Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 28.1.2010
Program:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území
Mesta Spišské Podhradie
Výstavba bytov – Śtefánikova ulica
Lokálna stratégia komplexného prístupu
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly
pokladničnej hotovosti
Program rozvoja bývania Mesta Spišské Podhradie
Voľba prísediacich na okresnom súde
Rôzne
Kontrola plnenia uznesení
Záver

Prítomní:
+
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
Mária Kaľavská
+
Štefan Faltin
O
Vladimír Tomko
+
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Marián Boržík
Štefan Siváň

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
prednosta,
Dr. Sereday
primátor, zástupca
primátora
primátor
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
prednosta
primátor, prednosta
prednosta
predsedajúci

+
+
+
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Mgr.art.Štefan Siváň
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
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Bod č.: 4
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ
a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území Mesta Spišské
Podhradie.
Diskusia
Dr. Sereday
Hanigovský
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta

Oboznámil poslancov s VZN.
Dostali sme návrh VZN so zapracovanými pripomienkami. O ktorom
návrhu sa teraz vyjadrujeme?
Vysvetlil situáciu.
V záhlaví je uvedený text, ktorý je podľa mňa nepotrebný a navrhujem ho
vynechať. Článok 1 – odstavec 1 – poslucháč jazykovej školy –
navrhujem odstrániť. Článok IV – spôsob poskytovania dotácií - je
uvedený v zátvorke , text je rovnocenný s ostatnými časťami vety,
nemôže byť v zátvorke. Príloha č. 1 – školský klub detí - je potrebné
špecifikovať, ktorý lebo máme dva školské kluby. Musí byť uvedený
presný príjemca.
Predniesol záverečný článok.

VZN č. 1/2010
MZ schvaľuje VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ a dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.01.2010
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5
Výstavba bytov – Štefánikova ulica
Diskusia
Ing. Mačuga

Je potrebné schváliť spôsob spolufinancovania mesta. Budú sa podávať
dve žiadosti a to na výstavbu domov a na vybavenosť domov. Celková
suma vyjde 312 201,32 € s DPH. Je možné dostať dotáciu na kanalizáciu,
komunikácie a verejný vodovod. Nie sú dotované náklady na NN prípojku.
Prečítal návrh na uznesenia.

Uznesenie č.: MZ-1-10-B-2
MZ schvaľuje podanie žiadosti Mesta Spišské Podhradie o poskytnutie dotácie na obstaranie 16
nájomných obecných bytov nižšieho štandardu v Spišskom Podhradí, Štefánikova ulica.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-1-10-B-3
Schvaľuje výšku spolufinancovania výstavby „16 nájomných obecných bytov nižšieho štandardu
v Spišskom Podhradí, Štefánikova ulica“ z rozpočtu mesta vo výške 62 456,32 €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-1-10-B-4
MZ schvaľuje podanie žiadosti Mesta Spišské Podhradie o poskytnutie dotácie na obstaranie
technickej vybavenosti pre 16 nájomných obecných bytov nižšieho štandardu v Spišskom
Podhradí, Štefánikova ulica.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-1-10-B-5
MZ schvaľuje výšku spolufinancovania výstavby technickej vybavenosti pre 16 nájomných
obecných bytov nižšieho štandardu v Spišskom Podhradí, Štefánikova ulica v členení: verejný
vodovod, verejná kanalizácia a miestna komunikácia z rozpočtu mesta vo výške 59 397,21 €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6
Lokálna stratégia komplexného prístupu
Diskusia
Mgr. Bača
Ing. Mačuga

Mgr. Kicková

Ak chceme žiadať peniaze z grantov, musíme mať schválenú stratégiu.
Stratégia chce pozdvihnúť určitú skupinu občanov, napr. mesto chce
žiadať peniaze na regeneráciu sídiel, je tam možnosť pre naše mesto
žiadať sumu od 300 do 1 mil. eur na projekt. Keby to išlo cez komplexný
prístup tak suma pre mesto by bola vyššia až do 2,3 mil. €. Ak mesto má
rómsku komunitu môže dostať viac peňazí.
Nie sú tam žiadne podmienky?
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Dr. Sereday
Ing. Mačuga

Vysvetlil situáciu. Ide o to aby sa zvýšila kvalita v akejkoľvek polohe.
Mesto by z toho išlo na investičné činnosti – chodníky, zastávky, verejné
osvetlenie, zeleň, športoviská atď.
MVDr. Kapusta
Nás sa týka spoluúčasť 5%.
Uznesenie č.: MZ-1-10-B-6
MZ Mesta Spišské Podhradie schvaľuje predloženie Žiadosti o poskytnutie podpory Lokálnej
stratégie komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie (ďalej LSKxP) na realizáciu
projektových zámerov LSKxP, ktorý je realizovaný pre mesto Spišské Podhradie a ktorý je
v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Podhradie, s
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a so
strategickými dokumentmi celoslovenského významu, včítane Národného strategického
referenčného rámca.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-1-10-B-7
MZ mesta Spišské Podhradie schvaľuje zabezpečenie realizácie projektov Žiadosti o NFP
/Nenávratný finančný príspevok/ spracovaných zo schválenej žiadosti o poskytnutie podpory
LSKxP.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-1-10-B-8
MZ mesta Spišské Podhradie schvaľuje financovanie projektu LSKxP s 5 % spoluúčasťou mesta
požadovanou sumou do 116 250,- € spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov na
jednotlivé projekty.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 7
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010
Diskusia
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

JUDr. Tekeli

Dr. Sereday
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

Dr. Sereday
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli

Ing. Mačuga
Ing. Lisoň

Predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010, ktorý tvorí
prílohu zápisnice.
Navrhujem na doplnenie do plánu kontrolnej činnosti: Kontrola zriadenia
a postavenia príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií
zriadených Mestom Spišské Podhradie. Preverenie či sú právnickou
osobou, jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov.
MZ môže kontrolórovi uložiť aj kontrolu, ktorá nie je v pláne kontrolnej
činnosti. Osobne nevidím opodstatnenosť vykonania takejto kontroly. Ale
ak mi ju uložíte, tak ju samozrejme vykonám.
V návrhu kontroly vidím uvedenú aj kontrolu školskej rady. Školská rada
je samostatný subjekt.
Táto kontrola by bola zameraná na to, či majú školské rady vypracovaný
štatút, rokovací poriadok a či sa nimi riadia.
Aká je autonómia škôl a školských zariadení? Nikde som sa nedočítal,
aby školské rady mali predkladať hlavnému kontrolórovi a zriaďovateľovi
nejaké dokumenty.
Vysvetlil kompetencie školskej rady.
Najprv nech hlavný kontrolór zistí hranice – zriaďovateľ a školská rada.
Kontrola školských rád môže byť doplnená aj v druhom polroku. Teraz by
som navrhol to vynechať.
Tento návrh je na základe sťažnosti, ktorá prišla na ZUŠ.
Na koho sa pán kontrolór obráti s takouto úlohou? Na predsedu a ten
zvolá školskú radu a prediskutuje, či poskytne údaje alebo nie.
Súhlasím s tým, aby tento bod plánu kontrolnej činnosti bol vypustený
a takáto prípadná kontrola bola vykonaná až po posúdení vzťahov medzi
školskou samosprávou a obecnou samosprávou. To znamená, či činnosť
školských rád podlieha kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
Navrhujem bod – kontrola školskej rady ZUŠ vyhodiť z plánu kontrolnej
činnosti.
Táto úloha môže počkať nejaký čas.

Uznesenie č.: MZ-1-10-B-9
MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010 v zmysle
navrhovaných zmien poslancami mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:
hlavný kontrolór
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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+
+
+
+

Bod č.: 8
Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pokladničnej
hotovosti
Diskusia
JUDr. Tekeli

Predniesol správu o výsledkoch kontroly pokladničnej hotovosti.

Uznesenie č.: MZ-1-10-A-1
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pokladničnej hotovosti.
Zodpovedný:
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 9
Program rozvoja bývania Mesta Spišské Podhradie
Diskusia
Mgr. Bača

Tento dokument má mať mesto schválený a podľa neho postupovať.

Uznesenie č.: MZ-1-10-B-1
MZ schvaľuje strategický dokument Mesta Spišské Podhradie „ Program rozvoja bývania Mesta
Spišské Podhradie na roky 2010 – 2015“.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
0
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10
Voľba prísediacich na okresnom súde
Diskusia
Mgr. Bača

Vysvetlil situáciu.

Uznesenie č.: MZ-1-10-A-2
MZ berie na vedomie list Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi o voľbe prísediacich.
Zodpovedný:
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 11
Rôzne
Diskusia
JUDr. Tekeli

Ing. Lisoň

Predniesol správu z kontrolnej činnosti za rok 2009. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Správa z kontrolnej činnosti predkladá komplexný prehľad činnosti
hlavného kontrolóra za uplynulý kalendárny rok. Správa je k nahliadnutiu
na MsÚ v Spišskom Podhradí a bude zverejnená aj na internetovej
stránke mesta.
Chcem vyzdvihnúť publikačnú činnosť kontrolóra v občasníku
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Podhradčan.
Uznesenie č.: MZ-1-10-A-3
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2009.
Zodpovedný:
Termín:
28.01.2010
Overovatelia:
Primátor:
Diskusia
MVDr. Kapusta

Hanigovský
MVDr. Kapusta
Hanigovský
JUDr. Tekeli
MVDr. Kapusta
JUDr. Tekeli
Hanigovský
Vojtaš
Hanigovský

Vojtaš

Faltin

Ing. Mačuga
Faltin

MVDr. Kapusta

Faltin
Boržík
Hanigovský

Mgr. Bača
Hanigovský
Mgr. Kicková
Hanigovský

Oboznámil poslancov s prípadnou kúpou sypača – na posypovanie ciest
a chodníkov v zime. Cena by mala byť 50 tis. Sk. Je tam možnosť
dokúpenia metly na multicar na čistenie mesta.
Čo s pohrebným vozidlom? Nikto ho nechce kúpiť.
Je potrebné ho odhlásiť. Brantner dostal financie na celé čistiace
zariadenie z fondov.
Kúpilo ho mesto Krompachy nie Brantner. Máme záujemcu na odkúpenie
štiepkovača.
Štiepkovač sa skladá z troch častí. Predajme mu to tromi zmluvami
a nemusí byť verejná súťaž.
Kedy by ste reálne chceli predať štiepkovač?
O mesiac.
Verejná obchodná súťaž má niekoľko krokov. Vysvetlil o aké kroky ide –
postup podľa obchodného zákonníka.
Navrhujem, aby mesto zistilo nájomný vzťah nájomníka na železničnej
stanici – rozmáha sa krádež železa. Sťažujú sa aj susedia.
Podal vysvetlenie ohľadom nájomníkov na železničnej stanici.
Ako je to s kamerovým systémom a s tým, že nám autá stoja na námestí
v zákaze vjazdu? Koľko pokút ste už vybrali? Slúži kamerový systém
k tomu, aby sa zistilo kto a kedy tam stojí?
Dali sme tam niekoľko pokút. Z druhej strany nie je dopravná značka. Keď
bude značka „Zákaz vjazdu“ z druhej strany tak to bude iné. Teraz tam
môžu zacúvať.
Dopočul som sa, že bolo jednanie ohľadne otvorenia spodnej brány hradu
s múzeom v Levoči. Ako to dopadlo? Aby sme zase neprišli o peniaze
z parkoviska.
Boli sme na jednaní so zastupujúcim riaditeľom.
Je ešte dosť času do začiatku letnej sezóny aby sa rokovalo s múzeom,
aby bola otvorená spodná brána. Oslovili ma občania Kúpeľnej ulice
smerom k mlynu – že na ceste sú výmole, došlo k poškodeniu
motorového vozidla. Bolo by dobré túto cestu dať do poriadku.
Na Kúpeľnej ulici podali občania žiadosť na opravu cesty. Vieme o tom,
neviem ale ako to bude s kanalizáciou, či bude rozkopané mesto alebo
nie. Teraz určite pri mrazoch sa nedá na tejto ulici nič robiť.
Po tejto ceste nechodia len obyvatelia Kúpeľnej ulice ale aj cudzí, ktorí idú
do mlyna nakupovať.
Navrhujem aby mesto vstúpilo do jednania s firmou Fecupral, aby sa
častejšie vyvážali kontajnéry s triedeným odpadom.
Je potrebné naštartovať firmu Brantner, zobrali kontajnéry a už ich späť
nevrátili. Je ich na celé mesto málo. Naše kontajnéry sa zapĺňajú
rýchlejšie. 16.12. sme okrem papiera vyviezli všetko. Zajtra príde auto
z Prešova a budeme vyvážať separované odpady.
Firma SEZO dala rozpis kedy a čo vyváža.
Na Májovej ulici je neporiadok pri kontajneroch.
Pri posledných zvozoch nevrátili vrecia.
Na Štefánikovej ulici bol plastový zvon do trištvrte plný a okolo bolo plno
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MVDr. Kapusta
Boržík
Mgr. Kicková

MVDr. Kapusta

Mgr. Kicková
Ing. Mačuga

Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
Mgr. Bača

MVDr. Kapusta
Dr. Sereday
Mgr. Bača

Dr. Sereday

plastových fliaš.
So zberom je problém a nie je to také dynamické ako by malo byť.
Sú obdobia kedy sa kontajnéry preplnia skôr a je potrebné ich vyviezť
skôr.
Čo s prehlbovaním potoka na Prešovskej ulici.? Teraz to vidieť keď to
zamrzlo. Je potrebné neustále oslovovať Povodie Hornádu, aby dali potok
do poriadku. Okrem odpadu sú tam pieskové nánosy. Keď bude povodeň
už bude neskoro.
Povodie Hornádu a Bodvy na reguláciu potokov nemá peniaze. Jediná
cesta je, že to urobíme samy. Najhorší stav bol na ulici Dr. Špirku, kde sa
vyreguloval a spevnil potok cca 100 m.
Bolo by to dobré urobiť aj na iných úsekoch potokov.
Pripravuje sa výzva na reguláciu potokov. Je to dvojsečné, je potrebné
vziať vodné toky do správy. Robili sme iné veci, išlo to doteraz mimo nás.
Budem sa tomu venovať.
Doporučujem v rámci parkovného na Mariánskom námestí aby sa
inštalovala značka „zákaz zastavenia“ okolo kostolného dvora smerom od
autobusovej zastávky k predajni Centrum. Je tam dosť nebezpečná
dopravná situácia. Ak tam nebudú autá stáť, budú môcť ľudia chodiť okolo
farského múra.
Osadenie značiek je proces, ktorý trvá nejakú dobu. To nie je tak, že sa
rozhodneme a osadíme značku.
Poobede je to tam nebezpečné z dopravného hľadiska.
V januári sme dostali list z Ogrodzienca , máte ho zaslaný mailom –
prečítajte si list, ide o družbu s talianskym mestom Melissano, pozrite si
stránku mesta, každá družba čosi stojí, nemáme nazvyš peniaze.
Na vzdialenosť je to 1 500 – 2 000 km.
Únia tieto projekty podporuje, treba vystihnúť výzvy.
Každé euro z fondov chce spoluúčasť a my už máme starosti ako vykryť
spoluúčasť, keď nám prejdú projekty. Sú rozbehnuté veci, ktoré nás budú
stať veľké peniaze.
Zmluva neznamená, že ich pozveme na budúci mesiac alebo tam
pôjdeme na budúci mesiac.

Bod č.: 12
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
Mgr. Bača
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
Mgr. Bača
MVDr. Kapusta

Predniesol správu o kontrole plnenia uznesení.
Nie je podaná správa - Ekover Krompachy.
Robí sa vo firme audit, nie je to ešte ukončené.
Na požiarnej zbrojnici úplne odišiel plynový kotol.
A ako je to s rozpočtom?
Ak je havária, tak sa to musí urobiť.
Kotol stál cca 800 €. Mali by nám vrátiť preplatok za plyn.

Uznesenie č.: MZ-1-10-A-4
MZ berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

V Spišskom Podhradí dňa 28.01.2010
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Termín:
Primátor:

28.01.2010

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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