Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 30.06.2008
Program:
A) Stále úlohy
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Simona Pribik, Palešovo nám. 30, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
5) Ján Štelbacký, Galova 25, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku
6) Štefan Holič, Hviezdoslavova 40, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
7) Imrich Vysočan, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
8) František Sabol, Bielidla 23, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku
9) Peter Kalafut, Komenského 51, Spišské Podhradie –
žiadosť o povolenie na používanie pozemku
10) Ing. Ján Staňa, Kúpeľná 60, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku
11) Stavmarket Slovstein s.r.o. Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku
12) Odpredaj domu na Štefánikovej ulici č. 3 v Spišskom
Podhradí
13) VZN o vyhlásení a evidencii pamätihodností mesta
14) Kamerový systém
15) Vzorodev v.d. Spišské Podhradie – žiadosť
16) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2008
17) Pamätná tabuľa p. Cisko
18) Záver

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

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Siváň

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice

Mgr. Jozef Bača
Peter Hanigovský
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
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Predsedajúci
Predsedajúci
Predsedajúci
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Mgr.art. Siváň
Zástupca primátora
Zástupca primátora
Hlavná kontrolórka
Mgr.art. Siváň
Predsedajúci

+
+
+
+
+

Zapisovateľ

Dana Blahovská

Rokovanie otvoril primátor mesta Mgr. Jozef Bača o 17.00 hod.. V čase otvorenia rokovania bolo
prítomných 8 poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 4
Simona Pribik, Palešovo nám. 30, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku.
Diskusia
Ing. Mačuga

Prečítal žiadosť a predniesol stanovisko komisie stavebnej a kontrolnej.
Komisie navrhujú odpredať len časť pozemku, nie celý.
MVDr. Kapusta
Kontrolná komisia taktiež súhlasí s odpredajom pozemku v tom zmysle
ako to navrhli obidve komisie.
Ing. Mačuga
Jedná sa o zadnú časť domu, ktorá smeruje ku Sídlisku hrad. Mesto
nemá nijaké plány s týmto pozemkom.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-1
MZ súhlasí s odpredajom časti pozemku súčasná parcela č. C-KN 100/2, (približne 60m2) pre p.
Simonu Pribik, bytom Spišské Podhradie, Palešovo nám. 30, prislúchajúcu k šírke pozemku
žiadateľky. GP dá vyhotoviť žiadateľka na vlastné náklady.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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
Ján Štelbacký, Galova 25, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemku
Diskusia
Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta

Ing. Mačuga
Štelbacký

Hanigovský
MVDr. Kapusta
Štelbacký

MVDr. Kapusta

Prečítal žiadosť a odporúčanie komisie, ktorá súhlasí s odpredajom
pozemku.
Kontrolná komisia nesúhlasí s odpredajom pozemku. Je to ulička, ktorá
nie je funkčná teraz, ale nikomu sa nič nestane, ak p. Štelbacký ju bude
využívať za symbolický poplatok ďalej, ale neodpredávať ju, aby
v budúcnosti nebol problém s tým, že ju dnes odpredáme.
Kanál pôjde po Galovej ulici smerom hore. Táto ulička nemá až taký
vplyv.
Je na škodu, že sme sa s komisiou nestretli skôr. Vysvetlil situáciu, kvôli
ktorej chce odkúpiť pozemok. Ak to nechcete odpredať musíte zabezpečiť
aby dažďová voda odtekala do potoka. Ak mi to odpredáte urobím si to
sám na svoje náklady.
V prípade odpredaja p. Šolc má v uličke rozvodnú skriňu plynu, potom čo
s tou skriňou?
Skriňa je na plote? Čo so skriňou keď odkúpite pozemok?
Dajte do zmluvy, že odkupujem pozemok až za skriňou. Žiadny problémy
s tým nemám, aby museli skriňu odstrániť. Jedná sa o 64 m2. V minulosti
sa predalo viacej požiarnych uličiek.
V minulosti sa predalo viac požiarnych uličiek a asi to nebolo veľmi dobré
riešenie, tie uličky mali svoj význam.
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Mgr. Bača
Komara
Hanigovský

Počuli sme názory dvoch komisií.
Dávam návrh, aby sme sa tam išli pozrieť.
Pre mňa bude stačiť, ak p. Štelbacký bude mať ťarchu v zmluve a to
rozvodná skriňa plynu p. Šolca.
Navrhujem odložiť tento bod na ďalšie rokovanie.

Komara
Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje odpredať pozemok pre p. Jána Štelbackého, Galova 25, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
0
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
0
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
0
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- uznesenie neprešlo
Uznesenie č.: MZMZ neschvaľuje odpredaj pozemku pre p. Jána Štelbackého, Galova 25, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie –
+
MVDr. Michal Kapusta
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 neprešlo
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-2
MZ schvaľuje rokovať o bode č. 5 – Ján Štelbacký, Galova 25, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku na budúcom MZ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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

Diskusia
Mgr.Bača

Na budúci týždeň v stredu o 17.00 hod. bude výjazd poslancov a pôjdeme
sa pozrieť na uličku, ktorú chce p. Štelbacký odkúpiť.

Bod č.: 6 a 7
Štefan Holič, Hviezdoslavova 40, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku.
Imrich Vysočan, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku.
Diskusia
Ing. Mačuga
Vysočan

Prečítal žiadosti. Predniesol návrh stavebnej a kontrolnej komisie.
Pôvodne sme mali záujem o obidva pozemky. Žiadosti ste vyhoveli,
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zaplatili sme geodeta a potom ste to zmietli zo stola.
Geodet určil hranicu pozemku, s čím ste vy nesúhlasili. Bol tam susedský
spor – vy a p. Sokolský. Medzi vami mala byť dohoda so susedom
a potom by mesto súhlasilo s odpredajom. Susedské spory mesto nerieši.
Vysočan
Pán Sokolský nežiadal o odpredaj pozemkov, o ktoré máme záujem my
a rodina Holičových.
Ing. Mačuga
Vysvetlil situáciu.
Vysočan
P. Sokolský nemal pozemok vytýčený ani nevedel pokiaľ je jeho
pozemok, až potom sa to dozvedel keď sme my dali vytýčiť pozemok. Boli
geodeti, bola tam p. Vlkolinská za mesto, všetko bolo podpísané a pani
Vlkolinská videla ako ide hranica pozemku.
MVDr. Kapusta
Prečítal stanovisko kontrolnej komisie.
Ing. Lisoň
Navrhujem ukončiť túto diskusiu a chcem aby sa hlasovalo o mojom
návrhu.
Hlasovanie o ukončení diskusie k bodu 6 a 7
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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
Ing. Mačuga

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Tomko
Hanigovský
Vysočan

Navrhujem aby sa tam poslanci išli pozrieť, neviem o čom mám hlasovať.
Načo máme komisie?
Prečo našej žiadosti nechcete vyhovieť, jedná sa o iný trojuholník. Jedná
sa o dve parcely.
Mgr. Bača
Navrhujem neodpredať pozemok p. Holičovi a p. Vysočanovi.
Vysočan
Vysvetlil situáciu.
Holičová
Páni poslanci príďte na tvar miesta.
Uznesenie č.: MZ-8-8-F-1
MZ zamieta žiadosť Štefana Holiča, Hviezdoslavova 40, Spišské Podhradie o odkúpenie
pozemku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
0
+
MVDr. Michal Kapusta
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

Diskusia
Mgr.Bača

Na budúci týždeň v stredu o 17.00 hod. bude výjazd poslancov a pôjdeme
sa pozrieť na pozemok, ktorý chce p. Holič odkúpiť.
Uznesenie č.: MZ-8-8-F-2
MZ zamieta žiadosť Imricha Vysočana, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie o odkúpenie
pozemku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
0
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
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+
-

Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Ing. Marek Mikula
+
--

+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr.Bača
MVDr. Kapusta

Mgr.art. Siváň
Mgr. Bača

Na budúci týždeň v stredu o 17.00 hod. bude výjazd poslancov a pôjdeme
sa pozrieť na pozemok, ktorý chce p. Vysočan odkúpiť.
Každý poslanec môže ísť na hociktorú komisiu, mali sme pracovné
stretnutie, na ktorom sme o odpredaji pozemkov rokovali. Na ňom sme
sa bavili a nikto za týždeň nešiel pozrieť na tvar miesta ale teraz hovoríte,
že už dva roky sa bavíme a nič nevyriešime.
Poslanci nevedia kto má kedy komisiu.
Na budúci týždeň v stredu o 17.00 hod. sa pôjdu poslanci pozrieť na
všetky pozemky.

Bod č.: 8
František Sabol, Bielidla 23, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemku.
Diskusia
Ing. Mačuga
Prečítal žiadosť a stanovisko stavebnej komisie.
Ing. Lisoň
Navrhujem cenu 150,–Sk/m2.
MVDr. Kapusta
150,–Sk je cena v znaleckom posudku Štefánikova 3.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-3
MZ súhlasí s odpredajom iba časti pozemku pre Františka Sabola, Bielidla 23, Spišské
Podhradie, parcela č. C-KN 1190/2 o výmere približne 50m2 prislúchajúcu k šírke pozemku
žiadateľa za sumu 150,–Sk/m2. GP vyhotoví žiadateľ na vlastné náklady.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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.: 9 a 11
Peter Kalafut, Komenského 51, Spišské Podhradie – žiadosť o povolenie
na používanie pozemku.
Slovstein Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie pozemku.
Diskusia
Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta

Ing. Staňa
MVDr. Kapusta
Ing. Staňa
Ing. Mikula

MVDr. Kapusta

Prečítal obidve žiadosti a stanovisko stavebnej a kontrolnej komisie.
Komisia súhlasí s prenájmom pozemku pre p. Kalafuta a nesúhlasí
s odpredajom pozemku pre firmu Stavmarket Slovstein s.r.o. Spišské
Podhradie. Na minulom MZ sme sa dohodli, že sa nebude kúskovať
a odpredávať areál novej školy. Kontrolná komisia je zatiaľ proti
odpredaju časti pozemku.
Neviem kto z poslancov ste sa tam boli pozrieť. Bol tam poriadok keď ste
sa boli pozrieť s komisiou?
Keď niekto chová morky a psov tak je tam určite určitý neporiadok.
Má niekto povolenie aby tam mohol chovať morky? Ja hovorím, že je tam
neporiadok. Chodím tam pravidelne raz do týždňa pozrieť.
Perspektíva so školou nie je ružová a tento pozemok, keď hovorí p.
Staňa, že je tam neporiadok, nech sa odpredá a nech tam nie sú chovné
stanice.
Mesto chov neschvaľuje. Chov sa schvaľuje od 350 ks hydiny a robí to
RVPS - veterinárna správa SR. Možno, že tam je pracovný neporiadok
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alebo smrad. Chov pre morky a iné zvieratá mesto neschvaľuje, robí to
veterinárna správa. Nikomu neschvaľujeme chov.
Ing. Mikula
Aká je perspektíva tohto pozemku?
Ing. Staňa
Čo má mesto z toho pozemku?
Hanigovský
Je to areál školy. Nepáči sa mi to p. Mikula keď ako poslanec poviete ,že
sa tam 20 rokov nič nebude robiť. Ak nájdeme kupca, ktorý bude chcieť
len školu tak ostatné pozemky môžeme rozpredávať. So školou musíme
pohnúť do dvoch rokov lebo sa už rozpadáva.
Ing. Lisoň
Podporujem návrh kontrolnej komisie, s tým, aby nájomníci zaplatili 7,50
Sk ročne za m2 nájomné.
Ing. Mačuga
Stavebná komisia doporučila odpredať pozemok firme Stavmarket
Slovstein s.r.o. Spišské Podhradie.
Ing. Staňa
My parcely nekúskujeme ale scelujeme. Zostane dostatočná vzdialenosť
od budovy po oplotenie.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-4
MZ schvaľuje prenájom časti pozemku parc.č. C-KN 1444, 1371 o výmere cca 300 m2 pre pp.
Petra Kalafuta, Jána Meľucha, Juraja Kaľavského, Davida Mullera, Milana Puškára a Juraja
Čechoviča za cenu 7,50 SK/m2/1 rok za podmienok udržiavania poriadku a oplotenia pozemku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
0
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-8-8-F-3
MZ zamieta žiadosť firmy Slovstein s.r.o., Májová 53, Spišské Podhradie o odkúpenie pozemku
parc.č. C-KN 1444,1371.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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.: 10
Ing. Ján Staňa, Kúpeľná 60, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku.
Diskusia
Ing. Mačuga
Ing. Staňa
Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta

Ing. Staňa
Hanigovský
Ing. Janičko

Prečítal žiadosť a stanovisko stavebnej a kontrolnej komisie.
Ostatné parcely sú zarovnané smerom k ceste, len táto jedna nie je.
Stavebná komisia doporučuje odpredať pozemok.
Odkúpený priestor je za Palešovym nám. 25, máme rozpracované
projekty na uvedený dom, ale nemáme prístupovú cestu k nemu zo
zadnej časti. Nedá sa dohodnúť, či by sme cez váš pozemok nemohli
prechádzať počas rekonštrukcie domu?
Už nás s touto problematikou oboznámil pán zástupca. Pokiaľ to bude do
12 mesiacov tak budeme súhlasiť.
Projekty sú?
Bolo nám povedané, že sme nad čiarou čo sa týka dotácií. Radi by sme
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Ing. Lisoň
Ing. Mikula
Ing. Staňa
Ing. Lisoň

Mgr. Bača
Hanigovský

Ing. Staňa
Ing. Staňa

boli tiež aby sa začalo s výstavbou v lete.
Navrhujem, aby sa MZ do doby ukončenia rekonštrukcie nezaoberalo
odpredajom tohto pozemku.
Ako súvisí tento pozemok, ktorý chce p. Staňa odkúpiť s Palešovym nám.
25?
Len neviem kto si to vymyslel, aby šiel transport materiálu cez môj
pozemok.
MZ je na to aby rozhodovalo a diskutovalo a aké argumenty príjme také
budú. Pán Kapusta sa pokúsil o dohodu s p. Staňom o prechod cez
pozemok.
Budúci štvrtok sa tam môžeme ísť pozrieť.
Nikto nie je proti odpredaju pozemku. Mesto si chce nechať možnosť, že
keby bolo potrebné, aby sme mohli cez tento pozemok prejsť zo zadnej
strany. Nevieme na ako dlho.
Tento dom sa môže začať stavať aj o 10 rokov. Podpísal by niekto z vás
dohodu, že by nemohol užívať svoj pozemok 10 rokov?
Potom žiadam, aby ste dali do zápisu, že môžeme chodiť cez vašu
parcelu.
Doporučujem, aby sme sa zaoberali bodmi, ktoré sú v programe.

Ing. Liosoň
Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 1772/8 o výmere 30m2 pre Ing. Jána Staňu, Kúpeľná
60, Spišské Podhradie za cenu 150,–Sk/m2.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
0
0
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
0
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
0
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- uznesenie neprešlo
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-5
MZ schvaľuje nezaoberať sa odpredajom pozemku parc.č. 1772/8 o výmere 30m2 do ukončenia
rekonštrukcie domu na Palešovom nám. 25.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
0
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Gondová

Ing. Lisoň
Ing. Gondová
Ing. Lisoň

V minulosti sme robili na projekte EQUAL. Teraz robíme na novom
projekte s nórskym kráľovstvom, kde potrebujeme podporu mesta. Inak
bez podpory mesta nám projekt nebude schválený. V tomto projekte sa
ráta s tým, aby náklady spojené s našou činnosťou boli sčasti hradené
z projektu.
Ako dlho robíte na tomto projekte?
Asi 3 mesiace.
Je to totálna opovážlivosť poslať list s hlavičkou mesta a už len primátor
by ho mal podpísať. Takýmto systémom, že sa pošle list mestu a rovno
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sa má podpísať je totálna opovážlivosť. Skritizoval určité časti
predloženého podporného listu týkajúce sa výstavby nadštandardných
bytov. Máme skúsenosti s tým ako pracovali na výstavbe
nadštandardných bytov. Robíte 3 mesiace projekt a napíšete, že za 5 dní
potrebujete podporný list. Nehnevajte sa ďalšia vec, ktorá mi hovorí, že
správanie združenia nezodpovedá postaveniu vo vzťahu k mestu. Žiadali
sme, aby sa riaditeľka ETP prišla prezentovať. Je nové zloženie MZ,
neprišla, nemala čas, považoval som za vhodné, že vzniklo nové MZ, že
sa príde predstaviť, možno príde s nejakou myšlienkou. Neprišla. Navyše
takáto opovážlivosť so zaslaním listu.
Hanigovský
ETP zamestnalo 145 ľudí, uvádzate vo svojom liste, to je v rámci celého
Slovenska? O sporení sme sa s p. Mačákovou bavili. O sporení Rómov
nakoniec vyšlo , že mestá nemôžu ručiť na tieto pôžičky. Môj názor je,
urobíme projekt, dostaneme peniaze a Rómovia sú až na samom konci.
ETP Slovensko začína byť minulosťou, skončilo v Sp. Štvrtku, v
Jablonove, mali by sme sa zaoberať tým čo ďalej. Prestávajú sa mi páčiť
tieto veci.
Ing. Gondová
V Jablonove skončila len komunitná práca, nie ETP.
Hanigovský
Je to jedno komunitná práca alebo ETP.
Ing. Mačuga
Zmluva bola podpísaná s predlžením do konca roka 2008. Toto je
záväzok mesta voči ETP. Zaviazalo sa poskytovať priestory, za to dostalo
z projektu nábytok a počítače, v rámci nájmu. Tento prenájom končí
31.12.2008.
Ing. Gondová
Potrebujeme vedieť či budeme mať naďalej tieto priestory alebo nie, aby
sme mohli pracovať.
MVDr.Kapusta
Za energie bude platiť ETP?
Ing. Gondová
Áno.
JUDr. Boronová
Aký to je dlhodobý prenájom?
Gondová
Do roku 2013.
Ing. Lisoň
V Podhradí sa podarilo zamestnať 140 ľudí, píšete to v predloženom liste.
Odkiaľ my to vieme, ako mesto, koľko ľudí ste zamestnali? Mesto dáva
svoje názory nie vaše.
MVDr. Kapusta
Ako návrh poslanca dávam, aby sme súhlasili s týmto podporným listom
len ho trochu upraviť.
Mgr. Bača
Ide o to či je všeobecný súhlas na vašu činnosť alebo nie.
Mgr.art. Siváň
V akom zmysle podporíme ETP? To či budú fungovať alebo nie z tohto
hlasovania nevyplynie.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-6
MZ schvaľuje vydanie podporného listu pre Občianske združenie ETP Slovensko.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
0
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12
Odpredaj domu na Štefánikovej ul. č. 3 v Spišskom Podhradí
Diskusia
MVDr. Kapusta

Do 12.00 dnes bolo potrebné doručiť obálky so žiadosťami o kúpu domu
Štefánikova ul. č. 3. Prečítal doručené žiadosti a stanovisko komisie, ktorá
doporučuje odpredať túto nehnuteľnosť pre Ing. Bobeka. Som sklamaný
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Ing. Janičko
Ing. Lisoň
Mgr.art. Siváň
Ing. Lisoň

Mgr. Bača
Mgr.art.Siváň
Hanigovský

Mgr. Bača
Hanigovský
Ing. Lisoň
Hanigovský
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Ing. Mikula
Mgr. Bača
Ing. Lisoň

Mgr. Bača
Hanigovský

Mgr.art.Siváň
Tomko

JUDr. Boronová
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta

Tomko
MVDr. Kapusta

z Ing. Lesička, že nenapísal ako dlho chce dom rekonštruovať.
Nesplnil podmienky súťaže.
Aj druhá ponuka je zmätočná, pretože sa nedá zrekonštruovať dom do 1
mesiaca ako to uvádza Ing. Bobek vo svojej žiadosti.
Ak hovorí o dobe 1 mesiaca, tak začína celým procesom.
Aké boli zverejnené podmienky? Ja osobne si myslím, že sú to zmätočné
žiadosti. Je možno neštandardná alternatíva vyzvať ich aby doplnili svoje
žiadosti.
MZ nás môže poveriť začať jednať so záujemcami.
V rozhodnutí komisie bola doba 18 mesiacov kedy sa má kolaudovať od
začiatku rekonštrukcie. S týmto verdiktom kontrolnej komisie súhlasím.
Začíname vychádzať v meste na smiech. Sme tu viacerí, ktorí sme
kupovali domy. Pýtal sa nás niekto čo tam chceme robiť? My začíname
plánovať niekomu niečo čo má robiť. Zoberme stanovené podmienky
a prejdime kto má viac percent a jednajme s ním. Predali sme oveľa viac
nehnuteľností a bol tam zámer, ktorý sa nikdy nesplnil.
Obidvaja majú splnený zámer – rekonštruovať na bývanie.
Oddiaľujeme to.
Celá diskusia bola o tom, kedy sa ten dom začne robiť, kedy sa skončí
a čo tam bude. Je to aj vec kúpnej zmluvy.
Obmedzenie do kúpnej zmluvy nemôžeme dať.
Podmienky ak sú v zmluve tak sa musia dodržať a sú vymáhateľné.
Vieme na čo chcú tento dom použiť ale nevieme ako dlho chcú
rekonštruovať.
Komisia doporučuje odpredaj domu pre Ing. Bobeka. Neviem či je dobré
čakať ďalšie dva mesiace.
Súhlasím s Ing. Lisoňom, mnoho domov sa predalo bez zámeru, bez
perspektívy a tak aj toto mesto vyzerá.
Zámer tam je.
Ak p. Kapusta predložil návrh komisie, tak je potrebné tam ešte doplniť,
dobu začatia. Ako dokážeme zaviazať zmluvne p. Bobeka kedy začne
s rekonštrukciou? Dôležité je zaviazať ho ukončením rekonštrukcie. 18
mesiacov sa mi zdá málo. Navrhujem dobu ukončenia 31.12.2010. Toto
je skôr reálne. Stavebné konanie trvá minimálne 45 dní.
Súhlasím so stanoviskom kontrolnej komisie len je potrebné v uznesení
predlžiť termín ukončenia rekonštrukcie.
Ing. Bobek má viac nehnuteľností v meste. Mňa zaujíma to kto bude
vlastniť nehnuteľnosť. Rómovia sa vracajú zo zahraničia. Už máme
problémy – Prešovská 40. 6-ti podali žiadosť o odkúpenie bytov. Niekto
im „dobre“ poradil. Idú to odkupovať.
Chcel som dať návrh nie na 18 ale 30 mesiacov na rekonštrukciu domu.
Už tretie sedenie máme k tomuto bodu. Je potrebné sa spýtať p. Bobeka
či došlo ku chybe z jeho strany ak v žiadosti ak uvádza 1 mesiac do
ukončenia realizácie rekonštrukcie, ale je potrebné to už ukončiť.
Bolo by dobré dať do zmluvy zmluvnú pokutu a čo s vecným bremenom?
Chcete aby bola v kúpnej zmluve zmluvná pokuta aj vecné bremeno?
Po tejto diskusii si myslím, žeby sme mali rozhodnúť o odpredaji domu.
Nikto z členov kontrolnej komisie sa nebude hnevať ak sa v uznesení
predĺži doba rekonštrukcie na 30 mesiacov. Ostáva aj zmluvná pokuta 1
násobok zmluvnej ceny?
Nie je privysoká zmluvná pokuta?
Ak má p. Bobek peniaze na to, že kúpi niekoľko domov v Podhradí tak
bude mať aj na pokutu, ak by nedodržal stanovené podmienky v kúpnej
zmluve.
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Ing. Lisoň
Hanigovský

Sankcia nie je preto aby bola uplatňovaná ale aby bol stimul.
Pri takom stave domu ako je toto nikto nemôže vedieť či statik nepovie
zbúrať dom. Navrhujem odpredať p. Bobekovi túto nehnuteľnosť,
v zmluve nech je pokuta 100 tis. Sk a predkupné právo, termín žiadny.
Predniesol návrh na uznesenie.

MVDr.Kapusta
Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje predaj domu na Štefánikovej č. 3 pre Ing. Matúša Bobeka, Juraja Slottu 37, Trnava
za cenu 420 000,–Sk s podmienkou, ktorú sám určil vo verejnej súťaži – dobu začatia
rekonštrukcie 1 mesiac od získania listu vlastníctva a dobu kolaudácie 18 mesiacov. V prípade
nedodržania týchto termínov mu bude uložená zmluvná pokuta 1 násobok kúpnej ceny.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mária Kaľavská
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
0
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
0
Vladimír Tomko
0
Jozef Komara
0
Ing. Marek Mikula
0
Ing. Štefan Mačuga
0
+
-0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- uznesenie neprešlo
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-15
MZ schvaľuje odpredaj pozemku a domu na Štefánikovej ul. č. 3, súpisné číslo 457, parcela č. CKN 368 o výmere 1035 m2 pre Ing. Matúša Bobeka, Juraja Slotu 37, Trnava za cenu 420 000,–
Sk s podmienkami:
- ukončenie celkovej rekonštrukcie domu do 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia povolenia vkladu do KN
- zapísanie vecného bremena na LV č. 1 čiastočný v prospech predávajúceho spočívajúce
v zákaze prevodu vlastníctva nehnuteľnosti kupujúcim a jeho právnym nástupcom na tretiu osobu
po dobu rekonštrukcie objektu
- zmluvná pokuta za nedodržanie termínu ukončenia rekonštrukcie vo výške 100 000,–Sk.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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.: 13
VZN o vyhlásení a evidencii pamätihodností mesta
Diskusia
Hanigovský
Par. 6 bod. 2 – nie je tam odhadná cena.
Mgr.art. Siváň
Vychádzal som zo zákona.
Hanigovský
Žiadal o vysvetlenie bodu č. 3.
Mgr.art. Siváň
Vysvetlil znenie.
Ing. Lisoň
Odsek 2 a 4 sa navzájom nevylučujú?
Mgr.art.Siváň
Vysvetlil odseky 2 a 4.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-7
MZ schvaľuje VZN o vyhlásení a evidencii pamätihodností mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

30.06.2008
+

+
+
+
+

Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

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

+
0
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14
Kamerový systém
Diskusia
Ing. Mačuga

Máme v rozpočte schválenú sumu 300 tis. Sk na kamerový systém.
Máme 3 ponuky. Po posledných jednaniach sme vybrali firmu, ktorá by
vyhovovala mestu. Je to firma Vegacom SNV. Jej ponuka bola 330 931,–
Sk. Na predminulom MZ sme hovorili, že predseda Komisie ochrany
verejného poriadku p. Faltin sa so mnou skontaktuje, čo by mal kamerový
systém mať, aké parametre, atď. Zatiaľ sa tak nestalo. Oboznámil
poslancov s technickými záležitosťami kamerového systému.
Rozšíriteľnosť tento systém má. Prezeracie možnosti sú taktiež v rámci
siete. Keby sme to chceli začať používať, muselo by to byť na pracovisku
policajtov alebo niekto by s tým robil. Toto miesto podlieha zvláštnemu
režimu – tieto podmienky spĺňa priestor mestského rozhlasu. Potrebujem
od vás uznesenie či do toho ideme alebo nie. V SNV je kamerový systém
od tejto firmy. Firma čaká na objednávku. Predpokladám, že v lete by sa
to zrealizovalo. P perspektíva ďalšej kamery, pracovisko policajtov by
bola ďalšia etapa. Kamera stojí cca 120 tis. Sk.
Mgr. Bača
Je tam naviac 30 tis. Sk ako bolo plánované v rozpočte. Môže to ísť
z rezervy mesta?
Ing. Lisoň
Podal informáciu.
Tomko
Tie dve firmy aké ponuky mali?
Ing. Mačuga
Predniesol ponuky dvoch firiem, ktoré sa prihlásili do výberového konania.
Ponuky sú k nahliadnutiu. Som za digitálnu kameru. Ceny sú podobné.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-8
MZ schvaľuje nákup kamerového systému BOSCH od firmy VEGACOM Slovakia Spišská Nová
Ves za sumu 330 931,61–Sk s termínom realizácie do 31.8.2008.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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.: 15
Vzorodev v.d. Spišské Podhradie – žiadosť
Diskusia
Ing. Mačuga

Prečítal žiadosť v.d. Vzorodev. Prešli sme to s p. Vlkolinskou. Sú
vedomosti, že tam v minulosti išiel kanál. Bude im zaslaná odpoveď, že
v budúcoročnom rozpočte sa budeme ich žiadosťou zaoberať. V rámci
rekonštrukcie námestí je rátané s touto vetvou.
Uznesenie č.: MZ-8-8-A-1
Berie na vedomie žiadosť Vzorodevu v.d. Spišské Podhradie. Pri príprave budúcoročného
rozpočtu sa bude MZ touto žiadosťou zaoberať.
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Zodpovedný:

Primátor

Termín:

30.06.2008

Bod č.: 16
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2008
Diskusia
JUDr. Boronová

Je to povinnosť, ktorú ukladá zákon. Kontrola je uložená zákonom 2x
ročne. Plán bol vyvesený 15 dní na vývesnej tabuli.
Ing. Lisoň
Podal dotaz ohľadne predloženého plánu.
JUDr. Boronová
Vysvetlila situáciu.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-9
MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2008.
Zodpovedný:
Hlavná kontrolórka
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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

Diskusia
Ing. Mačuga

Prišla sťažnosť na Mgr. Krupu. Podľa zákona vybavuje sťažnosti na
vedúcich pracovníkov primátor alebo hlavný kontrolór, ak ho poverí MZ.
Primátor poveruje hlavnú kontrolórku aby vybavila túto sťažnosť.
JUDr. Boronová
Mohli by sme požiadať aj školskú inšpekciu o stanovisko.
Ing. Mačuga
Túto sťažnosť dostala aj školská rada pri ZUŠ.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-10
MZ schvaľuje aby hlavná kontrolórka prešetrila sťažnosť na riaditeľa ZUŠ zo dňa 28.5.2008 č.j.
945/2008.
Zodpovedný:
Hlavná kontrolórka
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Micha Kapusta
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.:
Pamätná tabuľa pán Cisko
Diskusia
Mgr.art. Siváň

Vnuk pána Ciska prišiel s návrhom umiestniť pamätnú tabuľu p. Ciska.
Tento rok je výročie narodenia p. Ciska. V komisii sme prijali uznesenie,
ktoré odporúča umiestniť takéto tabule v budúcom mestskom múzeu.
Toto bolo jednohlasné stanovisko celej komisie. Umiestniť tabuľu alebo
informačnú tabuľu na mieste budúceho mestského múzea. Bolo by
vhodné zrekonštruovať pamätnú izbu, ktorá tu bola v minulosti. Prečítal
návrh na uznesenie.
JUDr. Boronová
Je potrebné doplniť pamätnú tabuľu aj do pamätihodností mesta.
Uznesenie č.: MZ-8-8-C-1
MZ ukladá Komisii pre historické a kultúrne pamiatky a pamätihodnosti mesta pripraviť podklady
potrebné pre založenie mestského múzea, v ktorom bude obnovená expozícia vlastivednej izby.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
31.12.2008
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-8-8-A-2
MZ berie na vedomie informáciu Komisie pre historické a kultúrne pamiatky a pamätihodnosti
mesta o jej návrhu osadiť pamätnú tabuľu pána Ciska v budove budúceho mestského múzea.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2008
Diskusia
Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenia zo zasadnutia bytovej a sociálnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-11
MZ schvaľuje pridelenie bytu číslo 3 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pani:
Furmanová Mária, bytom Mariánske nám. č. 18, Spišské Podhradie na dobu určitú od 3.6.2008
do 31.8.2008 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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-8-8-B-12
MZ schvaľuje pridelenie bytu číslo 7 na ulici Mariánske nám. č. 18 v Spišskom Podhradí pre pani:
Mgr. Břehovská Mária, bytom Baldovce 31 na dobu určitú od 1.7.2008 do 30.9.2008
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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

Diskusia
Ing. Mačuga

Bola za mnou p. Kamenická, suseda Palenčárovcov a veľmi sa na nich
sťažovala. Bol som za to, pomôcť bratom Palenčárovcom ale teraz som
na pochybách. Zvýšime im nájomné keď dostanú obidvaja príspevok na
bývanie. Ak im dáme ďalšie bývanie budú robiť o to väčší neporiadok.
Ing. Lisoň
Čo sa tým dosiahne keď im pridelíme ďalšiu miestnosť a čo tým, že im
nepridelíme ďalšiu miestnosť? Ak im pridelíme miestnosť, tak ich
zaviazať, aby z peňazí, ktoré dostanú z dávky naviac splácali dlh za
pohreb svojej mamy.
Uznesenie č.: MZ-8-8-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-3-8-B-2 zo dňa 12.2.2008 z dôvodu osamostatnenia sa nájomníkov.
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Zodpovedný:
Prednosta
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
-

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

30.06.2008
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-8-8-B-13
MZ schvaľuje pridelenie bytu číslo 4 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pani:
Kapitančíková Eva, bytom Baldovce 52 na dobu určitú od 1.7.2008 do 30.9.2008 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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

Diskusia
Ing. Mačuga

Ing. Lisoň
JUDr. Boronová

Mgr. Kicková
Komara
Mgr.art.Siváň
Mgr. Bača
Mgr.art. Siváň

MVDr. Kapusta
Ing. Mačuga
Ing. Janičko
Ing. Lisoň

Mgr. Bača

V dvojizbovom byte na Starom jarku 45 sa idú odizolovať steny. Má to
robiť firma a platiť to bude zrejme mesto. Sú tri steny, ktoré je potrebné
odizolovať. Neviem či sa to podarí aj na stene, ktorá je spojená so St.
jarkom 44. Ide vlhko z tejto steny.
K tomuto zámeru sa vyjadroval nejaký projektant? Bolo by dobré sa
poradiť s projektantom, ktorý sa týmto zaoberá.
Pani Šelengová sa znova sťažovala, že jej robia deti na ihrisku zlosť, že
jej zobrali škridľu z plota, znova jej lopta poškodzuje strechu. Sľúbili jej,
že to opravia, bola aj na MZ, znova jej spôsobujú žiaci škodu keď tam
hrajú futbal ale nič sa nevyriešilo.
Malo sa preskúmať či sa prestreší ihrisko alebo sa urobí pletivo. Už sme
sa o tomto bavili na zasadnutí MZ.
Bolo by vhodné prekryť ihrisko zo strany p. Šelengovej.
Chcel som sa opýtať ohľadne geoglyfu. Na akom pozemku je to
postavené?
Patrí to do katastra mesta a je to pozemok Slovenského pozemkového
fondu.
Prezentácia geoglyfu bola iná ako výsledok diela. Je to minimálne
štvornásobná veľkosť ako bola prezentovaná. Všetci čo sme boli na
prezentácii sme boli za ale výsledok je iný. Neviem čo s tým.
Do 30.6. som mal termín prebrať inventarizáciu majetku budov CVČ.
Predniesol správu.
Nemáme doprojektovanú kanalizáciu. Mám ústny súhlas poslancov ale je
potrebné uznesenie.
Nemôžeme požiadať o grant lebo musí byť 95% obyvateľov napojených
na kanál.
Bude potrebný výber dodávateľa na projektovú dokumentáciu. Je
potrebné súhlasiť s prípravou výberového konania na projektovú
dokumentáciu na kanalizáciu.
Myslím, že nikto nebude proti tomu, aby sme začali s prípravou PD na
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kanalizáciu mesta.
Uznesenie č.: MZ-8-8-B-14
MZ súhlasí s prípravou na vypracovanie projektovej dokumentácie na celoplošnú kanalizáciu
v meste.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.06.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
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

V Spišskom Podhradí dňa 30.6.2008

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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