Ing. Ma uga
Pre ítal zápisnicu zo zasadnutia komisie.
Hanigovský
Nie je obmedzenie, aby sme museli vráti peniaze štátu – parkovisko Sivá
Brada p. Šimko?
Ko išová
V prvej zmluve nebolo ani v druhej ni také, na základe oho by sme
museli vráti peniaze štátu.
Hanigovský
Ke má WC v prenájme p. Šimko tak nech to má otvorené, tam je stále
zavreté.
Uznesenie .: MZ-6-7-A-1
MZ berie na vedomie správy o innosti komisií prednesené predsedami jednotlivých komisií.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2007
Uznesenie .: MZ-6-7-F-1
MZ zamieta žiados Ing. Matúša Bobeka bytom Trnava, Juraja Slotu 37 o kúpu nehnute nosti na
ulici Starý jarok 44.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.06.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
+
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-6-7-F-2
MZ zamieta žiados Ing. Matúša Bobeka bytom Trnava, Juraja Slotu 37 o preloženie novinového
stánku.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.06.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+

Ing. Ján Liso
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Sivá
Jozef Komara
Ing. Štefan Ma uga

+
+
+
+

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

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Liso
Ing. Ma uga
Ing. Liso
Mgr. Ba a
Bod .: 10

Bola dokon ená výstavba WC na parkovisku. Pod a m a tento základ nie
je odizolovaný od stavby. Vonkajšie znaky sved ia o tom, že je tam
vlhkos alebo je vo vnútri prasknutý rozvoj vody.
Vysvetlil situáciu. Bude sa to opravova .
Kto robil stavebný dozor na tejto stavbe?
Robila to naša s.r.o.
Rozvojové programy mesta

Diskusia
Mgr. Ba a
Ing. Ma uga

Ing. Liso

Hanigovský
Mgr. Ba a
Ing. Ma uga

Dr. Sereday
Mgr.art. Sivá

Dr. Sereday
Mgr.art. Sivá
MVDr. Kapusta
Mgr. Ba a

Do konca júna by mali by byty na Rybní ku hotové, požiadali sme
o preloženie termínu do septembra. P. Lazor tvrdí, že sa to stihne.
St. jarok 45 – stavba vyzerá z vonku pekne, zástupca dodávate a
upozornil, že má tam ur ité práce naviac, ktoré dal vyhodnoti p. Hricovej.
Budeme o tom jedna , niektoré práce sú namenej a niektoré naviac.
Termín dokon enia je koniec júla a kolaudácia má by koncom
septembra. Strecha zo St. j. 44 nemá plech na streche, aby nezatekalo do
domu.
Treba sa pou i z realizácie tejto stavby, aby nás neprekvapili práce
naviac. Dopredu je potrebné sa dohodnú s investorom o prácach naviac.
To odporú am pre budúcnos pre alšie akcie, aby sa to nezopakovalo.
Najprv je dohoda a cena sa robí potom. Je to stará záležitos . Len chcem
pripomenú , aby sme sa na tom pou ili.
Stavebný dozor je na to, aby to odkonzultoval a schválil.
Na MŠ boli vymenené komplet všetky okná.
Máme vypracovanú štúdiu na rekonštrukciu priestorov spolo enského
domu na ZUŠ. Po tom tried štúdia je o jednu triedu vyššia ako
v sú asnosti je v ZUŠ. Navyše sú tam aj sprchy. Navrhujem, aby sme do
rekonštrukcie spolo enského kina išli.
Dostali sme list od riadite a ZUŠ, ktorý dal poslancom na zváženie
rekonštrukciu asti spolo enského domu. Ja osobne pripomienky, ktoré
sú v tomto liste považujem za neopodstatnené.
Do budúcna by bolo dobré uvažova , aby tento objekt ostal k dispozícii
pôvodnému zámeru aj s príslušnými priestormi využite nými na pôvodné
ú ely. Ak by sa tam investície v tomto zmysle robili tak potom budeme
musie h ada priestory na novú ZUŠ.
Aj v prípade, že by sa spojazdnilo javisko a kinosála nebol by problém
sprístupni šatne a hygienické zariadenia. Až to ko divadelných
predstavení v meste nieje, aby sa to nedalo zvládnu .
V tomto kine sa divadelné predstavenia robi nedajú. Tu je absencia
priestorov na divadlo, plesy at .
List prišiel teraz, máme 30 dní na odpove . i tam bude ZUŠ alebo nie o
iné projekt je potrebné urobi .
Už nieko ko rokov sa s týmto priestorom nepohlo. Ak táto myšlienka
vznikla boli sme s p. riadite om pozrie tieto priestory, jemu sa táto
myšlienka pá ila aj jeho kolegom a teraz ke sú veci rozbehnuté tak príde
žiados , aby sme to stopli. Tak i tak je potrebné sprevádzkova tento

objekt – podlahy, schodište, kúrenie, okná, hygienické zariadenie.
Tento list nie je o stopnutí tohto zámeru.
Tento projekt sa mi pá i, priestor javiska a sály v budúcnosti využitý
nebude. Už nieko ko návrhov tu bolo na využitie tohto priestoru. Je to
priestor na javisko a ni iné. Z tej sály bude len sála, ak tam bude ZUŠ
môže tam by aj divadlo at . Som za projekt.
Mgr. Ba a
V oblasti školstva máme v rozpo te rezervu cez 3 mil. Sk, keby sa to
realizovalo peniaze by išli zo školstva.
Ing. Liso
Doporu ujem, aby sa schválilo uznesenie – MZ súhlasí so zadaním
vypracovania PD za cenu 40 tis. Sk.
Uznesenie .: MZ-6-7-B-5
MZ schva uje zadanie vypracovania PD na prestavbu priestorov Spolo enského domu as kino
na Základnú umeleckú školu firme Ing. Jozef Dzurilla, Damarf, Spišská Nová Ves za cenu 40
tis. Sk.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.06.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Ka avská
+
+
Ing. Ján Liso
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
Mgr.art. Sivá
Hanigovský
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Bod .: 11
Rôzne
Diskusia
Mgr. Ba a

Ak ideme do nejakej rekonštrukcie musíme ma súhlas MZ a musíme ma
spoluú as . Tak ako sme prednedávnom schva ovali umelé ihrisko tak
teraz sa bude jedna o rekonštrukcii požiarnej zbrojnice.
Uznesenie .: MZ-6-7-B-6
MZ schva uje spoluú as na financovanie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice v Spišskom Podhradí
vo výške 15% z rozpo tových nákladov najviac do výšky 900 000,–Sk.
Zodpovedný:
Primátor, vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
14.06.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Ka avská
+
+
Ing. Ján Liso
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
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Diskusia
Mgr. Ba a

Ing. Ma uga
Ing. Liso
MVDr. Kapusta

Podal informáciu o dožinkách, ktoré sa budú kona v Bijacovciach.
V minulosti platilo to, že každá obec zú astnená zaplatila 10,–Sk na
obyvate a, nás by to stálo ve a, tak stanovili min. a max. príspevok.
Nebude sa vybera vstupné. Každá obec má dosta 10 vo ných lístkov.
Dožinky budú 25.8.2007. Do budúcna chcem dosiahnu to, aby sa platilo
pod a po tu ú astníkov a nie obyvate ov.
Minulý rok mesto prispelo 15 000,–Sk.
Ak sa zú ast ujeme na nejakej akcii tak by sme nemali žiada prenájom
za poskytnutie materiálu, ale zase aby sme neboli 50%-tný sponzor.
Zapoži ajme im materiál a týmto im prispejeme.

Tomko
Vojtaš

Nám nepasuje tento termín a je zlé robi zase po týždni nejakú akciu.
Som v organiza nom výbore organizovania Huberta. Sú výhrady vo i
tomuto termínu lebo jele sa môže lovi až po 1.9. Chceme, aby sa
dožinky posunuli o týžde . Do jednania s družstevníkmi mal vstúpi
riadite SOU v Bijacovciach.
Vojtaš
Vyberali sme vstupné minulý rok a ke bude vo ný vstup tak tam bude
hromada udí.
Hanigovský
Na Huberta chodí dos udí z Podhradia ale na dožinkách ich ve a nebolo.
Ing. Liso
Navrhujem 10 000,–Sk + poskytnutie tribúny, at .
Mgr. Ba a
Navrhnime im, aby vyberali vstupné.
Ing. Liso
Ak dáme 10 000,–Sk tak organizátori prídu na to, že musia vybera
vstupné.
Vojtaš
Ak sa to bude robi v takej polohe tak sa vybera vstupné nebude.
Vychádzali z minuloro nej dotácie.
Mgr. Ba a
Aj družstevníci mali predtým poplatky pod a ha, iba toho roku sa dohodli
na 5 000,–Sk.
Tomko
Oslavy Huberta stoja dos pe azí, je tam ve a ú inkujúcich.
MVDr. Kapusta
Tak je tam potrebné da vstupné.
Hanigovský
Navrhujem 10 000,–Sk + montáž a demontáž tribúny + dovoz a odvoz.
Uznesenie .: MZ-6-7-B-7
MZ schva uje výšku príspevku 10 000,–Sk + montáž a demontáž tribúny na dožinkové slávnosti
v Bijacovciach v roku 2007.
Zodpovedný:
Primátor, vedúca ekonomického oddelenia, riad.
Termín:
14.06.2007
MsKS
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Ka avská
+
+
Ing. Ján Liso
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-6-7-B-8
MZ schva uje prenájom - pódia:
- do 3 dni = 5 000,–Sk
- do 7 dní = 7 000,–Sk
- montáž a demontáž pódia – s prekrytím = 15 000,–Sk, bez prekrytia = 10 000,–Sk
- zapoži anie prenosného lešenia = 2 000,–Sk
- dopravu si zabezpe uje nájomca
- prenájom stanu = 2 000,–Sk/3 dni
- prenájom remeselníckeho stola = 1 000,–Sk/1 de
- prenájom skladacej lavi ky = 300,–Sk/3 dni
- prenájom skladacieho stola = 300,–Sk/3 dni
Zodpovedný:
Riadite ka MsKS
Termín:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia

14.06.2007
+
+
+
+
+
0

Mgr. Ba a

Mestský autobus poskytuje služby MŠK aj žiakom škôl na výlety. Mali by
sme zvýši cenu za prenájom autobusu, aby sme mali peniaze aj na
údržbu. My prenajímame autobus za 18,–Sk o je málo.
Uznesenie .: MZ-6-7-B-9
MZ schva uje výšku poplatku za prenájom autobusu v sume 25,–Sk/1 km – okrem MŠK Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
14.06.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Ka avská
+
+
Ing. Ján Liso
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Ma uga

Vysvetlil situáciu oh adne schválenia o výkone správy majetku mesta pre
Služby mesta s.r.o. – rodinný dom Štefánikova 44.
Ko išová
Nebolo to zapísané v našom majetku.
Ing. Ma uga
Máme budovu a je potrebné prija uznesenie, aby ho mohla spravova
naša s.r.o.
Ing. Liso
Môžeme prenecha podnikate skému subjektu majetok mesta do správy –
tak je to uvedené vo VZN.
Hlavná kontrolórka
Vysvetlila situáciu.
Ing. Liso
Je potrebné zmeni VZN.
MVDr. Kapusta
Jedná sa len o budovu?
Ko išová
Pozemky už dávno boli naše.
Uznesenie .: MZ-6-7-B-10
MZ schva uje zmluvu o výkone správy majetku mesta na nehnute ný majetok – rodinný dom
(dvojdom) ul. Štefánikova 498/44 na parcele . 1902 vo výmere 215 m2 v katastrálnom území
Spišské Podhradie pre Služby mesta s.r.o. Spišské Podhradie od 1.7.2007.
Zodpovedný:
Služby mesta s.r.o.
Termín:
01.07.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Ka avská
+
+
Ing. Ján Liso
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mikolajová
Ing. Liso

MVDr. Kapusta
Mikolajová
Faltin
Hanigovský

Vysvetlila situáciu oh adne sank ného úroku. Mestá vo vä šine porušujú
zákon, je to proti u om, ale zo zákona je to povinnos .
Správca dane vyrúbi a to znamená, že je povinnos ale o tým
dosiahneme, získame výnosy alebo len objem poh adávok? Ide o to, aby
sme sa ku daniam a poplatkom dostali. Len aby to neskon ilo tak, aby sa
zvýšil objem poh adávok. Plni si povinnosti v zmysle da ového zákona
musíme a dodržiava zákon tiež.
Vyplýva to zo zákona a myslím si, že aj je sú innos na MsÚ.
Takýmto spôsobom vyberáme poplatky cez osobitného príjemcu.
Bolo by dobré, aby sme navrhli, aby pre ú avy na dane nechodili udia
celý rok ale len do ur itého termínu.
Máme prijaté VZN a tam je ur ené kto v meste má nárok na vyberanie
dane.

Mikolajová

Vidím problém o sa týka poplatku za odpad, aby sa to dalo ur i do
ur itého termínu, aby si požiadali o ú avu.
Ko išová
Nedá sa to presne ur i do kedy treba požiada o ú avu.
Ing. Liso
V tejto veci keby sme chceli urobi „poriadok“ musí to by vo VZN. Nijak
iná sa to nedá urobi . Doporu ujem, aby sa do najbližšieho podhrad ana
dala informácia o tom, že sa bude uplat ova sank ný úrok. O daniach
tam bolo popísané dos ale o sankciách ni .
Uznesenie .: MZ-6-7-A-2
MT berie na vedomie pod a zákona o správe daní a poplatkov sank ný úrok za nedoplatky na
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2007
Diskusia
Ing. Ma uga
Vysvetlil situáciu oh adne domu na Starom jarku . 44 – ide o zaplatenie
družstvu 6 411,–Sk a tento dom bude v našom majetku. Ja dávam návrh,
aby sme to schválili a zaplatili túto sumu.
Ing. Liso
Okrem toho, že sa chceme zbavi záväzku máme aj iný zámer? Ja mám
taký návrh ke je dohoda o zápo te nie je potrebné zaplati dopredu.
Ing. Ma uga
Podal informáciu o dotácii na Immaculatu.
Mgr. Ba a
Môže sa sta , že na tú sochu už nedostaneme ani korunu.
Ing. Ma uga
Nie je problém zmluvu pred ži aj na budúci rok, ak sa to neukon í toho
roku.
Mgr.art. Sivá
Navrhol by som po ka na výsledok kontroly výberového konania.
Mgr. Ba a
Ak sa to bude predlžova nemôže hrozi , že z SPP nedostaneme ni ?
Ing. Ma uga
Vysvetlil o je potrebné urobi . Z obnovme si svoj dom už nedostaneme
ni .
MVDr. Kapusta
Nebol tento rozpo et navýšený?
Mgr.art. Sivá
Pamiatkový úrad rozhodol, že tá pamiatka musí by zrekonštruovaná.
Ing. Liso
Môj názor je ten, aby sme smerovali k ukon eniu reštaurácie tejto sochy.
Treba jedna s dodávate om i je prístupný zmene ceny. Navrhujem
rozdeli zmluvu na dve asti – reštaurácia starej sochy a vytvorenie kópie
sochy. Týmto sa zaviažeme SPP, že urobíme nové dielo a toto staré raz
urobíme, ak budú peniaze.
Hanigovský
Ak to neurobíme teraz tak nikdy.
Ing. Liso
Smerujme k dokon eniu tohto diela. Existujú aj iné nadácie, ktoré sú
mimo nášho štátu, možno poskytujú takéto dotácie.
Ing. Ma uga
Po káme na výsledok kontroly hlavnej kontrolórky.
Tomko
SPP nám dáva 2,5 mil. Sk, to je na sochu?
Mgr. Ba a
Áno.
Tomko
Nenašli by sme odborníka, ktorý je oprávnený prehodnoti i tá suma,
ktorú si stanovili i je adekvátna?
Mgr. art. Sivá
Vysvetlil situáciu.
Ing. Ma uga
Spišská Sobota opravovala sochu Immaculaty a stála 6 mil. Sk. Je to
podobná socha ako máme my.
Uznesenie .: MZ-6-7-A-3
MZ berie na vedomie záznam z kontrolného d a v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Levo i.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2007
Diskusia
Mgr. Ba a
Predniesol návrh uznesenia za prenájom priestorov.
Ing. Liso
Vždy ku polroku sa bude výška stravného prehodnocova . V cene nie sú
zapo ítané kapitálové výdavky. Dnes nie je možné rozhodnú , ak ŠJ
nemá zarátané kapitálové výdavky tak vyrába so stratou. Mala by pokry
náklady ke už na seba nezarábajú. Opätovne nebudú ceny obedov pre
cudzích stravníkov pokrýva náklady.
Mgr. Ba a
Vedúca ŠJ súhlasí s tým, ale nechce zvýši stravné od septembra ale

plánuje to urobi v októbri alebo v novembri.
MVDr. Kapusta
Nezaoberali sme sa už tým?
Mgr. Kicková
Mala to prebra najprv školská komisia.
Ing. Liso
Réžijné náklady sú stanovené. Chýba tam termín. Od kedy to bude plati ?
Uznesenie .: MZ-6-7-E-2
MZ ruší uznesenie . MZ-4-3-B-3 zo d a 23.1.2003 v znení „MZ schva uje výšku nájomného za
prenájom školského športového zariadenia takto: - 150,–Sk/hod pre FO a PO za telocvi u, 100,–Sk/hod. za u eb u, - 20,–Sk/osoba za noc ah“.
Zodpovedný:
Hlavná kontrolórka
Termín:
14.06.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Ka avská
+
Ing. Ján Liso
+
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Sivá
+
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-6-7-B-11
MZ schva uje výšku nájomného za prenájom priestorov škôl a školských zariadení takto: Pre FO
a PO:
- 200,–Sk/hod. – za športové zariadenia v ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie
- 250,–Sk/hod. – za športové zariadenia v ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
- 100,–Sk/hod. – za u eb u
- 20,–Sk/osoba/noc – za noc ah
Zodpovedný:
Riaditelia škôl
Termín:
01.07.2007
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Ka avská
+
+
Ing. Ján Liso
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie .: MZ-6-7-B-12
MZ schva uje výšku nájomného pre školy a školské zariadenia vzájomne:
- vo výške režijných nákladov vykalkulovaných pri príprave rozpo tu na kalendárny rok.
Zodpovedný:
Riaditelia škôl
Termín:
01.01.2008
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Ka avská
+
+
Ing. Ján Liso
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Sivá
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
Ing. Štefan Ma uga
+
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Ba a
Ing. Ma uga
Mgr. Ba a
Hanigovský
Mgr. Ba a

Podal informáciu o príprave SFS.
Podal informáciu o návšteve v partnerskom meste v GlogoweMalopolskom.
Štefánikova 10 – vykúpili sme tento dom, alší ob an Škop Rudolf
predáva dom na Štefánikovej 9 a že vraj mu dávajú cez 400 tis. Sk.
Zisti na katastri, i nie je archa na tento dom.
Aká je vô a poslancov? Ak by bolo potrebné tak ho kúpime alebo nie?

Faltin
Mgr. Ba a
Hanigovský
Mgr. Ba a

Dos sa cesty porobili po celom meste ale Kúpe ná ulica zostala.
Je v pláne na tento rok.
o vieme o nórskom fonde?
Vysvetlil situáciu a po akoval prítomným poslancom za ú as .

V Spišskom Podhradí d a 14.6.2007

Zapisovate

Prednosta MsÚ

Overovate

Overovate

Primátor mesta

