Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 12.10.2017
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podanie žiadosti o NFP – zníženie energetickej náročnosti
budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Záver

predsedajúci
primátor
primátor
primátor

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

Mgr. Milan Blahovský

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

predsedníčka komisie
predsedajúci

+
+
+
+
+

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Navrhujem doplniť program rokovania o bod – Žiadosť
MUDr. Petra Zeleného o stanovisko MZ k zriadeniu špecializovanej internej ambulancie
v Spišskom Podhradí.
Uznesenie č.: MZ-07-17-B-1
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
+

Termín:
Primátor:
Ing. František Pravlík

12.10.2017

+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-17-B-2
MZ schvaľuje program rokovania MZ.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

12.10.2017

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 členov: Mária Kaľavská, Vladimír Tomko, Štefan Faltin.
Uznesenie č.: MZ-07-17-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mária Kaľavská, Vladimír Tomko, Štefan Faltin.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.10.2017
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 p. Lisoňa a p. Pravlíka
Predsedajúci určil za overovateľov: Ing. Jána Lisoňa a Ing. Františka Pravlíka
Predsedajúci určil za zapisovateľku: Danu Blahovskú
Bod č.: 4

Podanie žiadosti o NFP – zníženie energetickej náročnosti budovy Správy
cintorína v meste Spišské Podhradie
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MVDr. Michal Kapusta
Pripravili sme projektovú dokumentáciu na zateplenie Domu smútku. Keď sme to preberali
s audítormi a PSK ohľadom projektu ELENA, tak sme prišli na to, že to nie je tak celkom Dom
smútku ale je to budova správy cintorína a môžeme ísť do projektu. Projekt by zahŕňal –
obkopanie celej budovy a odstránenie vlhkosti, zateplenie, nové okná, dvere, elektrika,
rekuperácia vzduchu, teplá voda. Najprv bola v žiadosti suma 500 tis. € ale dvihli sme ju na 600
tis. €. Dosť veľa bude stáť obkopanie budovy. Keby sme boli úspešní vybudovali by sa okolo aj
chodníky. Spoluúčasť mesta je 5%.
Peter Hanigovský
Obkopanie ide z dvoch strán, až na pätu základov? Je tam veľká hĺbka.
MVDr. Michal Kapusta
Až na pätu. Musíme odstrániť systémové poruchy, obkopy budú náročné, ak budeme úspešní.
Strecha ostane, zateplí sa strop. Bolo by tam elektrické tepelné čerpadlo. Bude výberové konanie
na firmu.
Mgr. Milan Blahovský
Neodsunie táto rekonštrukcia rekonštrukciu MsÚ?
MVDr. Michal Kapusta
Ja som za to aby sme do toho išli.
Mgr. Jozef Bača
Som za to. Je to potrebné. Najprv si hovoril 500 a teraz 600 tis. Nie je mi to jasné. Hovoril si
o chodníkoch, tie nie sú v projekte?
MVDr. Michal Kapusta
Nie je ešte úplný rozpočet, dávame dokopy veci, oprávnené budú chodníky v blízkosti budovy.
Zvyšujú sa náklady pri odstraňovaní vlhkosti a systémových porúch.
Peter Hanigovský
Kedy by sa konala predpokladaná rekonštrukcia?
MVDr. Michal Kapusta
Na budúci rok alebo až ďalší. Rekonštrukciu MsÚ máme schválenú rok a opakujeme verejné
obstarávanie na stavebnú firmu.
Ing. Ján Lisoň
Budova je evidovaná v katastri ako dom smútku?
MVDr. Michal Kapusta
Je to preklasifikované.
Ing. Ján Lisoň
Strecha sa nebude robiť?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. Strecha ostáva, len sa preloží krytina, ale všetky atiky by sa mali vymeniť aj dažďové zvody.
Keď sa bude obkopávať urobia sa len chodníky okolo budovy nie na cintoríne.
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-07-17-B-4
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán
a) názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské
Podhradie
b) kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
c) výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
z celkových oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 600 000,- €
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.10.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+

3

Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Predniesla návrhy na uznesenia o pridelení bytov.
Peter Hanigovský
Koľký krát už p. Balčáková mení byt?
Mária Kaľavská
Bola v zahraničí a teraz sa vrátila. Vyplatila si pozdĺžnosti voči mestu.
Uznesenie č.: MZ-07-17-B-5
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 8 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Annu Balčákovú bytom Palešovo nám. 25, Spišské Podhradie na dobu určitú od 01.11.2017 do
31.01.2018 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.10.2017
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

Uznesenie č.: MZ-07-17-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Žanetu Kotlárovú bytom sídlisko Hrad 1, Spišské Podhradie na dobu určitú od 01.11.2017 do
31.01.2018 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.10.2017
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

Uznesenie č.: MZ-07-17-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 11 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pani Máriu Grejtákovú bytom Vajanského 36, Spišské Vlachy na dobu určitú od 01.11.2017 do
31.01.2018 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

12.10.2017

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

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Požiadal ma p. Sopko aby som predniesol ich požiadavku – v bytovom dome na Palešovom nám.
25 sa zle zatvára brána do dvora. Ide zima. Bolo by dobre sa na to pozrieť.
Mgr. Jozef Bača
Brána sa nedá sa zatvoriť.
Peter Hanigovský
Takéto veci by mal riešiť Ing. Tirpák.
MVDr. Michal Kapusta
Pozrieme sa na to.
- prišiel p. poslanec Marián Boržik – 17.30 hod.
Bod č.: 6

MUDr. Peter Zelený, sídlisko Hrad 795/6, Spišské Podhradie – žiadosť
o stanovisko MZ k zriadeniu špecializovanej internej ambulancie v Spišskom
Podhradí.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprával som s MUDr. Zeleným - ide o súhlasné stanovisko aby si vybavil papiere čo treba.
Zatiaľ sa nebavíme o priestoroch či v mestských alebo nie. Vítam medzi nami MUDr. Zeleného
a dávam mu slovo.
MUDr. Peter Zelený
Ďakujem za pozvanie. Je to situácia, nad ktorou som rozmýšľal už skôr. Svoju kariéru by som
chcel zakončiť v Spišskom Podhradí lebo tu žijem. Dovolil som si napísať takúto žiadosť. Verím,
že mi v tom pomôžete. Jedná sa mi o zazmluvnenie mojej činnosti. Keby mi VZP zazmluvnila
moju prácu ako internistu, tak by som pôsobil v tomto meste, kde som vyrástol. Je to potrebné nie
len pre mňa ale hlavne pre ľudí, dosť veľa ľudí je tu starých, majú vnútorné ochorenia, musia
cestovať za vyšetreniami mimo mesta. Predoperačné vyšetrenia, kontroly tlaku, predpisy liekov,
ktoré sú možné len pre internistu , poprípade preventívne prehliadky myslím si, že som schopný
urobiť. A vyšiel by som v ústrety ľudom, ktorí to potrebujú. Nemusia cestovať. Je to služba pre
ľudí. Moja práca by mala hovoriť za všetko, nie to čo ja tu poviem a keď sa mi to podarí na to sú
ľudia aby povedali či dobre robím alebo zle. Chcem poprosiť mesto aby mi pomohli zazmluvniť
túto činnosť cez VZP. Už som sa o to pokúšal pred niekoľkými rokmi ale dostal som odpoveď, že
v okrese Poprad a Prešov je nadstav internistov. Minister povedal, že bude aktivizovať v tejto
oblasti lekárov aby pracovali v menších mestách aby boli bližšie k pacientovi. Tvrdil, že napomôže
zazmluvneniu takýchto lekárov. Dovolil som si v žiadosti uviesť aj oveľa menšie mestá ako naše
a majú svojich špecialistov. Spomínam Kechnec a Široké. Myslím si, že daná oblasť, nie len
mesto, ale aj obce čo sa týka počtu obyvateľov, žeby som sa relatívne uživil a pracoval
v prospech obyvateľov.
MVDr. Michal Kapusta
Ja osobne som veľmi rád, že si prišiel s touto žiadosťou a urobím všetko pre to aby bola
podporená tvoja žiadosť.
Peter Hanigovský
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Už v 90-tych rokoch sme sa snažili aby tu boli špecialisti.
Ing. Ján Lisoň
Na túto žiadosť okrem morálnej podpory čo od MZ potrebuješ?
MUDr. Peter Zelený
Minister povedal, že je možnosť žiadať eurofondy na podporu tejto činnosti. Ja môžem požiadať
o zazmuvnenie ale či vy by ste mi nepomohli pomôcť v tejto situácii či už písomne alebo možno aj
inak ak máte možnosti. Nechcem byť na obtiaž mestu aby ma platilo ja chcem byť zazmluvnený.
Mgr. Peter Vandraško
A poisťovňa robí problém?
MUDr. Peter Zelený
Viem, že robia problémy. Už písali niektorí lekári do Bratislavy lebo dostali záporné stanovisko
z krajského úradu. Preto som sa obrátil na vás. Ja žiadosť napíšem, od vás som len chcel aby
ste mi dali podporu.
Mgr. Peter Vandraško
Uznesením alebo my máme osloviť poisťovne?
MUDr. Peter Zelený
Myslím si, že áno. Ja v tom nie som doma lebo som sa venoval iným veciam.
Štefan Faltin
Je to veľmi pekná myšlienka a určite aj pre celé Podbranisko , to uvítajú. Chodím do Levoče,
cestovné pre starších ľudí je náročné, je to pozitívna správa.
MVDr. Michal Kapusta
Všetci sme za to, aby táto ambulancia tu fungovala. Dáme podporné stanovisko uznesením
a z našej strany skúsime zistiť kde máme a čo písať. Skúsime lobovať. Tvoja žiadosť bude prvá
a my k nej dáme podporné stanovisko.
Mgr. Milan Blahovský
Nebolo by dobré osloviť aj okolité obce aby tiež dali podporné stanovisko?
MVDr. Michal Kapusta
Zvoláme stretnutie združenia Podbraniska a dohodneme sa. Ide o 9 500 obyvateľov.
MUDr. Peter Zelený
Je to veľmi dobrá myšlienka. S vami tu žijem. Ja som si nedovolil najprv osloviť obce ale vás.
MVDr. Michal Kapusta
Porozprávame so starostami ako formou to urobíme.
MUDr. Peter Zelený
Ja napíšem list na zazmluvnenie len chcel som v súlade s vami aby sme to spoločne urobili.
Prijmem podporu aj ďalších obcí.
Ing. Ján Lisoň
Tu je otázka či obce to môže schváliť alebo zamietnuť. Pán doktor žiada o stanovisko.
Uznesenie č.: MZ-07-17-B-8
MZ podporuje zámer MUDr. Petra Zeleného zriadiť a prevádzkovať špecializovanú súkromnú
internú ambulanciu v meste Spišské Podhradie, ktorá pre občanov mesta a okolitých obcí priblíži
a zlepší zdravotnú starostlivosť.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.10.2017
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.: 7
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Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 18.00 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 12.10.2017

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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