Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 10.1.2013
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci

Voľba členov mandátovej komisie
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Podnety občanov
Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát
Majetok mesta:
1. vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj
nehnuteľnosti dom s.č. 742 na Komenského ulici č.
3
2. nákup pozemkov od Kataríny Novákovej rod.
Kokoruďovej, Starý jarok 36, Spišské Podhradie,
parcela KN-E 567/1 – IBV za mlynom
3. Emília Martinková, Komenského 1, Spišská Nová
Ves – žiadosť o odkúpenie pozemku
4. Lucia Nováčeková, Štúrova 19, Spišské Podhradie
– žiadosť o záber verejného priestranstva na
výstavbu prístrešku na garážovanie osobného
motorového vozidla
Ekover – Rámcová zmluva (odpadové hospodárstvo)

zástupca
primátora
primátor
primátor, zástupca
primátora,
predsedovia
komisií

primátor, zástupca
primátora
Dohoda o mimosúdnom urovnaní – URANPRESS + mesto hlavný kontrolór,
Spišské Podhradie
zástupca
primátora
Členstvo mesta Spišské Podhradie v záujmových
vedúca
združeniach
ekonomického
oddelenia
Návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie na roky 2013 –
vedúca
2015 vrátane rozpočtov škôl a školských zariadení
ekonomického
oddelenia
Prerokovanie protestu prokurátora a VZN č. 1/2013,
hlavný kontrolór

ktorým sa ruší VZN č. 11/2012 na ochranu verejného
poriadku
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I.
polrok 2013
Služby mesta s.r.o. – možnosť výroby tepla v meste
Spišské Podhradie externou spoločnosťou
Správa z kontroly – Základná škola Palešovo nám. 9
Návrh poslanca p. Petra Hanigovského na rokovanie MZ
v mesiaci január
Správy z komisií pri MZ

19) Rôzne
20) Záver

hlavný kontrolór
primátor, zástupca
primátora
hlavný kontrolór
Peter Hanigovský
predsedovia
komisií
predsedajúci
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Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
MVDr. Michal Kapusta
P
Štefan Faltin
P
Mgr. Miloslav Repaský
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Peter Hanigovský
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Peter Vandraško
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Privítal prítomných a poprial všetko dobré do nového roka. Má niekto návrh na zmenu programu?
Miroslav Longauer
Prišiel list od p. Hanigovského o doplnenie bodu rokovania, prečo to bolo zaradené až bod číslo
17? Prečo to nebolo zaradené skôr?
Peter Hanigovský
Môže to byť zaradené aj na konci.
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-1

MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

10.01.2013

Primátor:

+
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Voľba členov mandátovej komisie
MVDr. Michal Kapusta
Za členov mandátová komisie navrhujem: pp. Horbaľa, Petreka, Repaského.
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-2

MZ schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: - Štefan Horbaľ, Vladimír Petrek, Mgr.
Miloslav Repaský.
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Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

10.01.2013

Primátor:

+
0
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Chcem aby sme sa v roku 2013 vyvarovali nedorozumení. Máme kontroly zo Sociálnej poisťovne
na členov komisií a poslancov, ktorí sú chorí a sú na PN. Na kontrolu si žiadajú prezenčné listiny
z MZ, komisií a kópie zápisníc. To znamená, že kontrola nie je len o podpise na prezenčnej listine
ale aj účasti na rokovaní a všetko čo s tým súvisí. Na minulom MZ čítal pán poslanec Varšo
o čom je sľub poslanca MZ „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca MZ ich budem
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenia ste mali zaslané v materiáloch domov.
Podal informáciu o podaných grantoch:
Bytový dom St. j. 47 – je preinvestovaných 133 000,- €. ZŠ Školská 3 – oprava strechy, na účte
je 100 000,- €, začne sa rekonštruovať strecha keď to dovolí počasie.
Mesto pripravuje granty na „Obnov si svoj dom“ – Mariánske nám. 34 – výmena vchodových
dverí, Mariánske nám. 18 - brána, Palešovo nám. 9 obnova strechy vo dvore kde nie je
vymenená krytina.
Služobné cesty:
14.12. – predloženie a obhajoba projektu Komunitné centrum, celkové náklady 205 000,-€
19.12. – generálne riaditeľstvo ŽSR – podpísanie kvitancií na nehnuteľnosť CO sklad
Hydrometeorologický ústav – žiadosť o povolenie na vypúšťanie osobitných vôd do
Margecianky zo skládky TKO
21.12 – ROP, doplnenie žiadosti o NFP Komunitné centrum
4.1.2013 – ROP – konzultácia o možnostiach postupov pri NFP múzeum, zmluva je platná od júna
2009
Peter Hanigovský
Treba dať na niektoré MZ bod rokovania – ROP, aby padlo resumé či áno alebo nie.
MVDr. Michal Kapusta
Do konca januára bude rokovanie s generálnou riaditeľkou, bude to informácia na MZ vo februári.
Máme 5 mesiacov na to aby sme sa „popasovali“ s NFP na múzeum.
Uznesenie č.: MZ-13-01-A-1
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch a pracovných
cestách.
Zodpovedný:
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 6

Podnety občanov
- neboli žiadne
Bod č.: 7

Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát
MVDr. Michal Kapusta
Zákon o voľbách do samosprávy obcí, zákon č. 346/1990 Zb., § 51 – náhradníci – hovorí: 1. Ak sa
uprázdni v mestskom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca mestského zastupiteľstva ako
náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil
mandát, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa §
44 ods. 2 a 3. 2. Nastúpenie náhradníka vyhlási mestské zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa
uprázdni mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Osvedčenie podpíše
primátor mesta.
PaedDr. Martin Sereday
Prečítal sľub poslanca a zložil sľub.
MVDr. Michal Kapusta
Zložili ste sľub, pán poslanec, mám na vás dve otázky a jednu na mandátovú komisiu:
1. Zložili ste sľub poslanca MZ je však známa skutočnosť, že v čase skladania sľubu ste
v súdnom spore s mestom, nepovažujete to za konflikt záujmov?
2. V prípade, že ak sa zúčastníte na schvaľovaní uznesení a súd vysloví, že ste boli úspešný
v súdnom spore to znamená, že váš pracovný pomer nikdy nezanikol, nebude mať vplyv
na zákonnosť a platnosť uznesení?
Otázka na mandátovú komisiu – vedie sa spor Dr. Seredaya s mestom Spišské Podhradie
o neplatnosti výpovede, to znamená, že p. Dr. na súde tvrdí, že je zamestnancom mesta Spišské
Podhradie. Podľa zákona o obecnom zriadení je funkcia poslanca nezlučiteľná so
zamestnaneckým pomerom.
PaedDr. Martin Sereday
To je moja súkromná záležitosť, to sa poslaneckého mandátu netýka.
MVDr. Michal Kapusta
Mám otázku na mandátovú komisiu – spor p. Dr. Seredaya s mestom Spišské Podhradie
o neplatnosti výpovede - to znamená, že p. doktor na súde tvrdí, že je zamestnanec mesta
Spišské Podhradie. Podľa zákona o obecnom zriadení je funkcia poslanca nezlúčiteľná so
zamestnaneckým pomerom. Mandátová komisia overuje platnosť zloženia sľubu poslanca
mestského zastupiteľstva a skutočnosť, že poslanec PaedDr. Martin Sereday nevykonáva činnosti
a funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca.
Peter Hanigovský
To sa spýtame prokurátora či je to v súlade so zákonom. Nepýtaj sa nás. Treba sa pýtať tých, čo
majú na to papiere.
Vladimír Petrek
Ja by som sa opýtal hlavného kontrolóra.
JUDr. Jozef Tekeli
Vznikla veľmi zvláštna situácia, ktorú určite zákon rieši. Určite sa to nestáva často, že osoba sa
uchádza o mandát poslanca a zároveň žaluje mesto o neplatnosť výpovede. Ja som sa doposiaľ
s takýmto prípadom nestretol. Vzhľadom na skutočnosť, že zastupujem mesto v tomto súdnom
konaní, tak nemôže byť moje stanovisko nezaujaté.
Mgr. Jozef Bača
Je tu návrh pána poslanca Hanigovského.
PaedDr. Martin Sereday
Na jednom z prvých pojednávaní som dostal od sudkyne otázku či sa chcem vrátiť späť do svojho
zamestnania na MsÚ, odpovedal som, že nemienim pokračovať pracovať na MsÚ. Bez ohľadu
na to ako súd rozhodne nemienim pokračovať na MsÚ. Medzitým som uzavrel iný pracovný
pomer, takže z tohto pohľadu nevidím rozkol s tým ako dopadne súdne konanie.
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MVDr. Michal Kapusta
Ďalšiu otázku som dal mandátovej komisii.
Vladimír Petrek
Mandátová komisia má rozhodnúť či ten bod je platný alebo neplatný?
MVDr. Michal Kapusta
Mala by konštatovať , že sľub prebehol v súlade so zákonom.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to veľmi smutné, že sme takto privítali nového poslanca medzi nami. Aj keby si pán poslanec
uplatňoval mzdu, on už dávno nastúpil do nového zamestnania.
MVDr. Michal Kapusta
Pán doktor ste toho času na PN?
PaedDr. Martin Sereday
Momentálne áno.
MVDr. Michal Kapusta
A prečítali ste sľub poslanca.
Mgr. Miloslav Repaský
Osobne to vidím ako príliš účelové. Aj v minulosti boli poslanci, ktorí boli na PN, je to nechutné
a je to veľmi neslušné.
Mgr. Jozef Bača
Zo strany mesta tu boli pochybnosti, na ktoré sme sa opýtali.
Miroslav Longauer
Pán zástupca poukázal na sociálnu poisťovňu, že niekto zneužíval prezenčnú listinu?
MVDr. Michal Kapusta
Ja som hovoril o kontrolách zo sociálnej poisťovne.
Mgr. Jozef Bača
Sociálnej poisťovne sa to týka konkrétne.
PaedDr. Martin Sereday
To, že som sem prišiel, je vyložene len a len na moje riziko. Je to vyložene moja starosť.
Považoval som za nutné prísť, pretože som dostal pozvanie. Prišiel som len kvôli tomu, aby som
sa ujal poslaneckého mandátu.
Bod č.: 8

Majetok mesta
MVDr. Michal Kapusta
Mesto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľnosti – Komenského 3 – boli
doručené dve ponuky. Prvá ponuka došla 9.1. od p. Petra Glevického, bytom Spišské Podhradie,
Májová 49, ponúkaná cena bola vo výške 40 300,- €. Druhá ponuka došla 10.1. od firmy Derma
Lauta s.r.o. v zastúpení MUDr. Ľudmila Vargová, bytom Spišské Podhradie, Mariánske nám. 1,
pohúkaná cena bola vo výške 42 320,- €. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-13-01-A-2
MZ berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

10.01.2013

Primátor:

Mgr. Miloslav Repaský
Prečo som bol navrhnutý do mandátovej komisie? Odkiaľ to mám vedieť tieto skutočnosti, to ja
budem niesť zodpovednosť za to či bol sľub platný alebo neplatný? Mne to až teraz dochádza.
Mgr. Jozef Bača
Dr. Sereday jasne vysvetlil veci.
Vladimír Petrek
Ak mandátová komisia nepodpíše uznesenie, mandát poslanca zaniká alebo nezaniká?
Mgr. Miloslav Repaský
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Ja neviem či dnes je niekto z poslancov na PN, či čerpá dovolenku.
Mgr. Jozef Bača
Sľub poslanca s PN nemá nič spoločné.
Mgr. Miloslav Repaský
Ako člen mandátovej komisie sa cítim dobehnutý a podvedený.
Miroslav Longauer
Prečo riešime takéto veci teraz? Keď sa tento spor ukončí potom vyvodíme dôsledky ale nie teraz
za jazdy.
Mgr. Jozef Bača
Dr. Sereday vysvetlil to čo nebolo jasné.
Mgr. Miloslav Repaský
Mali ste si to vykonzultovať vy a nie nechať to na mandátovú komisiu. Vy čo ste hlasovali za
mandátovú komisiu ste o tom vedeli?
Mgr. Jozef Bača
Dr. Sereday povedal, že sa nebude uchádzať o zamestnanie na MsÚ.
MVDr. Michal Kapusta
Nákup pozemkov od p. Novákovej
Je to parcela, ktorá je vo vlastníctve p. Novákovej , plánuje sa, že sa cez ňu bude prechádzať
z IBV Kúpeľná ulica. Zapísal sa GP a teraz je potrebné tú druhú časť dotiahnuť ako sme
rozprávali – mesto odkúpi pozemky, GP je to rozdelené, pre príjazdovú cestu ostane v meste a čo
je na viac odkúpi pán Ivančo s manželkou.
Komisia výstavby súhlasí s odkúpením.
Peter Hanigovský
Majetková komisia súhlasí.
Miroslav Longauer
Celková cena je aká?
Mgr. Jozef Bača
7,- €/m2.
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-3

MZ schvaľuje kúpu pozemku od p. Kataríny Novákovej, rod. Kokoruďovej, trvalo bytom
Starý jarok 36, Spišské Podhradie a to parcela KN-C 567/1 – záhrady vo výmere 583 m2
nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1313 v podiele 1/1 za cenu
4 081,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Martinkovej – žiadosť už podávali viackrát, je to pozemok na Galovej ulici.
Stavebná komisia hovorí, že najprv mali doručiť rozhodnutie pamiatkarov. Komisia nepodporuje
túto žiadosť.
Peter Hanigovský
K tomuto už bolo prijaté rozhodnutie a nič z týchto podmienok sa nezmenilo a nezmenilo sa ani
stanovisko komisie.
Uznesenie č.: MZ-13-01-F-1
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MZ zamieta žiadosť p. Emílie Martinkovej bytom Spišská Nová Ves, Komenského 1
o odkúpenie pozemku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+
0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Lucie Nováčekovej o záber verejného priestranstva z dôvodu výstavby
prístrešku pre garážovanie osobného vozidla. Stavebná komisia zamietla túto žiadosť,
v územnom pláne je v tomto mieste uvedená verejná zeleň.
Uznesenie č.: MZ-13-01-F-2

MZ zamieta žiadosť p. Lucie Nováčekovej bytom Spišské Podhradie, Štúrova 19 o záber
verejného priestranstva z dôvodu výstavby prístrešku pre garážovanie osobného vozidla.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
0
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
0
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Ekover – Rámcová zmluva (odpadové hospodárstvo)
Mgr. Jozef Bača
MZ prijalo uznesenie, v ktorom schvaľuje vývoz KO spoločnosťou Ekover do konca roka 2013.
Potom sme sa začali zaoberať myšlienkou zberu KO vo vlastnej réžii a až potom prišiel návrh
rámcovej zmluvy. Privítal prítomných - Ing. Jaraba zo spoločnosti Brantner, Ing. Perháča
z Ekoveru, JUDr. Ondova a zástupcu primátora mesta Krompachy p. Barbuša.
Ing. Perháč
S firmou Brantner nám 1.9. skončila zmluva. Mestá a obce majú spoločný Ekover, ktorému ste aj
vy uznesením dali zelenú. Do konca roka sme podpísali zmluvy a zobrali sme úver na zakúpenie
techniky v hodnote 246 000,- € bez DPH. 17 strojov + kontajnery, kde banka nás zaviazala, že
spoločníci počas úveru musia podpísať rámcové zmluvy, s tým, že to má byť odsúhlasené MZ.
Rámcové zmluvy ste dostali, ceny sme vám dali na valnej hromade v auguste. Na základe
podnikateľského plánu prehlásilo vedenie Ekoveru, že 5% oproti Branterovi zníži ceny. S cenami
sme išli dole, čo sme povedali sme aj splnili.
Vladimír Petrek
Na komisii ŽP sme preberali túto problematiku a komisia doporučila mestu aby sme sa uberali
vlastnou cestou, zakúpiť auto a zváža KO vlastnými pracovníkmi. Také bolo stanovisko členov
komisie ŽP.
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Ing. Perháč
Zakúpiť si nové vozidlo v prípade Spišského Podhradia je neekonomické, stojí to nejakých 6,5
mil. Sk, 50 tis. Sk je ročný odpis, bez toho aby vozidlo vyšlo do ulíc. Odpad vozia mesačne 4
vozidlá, v Spišskom Podhradí sú jeden deň, keby ste si vozili odpad sami tak by to pre vás boli
dva dni. Kde je ešte poistenie, mzda, nafta a réžia. Je to neekonomické keď mesto platí za KO
priemerne 60 tis. Brantneru Krompachy, to je neekonomické a spoločnosť Ekover je 100% s.r.o.
miest a obcí, mesto Spišské Podhradie má 12,8 %, či to bude strata alebo zisk.
JUDr. Ondov
Nie som členom Ekoveru, riešim im od začiatku určité stanovisko. Aby si obce zabezpečovali
samy zber, toto padlo už v roku 1993 keď sa zakladal Ekover. Následne vstúpil do jednania
s obcami Brantner, ktorý potom zabezpečoval zber KO 12 rokov. Tým, že sa ukončili tieto zmluvy,
ktorými boli obce viazané, nastala možnosť aby si to obce zabezpečovali samy. Ale režijné
náklady na prevádzku sú vždy nepomerne vyššie. Tento proces prebiehal určitú dobu, kde sa
urobila ekonomická analýza toho či obce samy si môžu robiť zber. Vyšlo z toho to, že ekonomiku
takú ako to robil Brantenr dokážu robiť aj obce, že zisk obcí bude v tom, to čo vykazoval brantner,
čo pôjde do zisku Ekoveru, to je zisk spoločných obcí. Obce si to zabezpečujú spoločne. Režijné
náklady nezdieľa jedna obec ale celá spoločnosť. Ekover má 3 zberové vozy, že zabezpečujú
zber odpadu v x obciach. Keď Ekover dokáže ekonomicky vychádzať v ústrety tým, že dokáže
s tromi autami a tými zamestnancami čo má zabezpečiť zber, tak zber nemôže sama s jedným
autom dokázať jedna obec samostatne. Ak si to mesto bude zabezpečovať samo, že v zmysle
zmluvy a odhlasovaných uzneseniach na valnom zhromaždení, ostatní spoločníci budú musieť
hlasovať o jednej veci, že v dôsledku uzavretých zmlúv s bankou, ostatní spoločníci budú musieť
dať návrh na vylúčenie. Musíte si to zabezpečiť sami. Po ekonomickej stránke to nebude
výhodnejšie. Môže byť x subjektov, ktoré budú zabezpečovať zber samy, ale nemôžu
ekonomicky vychádzať lepšie ako samotná jedna spoločnosť. Tie peniaze nejdú nikde inde
a preto nemôže byť ekonomika jedného lepšia ako spolu viacerých a preto aj samotná judikatúra
umožňuje takúto spoluprácu obcí a miest.
Mgr. Jozef Bača
Ak by sme zrušili uznesenie z 20.7.2012 a rozhodli sa uzatvoriť rámcovú zmluvu s Ekoverom je
potrebné urobiť v nej určité úpravy pretože nie všetky služby uvedené v zmluve naše mesto
potrebuje a ani doteraz nevyužívalo. Asi najdôležitejšia v zmluve je doba, t.j. 6 rokov, na ktorú by
sa predmetná rámcová zmluva mala uzatvoriť.
JUDr. Ondov
V rámcovej zmluve sú ostatné veci ponúknuté ako služba za určitých podmienok. V zmluve sú
uvedené ďalšie činnosti, ktoré vie Ekover zabezpečiť. Nezaväzujete sa týmto v rámcovej zmluve.
Zber je nosný.
Ing. Perháč
Tieto činnosti vykonáva Ekover pre mesto Krompachy, s tým, že sú požiadavky aj od ostatných
spoločníkov. Ale keď nie je požiadavka nie je problém to zo zmluvy odstrániť. Tam sme dávali
ceny pre všetkých spoločníkov. Nie je to záväzné.
Štefan Faltin
Zmluva je na 6 rokov. Nedá sa urobiť zmluva na jeden rok?
Ing. Perháč
Tých 6 rokov je doba úveru. Preto je aj rámcová zmluva na 6 rokov. Je to vyjadrenie banky,
posielali sme to každému spoločníkovi. Banka vám nedá úver na kratší čas, sú tam na 6 rokov
stanovené splátky. Prima banka nám vyšla v ústrety lebo tam máte mestá a obce účty. Keď sme
kupovali stroje, tak bol názor, že spoločníci sa na to poskladajú. Bolo to ocenené. Toto som chcel
dať na vysvetlenie keď komisia ŽP odporučila aby ste si zvoz KO zabezpečovali sami.
JUDr. Ondov
Čo obec získa tým keď si to bude zabezpečovať sama? To isté čo získa v Ekoveri, ak získa zisk
bude to pre seba a pre svojich občanov. Ak Ekover bude mať zisk, tiež ho dostanú obce podľa
svojho podielu.
Mgr. Ján Furman
Skutočne existuje analýza, ktorá ukáže, že ten Ekover bude mať zisk v rámci hospodárskeho
roka? A ako vy by ste to dokázali prepočítať na mesto Sp. Podhradie.
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Ing. Perháč
Keď sme žiadali banku o úver, robili sme prognózu 3 roky dozadu a 3 dopredu. Na valnom
zhromaždení v decembri sme ju predkladali, mesačne priemerne vychádza 7 000,- € zisk.
Materiály boli predložené na valnom zhromaždení. Na tomto zisku sa podieľate 12,7 %.
Ing. Jarab
Počúvam o čom sa bavíte a keďže robím ekonóma v „smetiarskom biznise“ už niekoľko rokov tak
viem o čom rozprávam. Pokiaľ komisia sa zapodievala tým, že si to budete robiť sami, bolo
potrebné urobiť analýzu koľko to bude stáť, ktorá by vám ukázala, že nie je možné pri nízkom
objeme nakŕmiť tieto náklady. Od roku 1993 od kedy robím vo firme, som sa stretával s obcami,
ktoré mali auto a robili si samy zber odpadu, po troch rokoch zistili, že nevyrobili ani na opravy
a naftu, ostatné peniaze išli z rozpočtu. Počet nádob čo sa vyvezie musí byť v určitej výške aby
vôbec sa to dokázalo zaplatiť. Skutočne oveľa výhodnejšie je robiť v celku a je to predurčené
dosahovať zisk. Pri zakladaní firmy som robil štartovaciu ekonomiku. Ekover nemá dôvod mať
stratu, to by sa muselo stať niečo zlé. Bolo by nedobré, žeby odstúpili niektoré obce, garantujem
vám, že sami si lacnejšie neurobíte a vyrobíte si dlh.
Peter Hanigovský
Koľko bude mesačná splátka za vozidlá?
Ing. Perháč
Zhruba 3 500,- €.
Peter Hanigovský
Za doterajšiu dobu sme mali nejaké dividendy od Brantnera?
Ing. Slávka Čarná
Nie.
Ing. Perháč
V Brantneri ste nemali dividendy. V Ekoveri áno. Ekover bol v strate lebo nevykonával žiadnu
činnosť.
Ing. Jarab
Vypršala zmluva s Brantenrom Krompachy a nenašla sa vôľa nájsť riešenie na pokračovanie.
Pokiaľ by nekončila zmluva všetko by pokračovalo v starých koľajach.
Ing. Perháč
Je tu zákon o VO – mesto Krompachy má najväčší objem, zákon o VO hovorí, že sú tam nejaké
súťaže a keďže Brantnerovi končili 13 ročné zmluvy, Krompachy a aj vy by ste museli vyhlasovať
súťaž lebo objem je takým, že spadá pod VO. Je právna analýza, je aj vyjadrenie úradu pre VO,
že v prípade, že to bude robiť Ekover, mestá nevyhlasujú súťaž ale Ekover sa stáva verejným
obstarávateľom.
JUDr. Ondov
Obce a mestá si chcú zabezpečovať zvoz odpadu spoločne, je tu istá solidarita. Keby zanikol len
Brantner, nastala by tá situácia ako v mnohých iných oblastiach, ponúkneme vám niečo, rozbije
sa celá koncepcia miest a obcí a potom vám ten niekto povie, že chceme od vás aby to bolo „tak“vy už nemáte iné východisko. Vy si nemôžete dovoliť to, že zajtra vám nevyvezú odpad, alebo
povedať občanom, že budú platiť 2x viac, tu je celkovo dlhodobá koncepcia. Ak si to budete
zabezpečovať sami, tak vám to nikdy nemôže byť lacnejšie. Vy zo svojho vyrábate pre seba. To
bola celá koncepcia Ekoveru, v tom, že to bude zabezpečovať spoločne. Toto zvažovalo aj mesto
Krompachy tak ako vy prečo samy nie – no preto, že ekonomika nemôže vyjsť lepšie. Banka dala
podmienku, ste to všetci odsúhlasili, tak nám to doložte.
Ing. Jarab
Vedeli by sme to lacnejšie urobiť brantner nova , len náš zisk odíde niekde inde ale zisk Ekoveru
zostane pre mestá a obce v združení. Ekover sa bude snažiť robiť efektívne tak aby ste boli
spokojní.
Mgr. Ján Furman
Likvidácia divokých nelegálnych skládok?
Ing. Perháč
Spoločníci Ekoveru majú aj také požiadavky a žiadali aby sme to urobili my. Ak tu u vás nebude
taká požiadavka tak sa to zo zmluvy vyhodí.
Mgr. Jozef Bača
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To je jedna z ponúk služieb.
Ing. Perháč
Robíme aj takéto služby ako je napr. vianočná výzdoba, odhrňovanie snehu atď. buď sa to
zahrnie do ročnej zmluvy alebo sa to robí na objednávku.
Mgr. Ján Furman
Aj tie ročné zmluvy prinášajú určité zisky. Ten zisk ide do spoločného Ekoveráckeho? Pri zisku je
solidárnosť keď napr. Krompachy majú 60%.
Ing. Perháč
Je tam obchodný podiel, doteraz Ekover zisk nemal, rozhodnú spoločníci. Keď Ekover začal
každý mal rovnaký hlas, v roku 1997 bol zlom, a vtedy odhlasovali, že to bude podľa počtu
obyvateľov. Každý má podiel aj pri hlasovacom práve, aj pri zisku aj pri strate. Vaše mesto má
12,7 % podiel a Krompachy 30,7%.
Peter Hanigovský
Ten zlom nastal vtedy keď sa bral úver na skládku v Sp. Vlachoch.
Ing. Perháč
Podal informáciu ohľadne skládky v Sp. Vlachoch.
Mgr. Jozef Bača
Alebo sa zaviažeme na 6 rokov, alebo to budeme zabezpečovať vlastným autom, ide o to či
to bude lacnejšie alebo nie. Je to na rozhodnutie či ísť vlastnou cestou alebo nie.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja som z inej brandže, školstvo je možno ešte horšie na tom. My máme na mysli, že máme firmu
v meste a potrebuje prácu? Sú to služby mesta. Viete nám ponúknuť nejaké zvýhodnenie?
Ing. Perháč
5% celkovo čo sme znižovali ceny ako boli doteraz. Ak bude zisk a valné povie, ktorého členom je
aj váš primátor, že znížime ceny , potom bude strata a obce budú dotovať stratu. V apríli sme
robili s Ing. Vysopalovou analýzu, zisk Brantnera Krompachy išiel do Rakúska, čiže platili sa ľudia,
ktorí už teraz nie sú, náklady sa ponížili, tým pádom sme si ekonómovia dovolili navrhnúť 5%
nižšie ceny. Máme zisk pred zdanením za 3 mesiace 25 000,- €. U vás je každý zber 1 000
nádob, dole sme išli u všetkých služieb 5%.
JUDr. Ondov
To je spojená nádoba, keď si z jedného vrecka zoberiete tak do druhého si vložíte. Stále ide o to,
že je to prepojená nádoba. Musíte si uvedomiť ak to budete robiť sami či pri tomto malom
množstve to bude ekonomické. Nemôže to byť lacnejšie ako v Ekoveri.
Mgr. Ján Furman
Zmluva je na 6 rokov. Nemôže sa stať, že po roku tam pustíte nejakú inú spoločnosť? Ekover nás
od roku 1993 „straší“. Ekover, Brantner – vo mne ten názov firmy evokuje problém.
p. Barbuš
Všetci poslanci sa tvária, že Ekover tu prišiel a niečo od nás chce. Vy ste Ekover. Pán poslanec
chcel či dá riaditeľ úľavu, on nemôže dať, o všetkom rozhodujú členovia – starostovia a primátori.
JUDr. Ondov
Ekover sa stal verejným obstarávateľom, je to prenesený výkon – zabezpečujú ho obce
prostredníctvom Ekoveru. Existuje judikatúra európskeho súdneho dvora a princípy a základné
zásady vylučujú takéto možnosti – napr. vstupu iných ľudí do spoločnosti. To musí byť vždy 100%
spoločnosť obcí a miest. Nič nebráni tomu aby si niečo dielčie zabezpečila ale cez VO. To je
dvojstupňové, valná hromada a VO.
Vladimír Petrek
Krompachy majú koľko %?
Ing. Perháč
30,7%.
Ing. Ján Lisoň
Ekonomika vychádza tak, že keď si to mesto bude robiť samé tak je to na 100% výhodnejšie lebo
navyše sa získa pracovné miesto. Ekonomicky to vychádza porovnateľné z nákladov, ktoré sme
platili doteraz , ak by sme dokázali sprevádzkovať zariadenia za takúto cenu ako vy tak
samozrejme ste nezaujímaví lebo sa vytvoria pracovné príležitosti. 100% účasť obce alebo nie,
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mesto by malo totálny záujem vystúpiť. Ľudia v tomto združení sú tí istí ako boli predtým. Tá ich
nedôvera je namieste. Nie je dôvod využívať vaše služby ani zaviazať sa na 6 rokov.
p. Barbuš
Krompachy chodia presviedčať ostatné obce aby zostali v Ekoveri, mohli sme to robiť sami,
ale keď sú tam nejaké naše peniaze v Ekoveri, skládka, zberný dvor vo Vlachoch lebo sú to naše
peniaze, keď to rozpustíme tak neviem či niekedy k tým peniazom prídeme. Krompachy bazírujú
na tom aby tá firma fungovala, lebo sú tam vložené peniaze. Neverím, že jedno auto za 4 dni
môže vyprodukovať taký zisk ako auto za 20 dní v mesiaci.
Ing. Jarab
Ak ekonomika vyjde to je asi tak , že koľko je dva a dva a koľko chcete aby vyšlo. Ekonóm si
poukladá čísla ako chce. Aké pracovné miesta keď budete 4 dni robiť? Tu je dlhodobá stabilita
lebo to nadväzuje na to čo tu bolo v minulosti. Tu je určitá stabilita, tu nie sú možné otrasy. Ideme
budovať ďalšiu skládku. Zajtra je súťaž na VO , máme najnižšiu cenu na okolí a zabezpečujeme
stabilitu na niekoľko rokov dopredu. My ukladáme 60 000 ton odpadu, v tom celku je to vždy
výhodnejšie. Objektívne nemôže to vyjsť lacnejšie.
Ing. Ján Lisoň
Poslanci budú rozhodovať, vy ste ma utvrdili v mojom tvrdení, keď ste povedali, že ekonóm
poukladá čísla ako chce.
Ing. Jarab
V ekonomických analýzach tam sa to dá, ale ak má niekto 12 rokov rovnaké čísla, je to tak. Tam
už nikto neprekrúti cenu.
Miroslav Longauer
Povedz, pán primátor, rozprávali sme spolu o zakúpení auta.
Mgr. Jozef Bača
Ja som pred chvíľou povedal – 20.7.2012 prijalo MZ uznesenie č. MZ-8-12-B-3: MZ schvaľuje
zabezpečovanie zberu, odvoz a likvidáciu KO prostredníctvom spoločnosti Ekover na dobu do
31.12.2013, potom sme sa začali zaoberať myšlienkou získania vozidla na zber KO
a separovaného odpadu. Komunikovali sme s obcami a mestami, ktoré zber KO zabezpečujú vo
vlastnej réžii a potom prišiel návrh rámcovej zmluvy medzi mestom a Ekoverom.
Štefan Faltin
Na 6 rokov sa mi to vidí dosť veľa. Zastupujeme občanov mesta, aby sme neurobili chybu, že
odsúhlasíme a potom nám občania povedia, čo ste urobili.
JUDr. Ondov
Zmluva bola koncepčne riešená na základe toho čo sa dohodli všetci spoločníci. Musí byť na 6
rokov kvôli banke ale môže tam byť výpovedná doba, ktorá by mohla možno slúžiť k tomu, aby ste
zistili, že je to dobré. Tam je to otázka čisto peňazí pre vás, vy o nich rozhodujete. Vám je to jedno
kto to bude zabezpečovať zber, ale aby to bolo zabezpečované a aby sa nedvíhali ceny atď. auto
má životnosť 9 rokov, bude zvážať 4x do mesiaca, po štyroch rokoch dospejete k niečomu čo
možno bude 0, ale zase to musíte riešiť. Krompachy – keby to bolo tak ekonomicky výhodné , tak
prečo to nerobia sami? Ja nemôžem povedať koľko ročná výpovedná lehota tam môže byť. Musia
súhlasiť spoločníci. Ak odstúpite, bude tam problém – do Ekoveru boli vložené peniaze, nebol
z toho efekt, na skládku by sa dalo uložiť 12 t a nebolo by to neefektívne. Tam sú peniaze. Mesto
Sp. Podhradie prišlo v minulosti do spoločnosti s prosbou o prijatie do spoločnosti.
MVDr. Michal Kapusta
Program MZ je náročný a bodom sme sa zaoberali vyše hodiny, dávam návrh na ukončenie
diskusie.
-

5 minútová prestávka

Vladimír Petrek
Dávam návrh, MZ berie na vedomie informácie ohľadne zvozu KO, navrhujem zvolať pracovné
stretnutie, aj finančnú komisiu.
Mgr. Jozef Bača
Do konca mesiaca musí byť podpísaná zmluva.
Ing. Perháč
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Vyjadrenie banky je do 31.1.2013 predložiť 6 ročné rámcové zmluvy, ak nie 1.2. je úver splatný,
všetci spoločníci. Je dnes 10.1. Kým prebehne pracovné stretnutie, potom zasadnutie MZ. Zajtra
je separovaný zber, v utorok je KO, podľa harmonogramu, čo s tým? Lebo my nemáme zmlvu na
tento rok ani dôvod tu ísť a fakturovať. Tieto rámcové zmluvy a ročné zmluvy máte, páni poslanci,
ja som tu už piaty krát. To sú argumenty, ktoré sú.
MVDr. Michal Kapusta
Pán riaditeľ, je tu vôľa sa stretnúť a dohodnúť veci a nehovorte, že nie je podpísaná zmluva,
v auguste ste meškali s termínmi, nezavádzajte, som trpezlivý, chceme sa dohodnúť a chcete
povedať, že neprídete zvážať KO? Kedy bola reč o tom, že bude rámcová zmluva? Preto boli
najprv ročné zmluvy a až potom ste prišli s rámcovou zmluvou, tiež nás netlačte k múru, to nie je
fér, nie je to košér, rozprávali ste, že každý rok sa bude podpisovať zmluva na vývoz s Ekoverom.
Prídete zajtra zbierať KO a separovaný odpad? Aby sme vedeli, či máme poriešený zber odpadu
na január 2013.
Ing. Perháč
Rámcová zmluva bola 15.11. ako sme sľúbili, treba riešiť január, dobre zídeme sa, poprosím
vedenie mesta aspoň aby nejakú objednávku na január ohľadne zberu KO dalo, dúfajme, že to
poriešime. Ja som chcel len povedať aby sme to do 31.1. stihli aby sme predložili banke rámcové
zmluvy.
JUDr. Ondov
Pravda je tá, ktorú si treba uvedomiť, koncepciu spoločného zberu ste schválili, máte právo
zmeniť uznesenie, každý máte právo do dokladov nahliadnuť. Každé MZ malo koncepciu
odsúhlasiť.
MVDr. Michal Kapusta
Kedy?
JUDr. Ondov
V júni bol Ekover.
MVDr. Michal Kapusta
MZ schválilo uznesenie, že zmluvu podpísať len do konca roka 2013.
JUDr. Ondov
Na valnom zhromaždení bolo prijaté uznesenie a malo byť podané na MZ, ja neviem aké je
uznesenie mesta Spišské Podhradie, ale koncepcia bola, uznesenie ekoveru bolo, to ste mali
v materiáloch, bolo posielané každému.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal prijaté uznesenie MZ.
Ing. Perháč
To sme predložili banke a banka dala vyjadrenie na predloženie úveru, toto bola podmienka na
úver, ktorú dala banka.
Miroslav Longauer
Navrhujem sa presunúť k ďalšiemu bodu.
Uznesenie č.: MZ-13-01-A-3

MZ berie na vedomie informácie ohľadne zberu komunálneho odpadu.
Termín:

Zodpovedný:
Overovatelia:

10.01.2013

Primátor:

Poslanci sa dohodli, že 17.1.2013 o 17.00 hod. bude zasadnutie MZ s bodom Ekover –
Rámcová zmluva.
Bod č.: 10

Dohoda o mimosúdnom urovnaní – Uranpres + mesto Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal zástupcov firmy Uranpres. Podklady k tomuto bodu ste dostali.
JUDr. Jozef Tekeli
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V písomnej podobe vám bola zaslaná dohoda o mimosúdnom urovnaní, je tam napísané to
najdôležitejšie čo sa týka vzťahu mesta so združením Uranpres. Tento vzťah je vyjadrený
v dohode v časti sporné práva, to čo tvrdíme my ako mesto, t. j. že všetky povinnosti zo strany
mesta boli splnené, a to čo tvrdí Uranpres, t. j. že mesto sa dostalo do omeškania s plnením
svojho finančného záväzku. Predmet dohody následne rieši ústupky oboch strán: návrh ústupku
Uranpresu spočíva v tom, že by sa uspokojili so sumou, ktorá by pokryla osobitné poplatky
z omeškania, ktoré im vyrubila VÚB. Ústupok mesta spočíva v tom, že mesto túto nižšiu sumu
uhradí dobrovoľne v snahe vyhnúť sa súdnemu sporu. Obe strany deklarujú to, že mesto sa
dostalo do platobnej neschopnosti, t. j. do omeškania s platením faktúr v dôsledku omeškania
štátu s preplácaním platieb.
Miroslav Longauer
Ako to, že mesto zanedbalo alebo meškalo s platbou?
Mgr. Jozef Bača
Mesto nezanedbalo nič ale meškalo preto, že sme nedostali peniaze od štátu. Skôr sme ich
nemohli poslať.
Ing. Jaško
Začali sme stavbu v októbri 2010, skončili sme kolaudáciou 27.12.2011. Viete ako to bolo v štáte,
a ako to bolo s európskymi fondmi, to nie mesto zanedbalo, u nás situácia bola taká, že sme si
zobrali úver z VÚB a financovali sme stavbu, toto Uranpres – úrok 1,7 % berie na seba a tým, že
štát platil platby neskoršie, preto máme naúčtované platby – cca 10 000,- €. Stavba bola
skolaudovaná 27.12.2011, v máji 2012 mesto dostalo papier od ministra aby sme stavbu zastavili.
Po piatich mesiacoch sme dostali papier aby sme stavbu zastavili a bola dávno skolaudovaná.
MVDr. Michal Kapusta
Na začiatku MZ a vždy bol prvý bod – granty - škola – mali ste podávané informácie ako stavba
pokračuje. Nikto nepredpokladal, že bude trvať dlhšie platba ako 90 dní. Štát zapríčinil to, že
naskočili osobitné príplatky cez VÚB z dôvodu meškania platieb, mohlo mesto urobiť inú
alternatívu a zobral úver 715 tis. €. Nechceli sme ísť touto cestou. Jeseň rok 2012 - už sme
nedúfali, že príde 297 tis. €. Ešte nám dlhuje štát 38 000,- € pozdĺžnosť, ktorú firma Uranpres
chce od nás, čo bolo nad 95 dní činí 10 232,27 €, čo nevedel ovplyvniť Uranpres, ani mesto.
Peter Hanigovský
Problémy s fakturáciou čo sa riešilo medzi nami, uranpresom a štátom, toto bolo zohľadnené?
MVDr. Michal Kapusta
Je to prvý grant čo robilo mesto, kým sme pochopili systém čo sú to oprávnené a neoprávnené
náklady a čo treba fakturovať, tam vznikali nezrovnalosti s dvomi, tromi desaťtisícinami. Podal
informáciu ohľadne platieb od začiatku rekonštrukcie. Bolo by dobré rozísť sa v dobrom s firmou
Uranpres a pokračovať v spolupráci do budúcna.
Mgr. Jozef Bača
Ide o to či schválime túto dohodu alebo sa budeme súdiť. Doporučujem rozísť sa v dobrom. Mohli
odísť zo stavby, nemuselo sa to dokončiť, mohlo to dopadnúť pre mesto oveľa horšie.
Peter Hanigovský
Už sme mali podobné skúsenosti s firmou Unistav. Máme to isté, že ďalšia požiadavka nebude?
Ing. Jaško
Máte istotu, že ďalšia požiadavka Uranpresu na tejto stavbe nebude.
Štefan Faltin
Nemáme schválený rozpočet a treba nám dať 10 tis. € a odkiaľ?
JUDr. Jozef Tekeli
11 335,45 € - to je polovica tej sumy celkovej z omeškania. Firma uranpres to žiada na úhradu
osobitných poplatkov pre VÚB.
Ing. Jaško
Uspokojíme sa aj s 10 232,27 €.
Miroslav Longauer
Kto je za to zodpovedný?
Mgr. Jozef Bača
To už niekoľkokrát tu bolo povedané. Štát neposlal peniaze.
Miroslav Longauer
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Kto podpisoval zmluvy?
Mgr. Jozef Bača
Predpokladám, že ja.
Miroslav Longauer
Vtedy to bolo treba brať s rezervou, ja nemienim byť zodpovedný a 10 tis. € hľadať v rozpočte.
Peter Hanigovský
Stanovisko komisie – treba urobiť právnu analýzu aké sú šance mesta v prípadnom súdnom
spore. Komisia zobrala správu na vedomie.
Mgr. Miloslav Repaský
Bolo by dobré keby sa nám to v rozpočte odzrkadlilo, bolo by dobré nájsť peniaze.
MVDr. Michal Kapusta
Záverečná žiadosť o platbu je 38 000,- €, ktoré by mali prísť tohto roku. Škola bude vykrytá,
všetko, aj práce naviac, všetko. PD platila škola.
Mgr. Miloslav Repaský
Budeme požadovať tieto financie priamo od školy?
Mgr. Jozef Bača
O tom sa budeme baviť neskôr, uzavrime teraz túto vec medzi mestom a Uranpresom.
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-4

MZ schvaľuje uzavretie dohody o mimosúdnom urovnaní medzi Uranpres, spol. s r.o.
sídlo: Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves, ARPROG, a.s. Poprad, sídlo: Partizánska
3878/86A, 058 01 Poprad, COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. sídlo: Kysihýbelská 29, 969
01 Banská Štiavnica a mestom Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Členstvo mesta Spišské Podhradie v záujmových združeniach
Mgr. Jozef Bača
Táto požiadavka vzišla na minulom MZ, zaoberala s tým finančná komisia.
Ing. Slávka Čarná
Prišiel rozpis na úhradu členského Zmos – 652,- € ročne sa platí, finančná komisia navrhla zrušiť
ZMOS a ZMO–Spiša, kde sa platí ročne 194,- €.
Mgr. Jozef Bača
Ja osobne by som členstvo v ZMO-Spiša nerušil.
Mgr. Miloslav Repaský
Bolo by možné vyhodnotiť plusy aj mínusy členstva v jednom aj druhom?
MVDr. Michal Kapusta
Poviem osobnú skúsenosť so ZMOS-om. Petícia proti zrušeniu trate Sp. Vlachy – Sp. Podhradie,
osobne doručená na veľký ZMOS, neprišla žiadna odpoveď a osobne som tam bol za právnikom .
Mgr. Jozef Bača
Som za to aby sme ostali členmi ZMO-Spiša, na tieto stretnutie chodia starostovia a primátori
z celého regiónu. Ide tu aj o výmenu skúseností.
PaedDr. Martin Sereday
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K veľkému ZMOS-u – za posledné roky som mal veľmi veľa príležitostí, veľký ZMOS už nemá so
zastupovaním miest a obcí na Slovensku nič spoločné. Vedenie ZMOS-u obhajuje svoje záujmy,
o ostaných členov sa nestarajú. Ja by som bol za to, aby s veľkým ZMOS-som bola akákoľvek
spolupráca prerušená, je kontrapoduktívna, stojí to členské ale sú príliš ďaleko od problémov,
s ktorými sa obce a mestá zaoberajú. Tak ako odpovedal p. zástupca, že sa neunúvali ani
odpovedať.
Mgr. Miloslav Repaský
ZMOS je aj dôsledok financovania školských zariadení, to sú výsledky jeho práce.
ZMO-Spiša keďže je to združenie starostov a primátorov, bol by som za.
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-5

MZ schvaľuje zrušenie členstva mesta Spišské Podhradie v Združení miest a obcí
Slovenska.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-01-B-6

MZ schvaľuje zrušenie členstva mesta Spišské Podhradie v Združení miest a obcí Spiša.
Termín:
10.01.2013

Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

0
-

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie na roky 2013 – 2015 vrátane
rozpočtov škôl a školských zariadení
Mgr. Miloslav Repaský
Vážený pán primátor, vážení poslanci, prítomní, dovolím si pripomenúť, že sa zabudlo na plnenie
uznesenia – vodovod a kanalizácia. Ani jeden z nás nechce a nemá záujem mariť plnenie
uznesenia. Aby sme toto uznesenie naplnili aspoň určitou časťou. Nemalé úsilie predniesol aj Dr.
Varšo. Navrhujem aby sme ponížili rozpočet mesta vo výdajovej časti o sumu 47 000,- €. Táto
suma nech sa prenesie do rozpočtu v položke „vodovod a kanalizácia v meste“.
Mgr. Jozef Bača
S ekonómkou sme predložili návrh rozpočtu, v ktorom bola táto požiadavka uvedená. Uznesenie
o kanalizácii je nevykonateľné pretože polovicu tejto sumy ste už raz rozdelili vo výdajovej časti
rozpočtu pre rok 2012 a tie isté už rozdelené a minuté peniaze v roku 2012 ste chceli rezervovať
opäť v roku 2013.
Mgr. Miloslav Repaský
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V mojom záujme je aby sa rozpočet prijal. Bol som na zasadnutí finančnej komisie a predložil som
návrh. Dávam časť tejto sumy, uznesenie je platné a mali by sme ho rešpektovať.
MVDr. Michal Kapusta
Rušíme tým uznesenie, ktoré dal p. Varšo?
Mgr. Miloslav Repaský
Keď dostaneme do mesta 38 tis., môžeme tam niečo doložiť.
Mgr. Jozef Bača
Najskôr ukončime stavbu Starý jarok 47, zaplaťme 20% čo máme zaplatiť lebo nedostaneme
80%-tnú dotáciu.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja verím, že ani vaše úsilie nevyjde nazmar, že všetci chceme kanalizáciu v meste.
Vladimír Petrek
Treba zmeniť uznesenie. Vodovod spravuje PVPS a nie mesto. V návrhu na uznesenie je
vodovod a kanalizácia.
MVDr. Michal Kapusta
Ako poslanec môže predložiť návrh.
Mgr. Ján Furman
Ten výdaj sa neponíži, bude tam tak či tak, len v inej kolónke. Ponížiť výdaj sa nedá.
Ing. Slávka Čarná
Rozpočet bol tak urobený, že si neviem predstaviť z ktorej položky. Skôr hľadať v príjmoch, za
odpredaj domu a z projektov lebo z výdajovej časti už fakt nevieme odkiaľ.
Mgr. Miloslav Repaský
Aj tých 10 tis. bude treba nájsť čo sme pred chvíľou odsúhlasili.
Peter Hanigovský
Už prišli konkrétne čísla z ministertstva?.
Ing. Slávka Čarná
Zatiaľ nie.
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-

MZ schvaľuje poníženie rozpočtu vo výdajovej časti o sumu 47 000,- €. Táto suma sa
prenesie do rozpočtu v položke „kanalizácia mesta“.
Zodpovedný:
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
0
0

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Peter Hanigovský
Mám návrh na úpravu rozpočtu, znížiť dotáciu pre MŠK. Prečítal návrh na uznesenie.
Mgr. Peter Vandraško
To máš po tej konzultácii so mnou, čo si hovoril na finančnej komisii?
Ing. Slávka Čarná
Toto bolo prebraté na finančnej komisii a tá to neodsúhlasila. Neprešlo to hlasovaním.
Miroslav Longauer
Keby som sa mal k tomu vyjadriť, tak navrhujem ešte jedno sedenie neverejné aby nám p.
Komara podal vyjadrenia k rozpočtu a prejsť ešte raz rozpočet po položkách.
Jozef Komara
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Je to zbytočné po položkách keď tomu nebudeme rozumieť. Myslím, že bolo dosť času.
Navrhoval som na predošlom MZ aby sme sa stretli, neviem prečo komunikuješ pán poslanec
s trénermi a hocikým iným, neviem prečo si neprišiel za mnou aby som ti všetko vysvetlil. Je to
o čom? O osobnom spore? Čísla v rozpočte vysvetliť vieme ale čo za tým vidíme to je úplne niečo
iné. Toto je rozpočet krízový. Traja ľudia budú mať v rozpočte 218,- € v hrubom, to je na hrane.
Nemám problém sa s tebou stretnúť, pán poslanec.
Miroslav Longauer
To, že si ma nepozval nikdy na stretnutie, ten rozpočet , ktorý si predložil z večera do rána, za to
mám hlasovať? Verím, že keby sme išli položky po položkách a verím, žeby sme financie našli.
Neprišiel som na zasadnutie finančnej komisie preto lebo tam chodí milión ľudí.
Jozef Komara
Z večera do rána sa asi ťažko niečo upečie. Keby si chcel komunikovať, dva roky hovorím, poďme
sa stretnúť, porozprávať, jeden poslanec so mnou komunikoval, to si vážim. Tvoj syn chodí na
prípravky 3-4 roky a tvoj vzťah je k futbalu asi taký, že prídeš len ku bráničke. Keby to bolo iné
tak by si mal záujem a čísla videl. Ten vzťah tam musí byť.
Mgr. Jozef Bača
Aj ja chodím na finančnú komisiu, nikdy som tam nevidel milión ľudí. V komisii sú ekonómovia,
inžinieri, doktori, magistri, ak finančná komisia dá návrh, tak by sme to mali rešpektovať.
Miroslav Longauer
Bol som minulý rok na finančnej komisii a bolo mi vytknuté, že čo vy poslanci robíte, ani
kanalizácia vám neprešla. Pán Komara ty by si mal vyjsť s iniciatívou a vysvetliť veci, ja podporím
futbal lebo je tam aj môj syn. Ja som dával niekoľko návrhov aby sme sa stretli a nikto neprišiel.
Mgr. Peter Vandraško
Vážený primátor, poslanci, hostia, myslel som si, že sa nebudem vyjadrovať k tejto veci ale nedá
mi to. Pán kolega poslanec, a je to jeho štýl, tlmočil niečo v neprítomnosti niekoho, že po
konzultácii so mnou si zistil, došiel k tomu, že MŠK netreba toľko peňazí, že sa dá ušetriť. A na
základe akej konzultácie?
Peter Hanigovský
Bolo to na prvej finančnej komisii. Na prvom zasadnutí finančnej komisie pýtal si sa ako so
športom lebo ide o deti, ide o tvoju srdcovú záležitosť a ja som povedal, že tam je to o mzdách
a nie o športe, ty si navrhol – vyraďme žiacky futbalový klub a pokryme pre „A“ mužstvo náklady
na štadión a dopravu a nech si na mzdy hľadá p. Komara.
Mgr. Peter Vandraško
Čo si to dovoľuješ? Tie tvoje konšpiratívne reči, ktoré prenášaš aj na poslancov, bohužiaľ, ty si
riešiš svoje osobné veci. Mal by si zvažovať svoje správanie v tomto parlamente.
Pýtal som sa ťa ako to myslíš so športom. Na finančnej komisii padlo moje meno a bol som
očiernený. Neprajem si aby si hovoril v mojej neprítomnosti niečo. Možno pán Varšo mal za dva
roky viac návrhov ako ty za dvadsať.
Štefan Faltin
Nepáči sa mi keď napríklad na komisii nepredkladáte veci a z večera do rána predložíte veci na
MZ, tak ako si ty hovoril p. primátor, to tak isto nie je spoločné s ničím.
Miroslav Longauer
Pán poslanec ty si naposledy dával návrh na retardér a tiež to bolo narýchlo.
Štefan Faltin
Z ničoho nič som ten návrh nedával ale prejednali sme si to v komisii.
Vladimír Petrek
Je smutné, že nevieme v rozpočte nájsť peniaze na kanalizáciu. Bol som na finančnej komisii tam
to bolo prejednané, kanalizáciu pri rozpočte mesta by sme stavali 40 rokov. Súhlas, stavajme ju a
40 rokov a tak budeme 40 rokov hovoriť, že nemáme kanál. Na ul. Starý jarok v akom stave sú
cesty? Nepohneme sa ďalej lebo nemáme kanalizáciu. Nehovorím, že hneď. Dosť to berieme na
ľahkú váhu tú kanalizáciu.
Mgr. Jozef Bača
Prečo si myslíš že to berieme na ľahkú váhu?
Vladimír Petrek
Máme uznesenie z októbra. Je snaha zablokovať peniaze teraz v rozpočte?
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Mgr. Jozef Bača
Nie, nie je, ale úloha číslo jeden je zaplatiť za dom St. jarok 47.
Peter Hanigovský
V návrhu rozpočtu je celý návrh na úhradu za dom. Pri schvaľovaní zámeru na tento dom som sa
pýtal či máme na spoluúčasť. Bolo povedané, že sa to bude potom riešiť.
Mgr. Jozef Bača
Neviem čo všetko bolo povedané ale určite bolo povedané, že keď môžeme získať dotáciu 80%
tak tých 20% nájdeme.
MVDr. Michal Kapusta
Keď som tu bol ako poslanec, p. Hanigovský, chválil si Braňa Ondruša, že je dobrý, že nech majú
aj percentá z toho, že boli úspešní v grantoch. Urobili sme dva veľké projekty, škola a skládka,
Tento barak na St. jarku sme robili samy, za verejné obstarávanie sme zaplatili 500,- € lebo to
bola veľká súťaž - 25 mil. Sk a ide výzva na kanál a na ČOV, vo februári ide výzva na kanál, p.
Longauer povie, že aj tak kanál neprejde, smejem sa nad úbohosťou, že už dopredu hovoríme, že
neprejde. Ja som za to aby sme mali v rozpočte na kanál, ale najprv do marca vyplaťme firmu
Milanko, veď touto cestou sme chceli ísť. Aj poslanec Varšo povedal, že by bolo nerozumné
nezobrať dotáciu 80% keď tam bývalo 60 neprispôsobivých občanov.
Miroslav Longauer
Samochvála je zlá chvála. Záujmom poslancov je kanál, keď máme podnikať na Podzámkovej
ulici a aby tam chodili turisti tak neviem či to je dobrá vízia nemať kanál.
MVDr. Michal Kapusta
Podávanie grantov to je práca celého tímu. Keď budeme mať schválený rozpočet v grante sú za
to body, nie provizórium, keď je záverečný účet – sú body, a toto je práca nás všetkých. Body sú
za všetko aj za MRK ale aj za to aká je samospráva, aký má aj rejting. Každý chce aby bol kanál
urobený. Koľko kanálu máme urobeného v meste doteraz?
Vladimír Petrek
Privádzač na čističku, taký kanál nemá ani Bratislava.
MVDr. Michal Kapusta
Koľko metrov kanálu máme v meste vybudovaného?
Vladimír Petrek
Neviem.
MVDr. Michal Kapusta
5,3 km stôk a 1,9 km prípojky – toto nám treba dorobiť. 7 km kanála je vybudovaného v Sp.
Podhradí od roku 1990. Preinvestovalo sa 30 mil. Sk v Podhradí na kanalizáciu.
Miroslav Longauer
Tie parametre nespĺňajú súčasné kritériá, je to zastaralé.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto Poprad, SNV má kanalizáciu kde sa mieša voda splašková a dažďová, mesto Poprad
a SNV nedostalo peniaze na kanál ako my v tejto výzve a sú to iní hráči ako my.
Vladimír Petrek
Vybudovala sa stoka.
Peter Hanigovský
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-

MZ schvaľuje znížiť dotáciu pre Občianske združenie MŠK Spišské Podhradie o sumu
18 200,- €, financie presunúť na položku výstavba kanalizácie. Celková dotácia 25 450,- €
+ financie na prevádzku autobusu pre MŠK v rozpočte mesta 8 345,- € a financie určené
na mzdu správcu areálu v rozpočte CVČ Spišský hrad vo výške 8 800,- €, spolu futbal
MŠK 42 595,- €. Na iné športové akcie suma 3 000,- €.
Zodpovedný:
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta

Primátor:

-

PaedDr. Martin Sereday

+
18

Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
-

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-7

MZ schvaľuje rozpočet mesta spišské Podhradie na rok 2013 vrátane rozpočtov škôl
a školských zariadení v jednotlivých položkách v celkovej výške:
- príjem mesto Spišské Podhradie - 3 720 322,- €
- výdaje mesto – 2 164 723,- €
- výdaje školy – 1 555 599,- €
- výdaje spolu – 3 720 322,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday

+
0
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-01-A-4

MZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2014 a 2015.
Termín:

Zodpovedný:
Overovatelia:
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-8

10.01.2013

Primátor:

MZ schvaľuje realizáciu rozpočtového opatrenia mesta do výšky 3 300,- € v jednotlivých
prípadoch, ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte
zabezpečená, za podmienky, že nedôjde k prekročeniu limitu celkových výdajov
schválených v rozpočte.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
0
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+
0
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Prerokovanie protestu prokurátora a VZN č. 1/2013, ktorým sa ruší VZN č.
11/2012 na ochranu verejného poriadku
JUDr. Jozef Tekeli
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Okresný prokurátor podal protest proti VZN o ochrane verejného poriadku. Riziko pri prijímaní
tohto VZN sme si dobre uvedomovali už pri prijímaní tohto VZN. V meste je vypuklý problém
žobrania, ktorý chceli poslanci riešiť formou normatívneho zákazu obťažovania iných osôb.
Judikatúru ústavného súdu v tejto veci sme poznali, napriek tomu sa poslanci rozhodli reagovať
na tento veľmi akútny spoločenský problém. Z uvedeného dôvodu navrhujem VZN na ochranu
verejného poriadku zrušiť. Následne v súlade s pripomienkami a výhradami prokuratúry
pripravíme nové VZN. Zároveň však poukazujem, že prokuratúra od nás žiada zaslanie ´ďalších
troch VZN – o pyrotechnike, o podnikaní a o chove psov. Reštriktívny výklad, ktorý dnes uplatňuje
prokuratúra a súdy k samosprávnym VZN obcí ma vedú ku konštatovaniu, že obce dnes v oblasti
normotvorby strácajú, a dokonca úplne stratilo možnosť regulovať si svoje vlastné záležitosti na
svojom území podľa vlastných potrieb a v záujme miestneho obyvateľstva. Ak obec nemôže
formou VZN zasiahnuť do žiadneho základného práva alebo slobody, tak ako to z výkladov
vyplýva, som presvedčený, že dnes žiadna slovenská obec nie je schopná a spôsobilá prijať
právne konformné VZN. V prípade ďalších protestov teda dávam do pozornosti myšlienku aby
mesto pristúpilo ku kompletnému zrušeniu všetkých samosprávnych všeobecne záväzných
nariadení.
Štefan Faltin
Na komisii sme to preberali a išlo o návrhy Dr. Varša, ktoré chcel zakomponovať do VZN ,
myšlienky mal dobré, zakomponovali sme to ale prokurátor to napadol, poprosím riaditeľa OO PZ
nech sa vyjadrí.
Mgr. Jozef Pentrák
Bol za mnou p. Varšo ohľadne „žobrania“, skúsili sme to dať do VZN, prokurátor to zamietol, tušili
sme , že to tak bude ale skúsili sme to. Celé VZN je dobré akurát to „žobranie“ sa zmení.
Predpokladali sme to, že to tak skončí.
JUDr. Jozef Tekeli
Práca komisie bola riadna, nebolo to narýchlo, toto nie je len problém mesta Spišské Podhradie,
ale takmer všetkých obecných samospráv. Ak sme hovorili o ZMOS-e, tak toto je napríklad
priestor, ktorý by mal ZMOS riešiť.
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-9

MZ schvaľuje VZN č. 1/2013, ktorým sa zrušuje VZN č. 11/2012 mesta Spišské
Podhradie na ochranu verejného poriadku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013
JUDr. Jozef Tekeli
Elektronickou poštou vám bol zaslaný návrh kontrolnej činnosti. Sú to návrhy, ktoré realizujem
každý rok v prvom polroku. Zároveň je tam návrh ďalších operatívnych kontrol.
Uznesenie č.: MZ-13-01-B-10

MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie na I.
polrok 2013.
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Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

10.01.2013

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Služby mesta s.r.o. – možnosť výroby tepla v meste Spišské Podhradie
externou spoločnosťou
Mgr. Jozef Bača
Škoda, že tu nie je riaditeľ spoločnosti, má zdravotné problémy, je v nemocnici. Je to informácia
pre vás, aby sme sa na budúcom MZ tomu mohli venovať. Ponúkajú prenájom alebo odkúpenie
kotolne na Štúrovej ulici. Rokovali sme so zástupcami tejto firmy, podmienka z ich strany bola, že
sa nikto neodpojí. Takéto niečo mesto nedokáže zabezpečiť.
MVDr. Michal Kapusta
Chceme aby niekto druhý spravoval výrobu tepla ako Služby mesta? Už sme tu ponuku mali
z firmy Krompachy, už sme to mali, že aj keď firma bude v červených číslach , mesto garantovalo
ceny.
Peter Hanigovský
Toto je už tretia ponuka. Bolo to v čase kedy celá Štúrova ulica bola napojená na túto kotolňu aj
kláštorok.
Vladimír Petrek
Rozhodujúca je cena. Ak bude cena nižšia, neviem prečo by sme mali Služby mesta dotovať,
ktoré sú v červených číslach už druhý rok.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba zistiť aké sú ceny tepla v Prešove. Býval som na tomto sídlisku v meste a ponúkajú teplo
jedno z najdrahších a keď iná firma zmluvne garantuje cenu na úrovni mesta Prešov, tak treba
zistiť čísla.
Mgr. Miloslav Repaský
Oni ako firma dostávajú zemný plyn lacnejšie, ak to pomôže a výroba tepla by bola lacnejšia.
PaedDr. Martin Sereday
Ponúkaná nižšia cena je dobré lákadlo aby sme nedopadli jak s prvou tatranskou. Aby sme aj
s tou teplárenskou firmou nedopadli tak, aby sa neopravovali kotolne v Prešove alebo výmeny
centrálnej teplárenskej výroby a budú musieť dvihnúť ceny. Príliš málo informácií aby sme sa
mohli teraz rozhodnúť.
Uznesenie č.: MZ-13-01-A-5

MZ berie na vedomie podanie informácií o možnostiach výroby tepla v meste Spišské
Podhradie externou spoločnosťou.
Zodpovedný:
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 16

Správa z kontroly – Základná škola Palešovo nám. 9
JUDr. Jozef Tekely
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ZŠ Palešovo nám. 9 neporušila žiaden právny predpis, mala vykonanú predbežnú finančnú
kontrolu na dohodách. Kontrola bola vykonaná po školení, ktorého sa všetci zamestnanci
zúčastnili.
Uznesenie č.: MZ-13-01-A-6

MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z kontroly o výsledkoch kontroly dohôd
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Zodpovedný:
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 17

Návrh poslanca p. Petra Hanigovského na rokovanie MZ v mesiaci január
Peter Hanigovský
Chcel by som aby poslanci boli oboznámení v hrubej sume s odmenami zamestnancov. Chcem
požiadať aby mi ŠKD Školská 3, MŠK a CVČ chcel by som poprosiť o menoslov ľudí, ktorým sa
vyplácajú mzdy a jednou sumou koľko je to ročne.
Mgr. Peter Vandraško
Pokiaľ viem tak školy a školské zariadenia dávajú správy a tam je uvedené aké záujmové útvary,
koľko ich je, kto ich vedie atď. keď si to prejdeš v rámci škôl tak tam to máš.
Jozef Komara
Aj v rozpočte MŠK to je presné.
Peter Hanigovský
Chcem to všeobecne.
MVDr. Michal Kapusta
Na februárové zasadnutie predložíme.
Jozef Komara
V mesiaci december boli 3 akcie: florbalový turnaj v telocvični CVČ, mestský turnaj mládeže
v minifutbale v telocvični ZŠ Školská 3 a 15. ročník polmaratónu „Slobodní – ženatí“. V sobotu sa
plánuje IV. ročník memoriál F. Slebodníka, na ktorý vás chcem pozvať, ešte sa bude robiť akcia
karneval pre deti a zvažujeme aj pre dospelých.
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ som sa pýtal pána Hanigovského o jednej skutočnosti. Myslel som si, že komisia
na ochranu verejného záujmu bude reagovať ale nereagovala. Predseda je p. Horbaľ. Navrhujem
týmto komisii ochrany verejného záujmu zaoberať sa konfliktom záujmov p. poslanca
Hanigovského vzhľadom ku skutočnostiach, ktoré sa stali v meste Spišské Podhradie, kde
nájomníčka mestského nájomného bytu odišla do nájomného bytu p. poslanca MZ a zároveň
člena a predsedu finančnej a mejetkovej komisie a komisie bytovej a sociálnej. Kde sú informácie
o jednotlivých bytoch o výške nájmu v bytoch, ktoré sú v majetku mesta Spišské Podhradie.
Vykonanie kontroly konfliktov záujmov - čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu. Citoval zákon: „V zmysle č. 4 ústavného zákona je verejný funkcionár povinný
pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný
funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. Verejný funkcionár sa
musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého čo môže byť v rozpore s týmto ústavným
zákonom“.
Miroslav Longauer
To je tvoj návrh? A prečo?
MVDr. Michal Kapusta
Odišla pani z nájomného bytu a išla do bytu p. Hanigovského. Aj jeden nemenovaný pán sa nás
to dnes pýtal, že má záujem o mestský byt ale že u p. Hanigvského je to menej.
Peter Hanigovský
Už sa ma pýtala ďalšia pani, v mestskom byte má pleseň. Každý občan tohto štátu má právo si
vybrať, ja som tento byt nikomu nenúkal. Bolo by treba sa zamyslieť prečo za mnou chodia ľudia
z mestských bytov. Pýtal si sa ma či s tým nemám problém, že som predsedom bytovej komisie,
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povedal som, že nie. Michal, ty nemáš problém s tým, že všetky záhradnícke práce v meste robí
firma z tvojej rodnej obce, nemáš na nich prepojenie? Pýtať sa môžem.
MVDr. Michal Kapusta
Môžeš.
Miroslav Longauer
Je to rodinný príslušník?
MVDr. Michal Kapusta
Myslíš, že sesternica z tretieho kolena je rodina?
Miroslav Longauer
St. jarok 47 – chcel by som nahliadnuť do PD pôvodnej strechy a chcel by som vidieť drevo.
MVDr. Michal Kapusta
Obnov si svoj dom keď robíš strechu ti netreba PD. PD sme robili až potom keď sme išli do
zámeru vybudovať nájomné byty. Môžem ti dať grant a môžem ti dať PD, ktorá je teraz.
Miroslav Longauer
Z čoho bol robený rozpočet na strechu? Z akých podkladov?
MVDr. Michal Kapusta
Prišiel rozpočtár a urobil rozpočet. To robil môj predchodca p. Mačuga.
Poprosím hlasovať o mojom návrhu.
Uznesenie č.: MZ-13-01-D-

MZ odporúča Komisii pre ochranu verejného záujmu zaoberať sa konfliktom záujmov p.
poslanca Hanigovského vzhľadom ku skutočnostiam, ktoré sa stali v meste Spišské
Podhradie, kde nájomníčka mestského nájomného bytu odišla do nájomného bytu p.
poslanca MZ a zároveň člena a predsedu finančnej a majetkovej komisie a komisie
bytovej a sociálnej.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
10.01.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday

0
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Bod č.: 18

Správy z komisií pri MZ
- predsedovia komisií podali správy zo zasadnutí komisií
Uznesenie č.: MZ-13-01-A-7

MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.01.2013

Bod č.: 19

Rôzne
JUDr. Jozef Tekeli
Zostal post komisie predsedu kultúrnej komisie neobsadený. Je potrebné doplniť túto komisiu.
Mgr. Miloslav Repaský
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Bol by som za to aby p. Varšo zostal predsedom komisie.
Mgr. Jozef Bača
Zákon to umožňuje.
Poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní a ukončil zasadnutie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 10.1.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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