Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 25.02.2021
Program:

P.č. Obsah

Predkladá

1.

Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej

primátor

dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
5.

Kontrola plnenia uznesení

6.

Podnety občanov

7.

Prideľovanie nájomných bytov

8.

Výsledky XXIV. kola a vyhlásenie XXV. kola OVS IBV Katúň

primátor,
predsedníčka
komisie
prednosta

9.

Návrh na vyradenie majetku

predseda komisie

10.

Viacúčelová vodná nádrž Spišské Podhradie - proces EIA a primátor
možnosti

financovania

zástupca primátora

inžinierskych prác pre územné

a stavebné konanie
11.
12.

Areál - Sivá brada – možnosti zlegalizovania stavby
Primátor
- návrh na prevádzkovanie
IBV Bielidla - výhľad verejnoprospešných stavieb - mestské Primátor
komunikácie a inžinierske siete

13.

Parkovisko pod Spišským hradom – Sobotisko – podanie Primátor
informácií

14.

Vysporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou – Primátor
Johanka n.o.

15.

Zmeny a doplnky č. 5 ÚP mesta Spišské Podhradie -

primátor

schvaľovanie zámerov do zásobníka
16.

Majetok
1. Ing. Marián Boržik, Jarmočná 15, Spišské Podhradie žiadosť o predaj pozemku
2. Návrh na odpredaj osobného automobilu Škoda Fabia
3. Návrh na kúpu ojazdeného osobného automobilu pre mesto
Spišské Podhradie
4. Imrich Vysočan, Hviezdoslavova 51/31, Spišské Podhradie
– žiadosť o odkúpenie parcely
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primátor,
predsedovia komisií

5. Korfant Stanislav, Štefánikova 512/58, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti ( pozemku ) vo
vlastníctve mesta Spišské Podhradie
6. Lukáš David, Starý jarok 15, Spišské Podhradie - žiadosť
o kúpu rodinného domu
7. Ing. Miroslav Rác, Čergovská 22, Prešov – žiadosť o kúpu
nehnuteľnosti
17.

Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2021 vrátane rozpočtov
škôl a školských zariadení

18.

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za 2. polrok
2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2020

19.

21.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2021
Správy z komisií pri MZ

22.

Rôzne

23.

Záver

20.

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
predsedovia komisií

Predsedajúci

Prítomní:
P Mgr. Milan Blahovský
Peter Hanigovský
P Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
P Mgr. Vladimír Šolc
Mgr. Jozef Bača
P Mária Kaľavská
Štefan Faltin
P Vladimír Tomko
Jozef Jenča
P
Mgr. Peter Vandraško
Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný
Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

primátor, predseda
komisie, vedúca
ekonomického
oddelenia
hlavný kontrolór

P
P
P
P
P

MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 11
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Program rokovania ste dostali poštou aj mailom.
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Uznesenie č.: MZ-01-21-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Sú doplňujúce návrhy do programu rokovania?
- neboli
Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Ing. Ján Lisoň, Mgr. Jozef Bača, Mgr. Peter
Vandraško.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Lisoň, Mgr. Jozef Bača, Mgr. Peter
Vandraško.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem poslancov: Mgr. Vladimír Šolc a Peter Hanigovský.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem Mgr. Vladimíra Šolca a p. Petra Hanigovského.
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Bod č.: 4

Informácia o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
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+
+
+
+
+

MVDr. Michal Kapusta
Chcem vám popriať všetko dobré v tomto roku, zasadáme prvýkrát tohto roku. Som rád, že sme
presunuli MZ o týždeň neskôr skrz koronavírusu. Aby rok 2021 prebehol aspoň tak ako rok 2020.
Na mestskom úrade je to celkom dobré teraz, úrad je otvorený v pondelok, stredu a piatok.
Predtým dva týždne sme boli zatvorení ale fungovali sme, ak si niekto dohodol stretnutie po
telefóne alebo mailom mohol prísť na úrad. Sme v bordovej farbe, výsledky v meste sú dobré.
Otvorili sme školy, výsledky sa nepokazili, zatiaľ. Boli by sme radi aby bol aj II. Stupeň základných
škôl otvorený, ale uvidíme ako to bude.
IBV Pivovar II – zo Slovenského pozemkového fondu nám prišla výzva na doplnenie, bude to na
budúcom MZ, mali by sme dostať od štátu bezodplatne cca 6 pozemkov (cca 8 000m2).
Súdny spor Berko verzus mesto - p. Berko sa odvolal posledný deň, pokračujeme v súdnom
spore, to znamená, že rozsudok nie je právoplatný, ale pre nás je to trochu pozitívna správa, na
tomto stupni sme vyhrali, ale pokračujeme ďalej.
Prešiel nám projekt GES, názov projektu: „Vypracovanie účelového energetického auditu pre
budovy s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v meste
Spišské Podhradie“, celkové oprávnené náklady 24 187,20 €.
Je zrealizovaný projekt cez MIRRI - bezbariérový prístup – zabezpečenie bezbariérového prístupu
hendikepovaných obyvateľov regiónu okolo Spišského hradu vo verejných budovách mesta
Spišské Podhradie, jedná sa o 1 ks šikmej schodiskovej plošiny s minimálnou špecifikáciou, 3 ks
pásový schodolez s minimálnou špecifikáciou - MŠ Májová ulica, MŠ Štefánikova ulica +
Komunitné centrum, múzejná expozícia + galéria, 1 ks kolieskový schodolez s minimálnou
špecifikáciou – knižnica, cena celkom s DPH: 35 120,- €.
Chodník na Májovej ulici – vysporiadavali sme pozemky pri polícii a chceli by sme vystaviť
chodník na Májovej ulici po ľavej strane od polície – dali sme urobiť geometrické zameranie,
plynovod, ktorý mal byť celkom na kraji je presne pod chodníkom. Dávali sme žiadosť aby určili
hĺbku plynovodu, ak bude viac ako jeden meter môžeme urobiť chodník, hľadali sme
s projektantom riešenie na stiahnutie dažďovej vody do vsakovacích boxov, aby sme odbremenili
ČOV.
Obnov si svoj dom – mesto bolo vybrané na zorganizovanie ceremoniálu – Dni európskeho
a kultúrneho dedičstva 2021. Podali sme projekty na: - obnovu fasády na bytovom dome Starý
jarok 45, - mlyn, sanácia vlhkosti a kanalizácia pod mlynom, - obnovu kostola a kino + PD podala
cirkev, budova kina je zapísaná ako NKP.
MAS LEV cez IROP – projekt sme podávali na parkovisko na Sídlisku hrad, neprešli nám body
a teraz chcú znovu vyhlásiť výzvu kde sa zmenia body pri hodnotení – elektro-nabíjacie stanice
pre bicykle a kolobežky na slnečnú energiu so zázemím, jednalo by sa o 5 nabíjacích miest
(50 000,- €). Do MAS LEV platíme každý rok 3 200,- € v tomto období sme od nich nedostali nič,
toto je posledná možnosť , od roku 2014 sme nedostali nič. Podanie žiadosti budeme dávať keď
vyjde číslo výzvy ale potrebujeme robiť projekt. Navrhujeme 5 nabíjacích miest: - Mariánske
námestie (pri budove MsÚ), - Parkovisko pod hradom, - Sídlisko hrad (pri Koncertnej sále), parkovisko na Spišskej Kapitule, - Spišský salaš alebo Sivá Brada.
Je možnosť podať projekt cez NFP IROP na sídliskové monobloky, podmienky vyhovujú na
Sídlisku hrad, jedná sa o podporu budovania infraštruktúry verejnej zelene. Zlepšenie
environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry
a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, napríklad regenerácia vnútroblokov
sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V Podhradí máme tri 3
sídliská. Na Štúrovej ulici sú detské ihriská v relatívne v dobrom stave, na Levočskej ceste a
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Štúrovej ulici by sme mali urobiť opravu miestnej komunikácie na jeseň 2021. Májová ulica keby sme išli do výstavby chodníka na Májovej ulici, tak by sme vedeli urobiť prístupové
komunikácie tam, kde by išla dažďová kanalizácia ako spätné úpravy. Sídlisko hrad – išli by
sme do tejto výzvy – sú tie bytovky osadené tak, že do toho prostredia by nemal nikto vstupovať,
tam by sme sa mohli realizovať a pripravovať PD. Chodník na Májovej ulici sa kreslí. Otázka je
dnes na vás či sa môžeme projekčne pripraviť na tie dva zámery – vnútroblok na Sídlisku hrad
cez IROP a elektronabíjacie stanice pre bicykle cez MAS LEV – výzvy na tieto projekty budú
vonku v mesiaci marec – apríl. Bol by som rád, ak by ste nám povedali či sa môžeme pustiť do
priprav PD a na MZ v marci by sa schvaľovali podania žiadosti o NFP.
RED Bull F1 14.04. a 15.04.2021 – celosvetová kampaň pre spoločnosť Red Bull Ralcing Formula
na na území Českej a Slovenskej republiky. Nakrúcanie na Slovensku je plánované na stredu
14.4. a štvrtok 15.4.2021 s tým, že 14.4. sa bude nakrúcať na Airport Poprad a na príjazdovej
komunikácii k Spišskému hradu, ide o odbočku z hlavnej cesty 1/18 na cestu číslo 3215 po
odbočku na Hodkovce a následne na príjazdovú komunikáciu k Spišskému hradu. Celé
nakrúcanie je pod záštitou Ministerstva dopravy a Ministerstva vnútra SR, ktoré bude koordinovať
dočasné uzatváranie komunikácií. Chcú natočiť videá okolo Spišského hradu, je to celosvetová
akcia, komunikujeme s touto spoločnosťou. Dávam to na vedomie, mesto to nebude nič stáť.
Nutella brána - oslovila nás česká spoločnosť Nutella na podporu Českých a Slovenských
turistických miest. V rámci tejto kampane chcú umiestniť v období od júla do konca októbra na
niekoľkých najkrajších miestach v ČR a SR unikátne fotobrány. Každá z týchto brán bude
jedinečne navrhnutá pre dané miesto a jej vzhľad, bude maximálne rešpektovať lokalitu
umiestnenia. Cieľom kampane je dostať do týchto miesto čo najviac turistov a podporiť tak
tuzemský cestovný ruch. Turisti sa budú môcť pri týchto bránach odfotiť a zaslať foto na web
kampaň, čím sa môžu zapojiť do súťaže o limitovanú edíciu produktu Nutella a ďalšie ceny.
Brána by bola osadená na chodníku ako sa ide na Spišský hrad. To sú veci, ktoré by nás mali
v propagácii posunúť trošku ďalej. Firma Nutella nám zaplatí za prenájom a naši remeselníci
urobia bránu, kde sa bude dať odfotiť.
Mgr. Peter Vandraško
Chodník bude cez celú Májovú ulicu. Bude tam aj prechod pre chodcov?
MVDr. Michal Kapusta
Chodník by končil pri dome p. Tatarka, možno sa aj trošku zatočí smerom na Komenského ulicu.
Mgr. Peter Vandraško
Padá šachta medzi našou bytovkou a vedľajšou. Bolo by dobré sa na to ísť pozrieť. Tam chodia aj
nákladné autá čo zberajú odpad.
Nabíjacie stanice – je to európsky svetový trend. Nahrádzajú rýchlu komunikáciu v mestách, za
mňa áno. Dnes sme mali v Teleráne nášho rodáka Dávida Maliňáka, ktorý sa predviedol so super
výrobkami. Páči sa mi myšlienka Nutella aj Red bull – všetko je dobre čo zviditeľní mesto.
Aktivity na úvod roka v tomto čase, aktivita dobrá, zase sa posúvame vpred.
Ing. Ján Lisoň
Covid – kompetentní nám vyvolávajú totálne zmätky a kto je postihnutý tak to vie posúdiť. Chcem
pochváliť, že primátor organizuje stále testovanie. Nemáme starosti kde by sme sa dali otestovať
keby nebolo testovanie v meste a oceňujem, že si sa nedal na tú cestu ako niektorí primátori ako
to nebudeš robiť.
Nabíjacie stanice, stanovištia, chcem pripomenúť, že tu bol v minulosti záujem vybudovať
nabíjaciu stanicu pre autá, mne sa nepáči zámer na Mariánskom námestí vybudovať nabíjaciu
stanicu. Otázkou je aj umiestnenie na Spišskej Kapitule.
MVDr. Michal Kapusta
Myslel som na parkovisku na Spišskej Kapitule. Mne by vychádzala aj Sivá Brada, rátala sa mi aj
synagóga lebo tam chodí veľa turistov. Tie miesta sú na zváženie ale mohli by sme ich mať 5.
Otázkou je či ísť do toho alebo nie.
Ing. Ján Lisoň
Ja som za, ale nepáči sa mi umiestnenie na Mariánskom námestí ani pri synagóge.
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Peter Hanigovský
Nutella brána – pred 3 rokmi sme tu mali projektantov z Brna a hovorili o tom, že ten hrad máme
zohyzdený reklamným smogom. Veľké spoločnosti nemajú problém stavať reklamné banery.
MVDr. Michal Kapusta
Je to len na 3 mesiace. Keby to malo byť trvalé tak určite nie.
Mgr. Peter Vandraško
Máš svojim spôsobom pravdu ale keď vidím 10 balónov nad hradom s rôznymi reklamami tak
teraz čo ich zostrelíme?
MVDr. Michal Kapusta
Čo s vnútroblokom? Je to revitalizácia zelene, ihrisko, sedenie, besiedka, oddychová zóna atď.
jedná sa o zveľadenie priestoru medzi bytovkami. Ihrisko terajšie je už na dožitie.
Ing. Ján Lisoň
Vnútrobloky na Sídlisku hrad by bolo treba zladiť s ďalšími zámermi.
Záver: - všeobecný súhlas k príprave PD na projektové zámery – Vnútroblok na Sídlisku hrad cez
IROP a elektronabíjacie stanice pre bicykle cez MAS LEV.
Uznesenie č.: MZ-01-21-A-1
MZ berie na vedomie informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Na MZ 17.12.2020 bolo prijatých 40 uznesení, 32 je splnených, 3 trvajú, za toto volebné
obdobie trvá 9 uznesení.
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie nie je aktuálne čo sa týka dátumu. Necháme ho zatiaľ tak?
Jozef Jenča
Áno.
Ing. Ján Lisoň
Pomníky Honvéda a Harmattu – máme prijaté uznesenie, že MZ ukladá MsÚ rokovať s vlastníkmi
či ste s tým niečo robili? Je to uznesenie z 15.10. 2020.
MVDr. Michal Kapusta
Nerobili sme s tým nič, to nám ušlo, sme na to zabudli.
Uznesenie č.: MZ-01-21-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
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Termín:
Primátor:

25.02.21

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

+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Podnety občanov
Mgr. Peter Vandraško
Bol som sa prejsť, robia sa chodníky pri fare, autá parkujú aj na brehu potoka a ten nie je
spevnený. Nemôže dôjsť k zosuvu brehu?
MVDr. Michal Kapusta
Priestor pri brehu, to nie je parkovisko, slúži na otočenie áut. Na tomto priestore budú umiestnené
bobry na odpad.
Mgr. Peter Vandraško
Spišské Podhradie je dosť silné historicky. Možno je to podnet pre kultúru alebo pre ZUŠ, bolo
by dobre vytvoriť tabuľu pre osobnosti, ktoré sú pochované na cintoríne aby si to verejnosť mohla
prečítať, mládež aby vedeli aké osobnosti niekedy v meste pôsobili a žili. Možno by to bol aj
odkaz na históriu Podhradia.
Mgr. Jozef Srnka
Milk Agro – novo presťahovaná prevádzka - značná časť zákazníkov parkuje rovno pred dverami
a druhá vedľa, je tam problém prejsť na Sídlisko hrad.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať všetkým čo chodia do odberových tímov a aj napriek možnosti nakazenia sa
pomáhajú nám všetkým zvládnuť pandémiu v našom meste, regióne a štáte – je to náročné každý
víkend sa obliekať do ochranných overalov. Sú to naši lekári, zdravotné sestry, záchranári,
magistri, študenti – všetci čo môžu testovať, ďalej administratívni pracovníci z radov našich
kolegov na úrade, študenti, dobrovoľníci aj naši hasiči a policajti. No všetci čo nám pomáhajú
a ktorých stretávame na našich odberných miestach. Chcem poďakovať aj školám, už v decembri
sa rozprávalo o tom, že si majú zriadiť MOM aby si testovali žiakov, rodičov a učiteľov, bol to
veľmi dobrý záver, že sme to urobili pod hlavičkou mesta. V tom prvom testovaní sme zastrešovali
19 obcí, okres Levoča má 33 obcí, skoro pol okresu. V Levoči na Okresnom úrade pozerali ako
sme to dokázali. Chcem poďakovať, že ľudia chodia na testovanie.
Uznesenie č.: MZ-01-21-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

25.02.21

+
+
+
+
+

Bod č.: 7

Prideľovanie nájomných bytov
MVDr. Michal Kapusta
Momentálne nie sú žiadne byty na pridelenie, máme všetko obsadené. Treba do budúcna
rozmýšľať, čo ďalej.
Bod č.: 8

Výsledky XXIV. kola vyhlásenie XXV. kola OVS IBV Katúň
Mgr. Jozef Srnka
V 24 kole nebola doručená žiadna ponuka na odkúpenie pozemku.
Uznesenie č.: MZ-01-21-A-4
MZ berie na vedomie výsledok XXIV. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

25.02.21

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-3
MZ schvaľuje vyhlásenie XXV. kola OVS na predaj pozemku, parcela č. KN-C 111/2 v k.ú. Katúň
s podmienkami:
- minimálna cena 15 000,- € bez DPH
- termín na doručenie ponúk do 24.03.2021
- ostatné podmienky ako v predchádzajúcich kolách OVS
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Návrh na vyradenie majetku
MVDr. Michal Kapusta
Mala to komisia majetková a finančná. Je tu jedna vec sporná – v Materskej škole na Májovej
ulici, kde sa nemohla nájsť vŕtačka by som to chcel ozrejmiť, boli tam viaceré firmy pri
rekonštrukcii a naša vŕtačka zmizla. Tu je nová vŕtačka, ktorú darovala škôlke jedna z firiem,
ktoré tam pracovali. Predpokladám, že táto vec čo sa týka vŕtačky je vybavená.
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Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia vykonala vo vyššie uvedených organizáciách obhliadku
majetku navrhnutého na vyradenie. Všetok majetok navrhnutý na vyradenie bol pripravený podľa
priložených zoznamov. K elektronickým a elektrickým zariadeniam boli doložené potvrdenia
o nefunkčnosti alebo nerentabilnosti opráv pre ďalšie používanie. Majetok navrhnutý na vyradenie
bol značne opotrebovaný, nepoužiteľný pre ďalšie užívanie. V uvedených inštitúciách bol
doporučený na vyradenie nasledovný majetok:
- DHM (dlhodobý hmotný majetok)
- HIM (hmotný investičný majetok)
- STR (stroje)
- OTE (operatívno-technická evidencia)
Ing. Ján Lisoň
Nepovažujem za správne spájať inventarizáciu s vyraďovaním. Zaviedli sme režim, že do
novembra bude vyraďovanie opotrebovaného majetku. Podstatu vidím v tom, že odborní
pracovníci predložia návrh na vyradenie a v ňom je uvedené, že je položka odcudzená a zároveň
predložia dôkaz, že je nefunkčná. Očakávam, že príde mi doklad, ktorý je dobre urobený a nie tak
nezmyselne. Pripadá mi to tak, že zamestnanci si myslia, že asi to aj tak nikto nebude čítať. Ide
mi o podstatu. Taký papier zodpovedný zamestnanec predloží poslancom aby o tom hlasovali.
Teraz boli predložené nové návrhy na vyradenie, ja som namietal, že sú tam kvačky pri podpisoch
a nie sú identifikované osoby, ku tomu mám tiež pripomienky. Likvidačná komisia sa na
vyraďovacie protokoly nemá čo podpisovať. Najprv sa rozhodne, že sa niečo vyradí a potom
nastúpi likvidačná komisia, zlikviduje sa a urobí sa z toho zápis. Nie je to nič náročné. Snaha
bola, keď som tam chcel 8 podpisov tak je tam teraz 12. My tu, 11 poslanci, sme zodpovední za
verejný majetok a venujme sa tomu.
Knižnica – upozornil ma pán kontrolór, že v knižnom zákone sa hovorí, že inventarizácia sa
nerobí podľa zákona o účtovníctve. Som presvedčený, že aj tie knihy, ktoré sú tam sú majetkom
mesta, ak má zastupiteľstvo právo rozhodovať o tom čo sa s tými knihami stane. Každý majetok,
ktorý prestane existovať sa vyradí a sa vyradzujú aj ukradnuté knihy, časopisy atď. My vždy
musíme hodnotiť čo sme preto urobili aby sa to nestalo a na všetko máme papier, zapíšeme čo
urobili zodpovedné osoby.
Anna Gondová
Každých 5 rokov robíme revíziu knižného fondu a takto zistíme koľko kníh nám chýba. Mohla by
som podľa starého zákona vyradiť 450 kníh, teraz mi chýbalo 54 kníh. My máme v knižnici aj
kamerový systém, ale ja nemôžem dospelým zakázať nezobrať si tašku do knižnice a nemôžem
im tašku po odchode skontrolovať. Ani v obchode vám nekontrolujú pri odchode tašku. Deti tašky
nechávajú ale dospelí berú so sebou. Oproti minulým obdobiam nám poklesli straty, chýba 7 kníh
od ľudí čo zomreli a mne je nepríjemné ich ísť pýtať knihy. Deti sa vyzliekajú a odkladajú tašky,
dospelých nemôžem vyzvať aby si tašku odložili. Robili sme revíziu v júli 2019, pol roka je
dohľadacia doba. Niektoré knihy sa počas toho pol roka nájdu.
Mgr. Peter Vandraško
Určite, p. Lisoň, nám majetok mesta leží na srdci, všetci máme vedomie aj svedomie, nechcem
zachádzať do minulosti, keď sme riešili iné veci nie jednu vŕtačku alebo pár kníh. Som rád, že sa
to sleduje a je to memento pre organizácie mesta, ktoré majetok spravujú, je to sledované, nie je
to také hrozné. Pochybil niekto, je to riešiteľné ale nie je to niečo čo ohrozuje stav a chod mesta.
Viem vás pochopiť o tých knihách, spravujem kabinet telesnej výchovy , kde je kopa pomôcok,
môže sa stať, niekomu sa zapáči lopta, nemá takú, tak si ju odloží potom zoberie atď. Viem
o čom rozprávam. Treba asi skúsiť osloviť aj tých pozostalých.
Štefan Faltin
Ja som tiež jedno volebné obdobie robil vyraďovanie, pán kolega, viem, že ti záleží na každej
korune, sme nevyčítali, že sa knihy stratili, tiež sme vyradzovali a prihliadali sme na tie veci tak
ako keby bola vyradená z opotrebovania nie z odcudzenia.
Ing. Ján Lisoň
Tá vŕtačka sa musí vyriešiť. V návrhu na vyradenie materskej školy je uvedená hodnota bez
vŕtačky. Po správnosti by to bolo normálne riešiť ako škoda a následne prijať náhradu. Majú rôzne
výrobné čísla.
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Uznesenie č.: MZ-01-21-B-4
MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta:

ZŠ,
Paleš.
nám. 9
ZUŠ

MŠ
Mestský
úrad
Spolu

SPOLU
v€

HIM
(hmotný
investičný
majetok) v €

STR
(stroje)

992,04

221,20

-

394,91

-

1 608,15

2 056,19

-

1 526,9
2

70,09

-

3 653,20

2 958,16

-

-

1 743,31

-

4 701,47

-

1 659,27

-

149,87

-

1 809,14

6 006,39

1 880,47

1 526,9
2

2 358,18

-

11 771,9
6

Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

v€

+
+
+
+
+

OTE
(operatívnotechnická
evidencia) v €

NIM

DHM
(dlhodobý
hmotný
majetok) v €

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Viacúčelová vodná nádrž Spišské Podhradie – proces EIA a možnosti
financovania inžinierskych prác pre územné a stavebné konanie
MVDr. Michal Kapusta
Máme ukončený proces EIA a z toho vyšli ďalšie otázky k tejto stavbe. Ešte nám chýba jeden
pozemok vo vlastníctve SR a SPF aby sme mali 100%-tné krytie pozemkov. Z vyjadrení orgánov
vyšli ďalšie výskumy. Týmto sa posúvame niekde inde, predpísané vrty majú stáť 35 000,-€, čiže
celá PD k územnému konaniu - , vrty, analýzy atď. hovorí sa o cene 80 tis. € bez DPH. Vyvstáva
otázka či pokračujeme ďalej. Môj názor je ísť ďalej aby sme od SR dostali chýbajúci pozemok,
jednáme s Ministerstvom dopravy a NDS a ponúkame im, že pri výstavbe druhej tunelovej diery,
tam by mohlo byť umiestnenie sute na hrádzu, ktorá by mala byť dlhá 1,5 km. Ministerstvo
dopravy si urobilo analýzu 100 najdôležitejších stavieb na Slovensku a tunel Branisko tam nie je.
Minister to vidí na rok 2028. Tým pádom máme čas aby sme to dotiahli do úspešného konca čo
sa týka PD, aby sme si to rozrátali na viac rokov. Keď už máme právoplatnú dokumentáciu
k územnému rozhodnutiu, tak potom je ľahšie nájsť si partnera na stavbu. Celkový rozpočet pri
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prvých vrtoch – rašelina do hĺbky 3-4 metrov, projektanti navrhujú urobiť ďalšie vrty a na tom
osadiť hrádzu, spolu by to stálo cca 26 mil. €. Tieto vrty by nám mohli znížiť náklady o polovicu
a ak by sme získali kamenivo z Braniska čím by sme si pomohli. Pozemky čo máme
v kameňolome majú ísť do revitalizácie, tak by sme znížili ďalšie náklady a tento rozpočet by bol
aj s cyklochodníkom atď. Možno by sme sa so stavbou dostali na sumu 8 mil. eur a stavbu v roku
2027 alebo 2028 do tej by sme mohli ísť. Toto je taký môj stručný priebeh prác, ktoré sú a otázkou
je čo ďalej. Podotýkam, nateraz hovorím o PD k územnému konaniu a nie k stavebnému
povoleniu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia súhlasí s návrhom aký predložil p. primátor a navrhuje MZ rozložiť financovanie
PD vodnej nádrže na ďalšie 3 roky.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja berie podanie informácií ohľadom
výstavby vodnej nádrže na vedomie. Komisia sa vyjadrí po preštudovaní podkladov na ďalšom
zasadnutí.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia berie na vedomie podanú informáciu o viacúčelovej
vodnej nádrži. Komisia nemá výhrady ani k ďalšiemu pokračovaniu potrebných aktivít primátora
mesta v procese výstavby diela.
Vladimír Tomko
Naša komisia sa tým tiež zaoberala, oboznámil som komisiu s týmto rozhodnutím a komisia
odporúča aby sa ďalej pokračovalo.
Peter Hanigovský
Tiež som si prešiel tých 22 strán, celá doterajšia činnosť zabrala veľa času nielen primátora ale aj
zamestnancov. Ministerstvo sa pýtalo, ktoré obce má vodná nádrž chrániť. Žiadne. Ktorá obec
nad týmto tokom má čističku? Baldovce majú len búdku, Buglovce, Nemešany, Klčov – nič.
Slovenský vodohospodársky podnik podnik nepreberie tok do správy – na to bude treba
vyčleňovať ďalšie financie čo sa týka údržby a prevádzky. Náklady 26 mil. žeby sme to dokázali
skresať, teba ale brať do úvahy aký bude nárast cien. Myslím si, že čas, ktorý sa tomu venoval
mohol byť využitý na iné časti mesta – Trhovisko, Komenského ul. atď. bude tam treba financie.
Vidím otáznik nad osadou Dobrá Vôľa sú to veľmi dobrí rybári a o ďalších veciach ani nehovorím,
majú veľa času, budú tam častými návštevníkmi. Keď vodnú plochu, tak kúpalisko a nie 11 ha
vodnú plochu. Na záver chcem povedať, že venujme energiu viac priamo v meste a nie plnením
sna pána poslanca Tomka za mestské peniaze.
MVDr. Michal Kapusta
Chráni mesto Košice, my sme v povodí Hornádu a Bodvy. Sme vysoko postavení zberáme vodu
z Levočských vrchov až dole do Čierneho mora. Predpokladám, že do roku 2028 budú mať tieto
obce, čo si menoval, ČOV. Správa - nechceli sme robiť nádrž na vodnom toku, nechceli sme
Ružín. Máme 24 ha – plocha na 13 ha, 8 ha pozemkov na podporu cestovného ruchu, ak
povieme my alebo ľudia po nás, že budeme predávať tieto pozemky, tak si myslím, že to nebude
po 14,- € za m2 keď teraz sa hýbu po 50 m2. Ak by sa to predalo tak verím, že investícia nie je
zlá. Okolo nádrže by mali byť chodníky, cyklochodníky, myslím si, že už je čas aby mesto išlo do
väčšej podpory cestovného ruchu a aby to bol príjem pre mesto. Predpokladáme, že by sme sa
mohli dostať aj s parkoviskom atď. do 13 mil. €, ak pôjdeme do viacerých grantov tak to sa dá. Aj
budova, bývalý „RAJ“ stála cca 2 mil. €. Keby som to povedal na začiatku tak by sme určite do
toho nešli.
Vladimír Tomko
Do roku 2025 EÚ stanovila, že každá obec musí mať čističku. To bude nenormálny prínos pre
mesto čo sa týka turizmu atď. ľudia potrebujú aj zrelaxovať. Keby si videl koľko ľudí sa chodí
prechádzať do Mulíka z celého Podhradia, toto by bolo zatraktívnené. Rozhodne to bude
plusové. Zatiaľ v Podhradí čo sa týka oddychovej zóny nie je nič.
Peter Hanigovský
Sú aj menšie dediny ako je Podhradie a majú kúpaliská a slúžia aj okolitým obciam a sú to malé
stavby. Vidieť vodnú nádrž to v tom, že tam bude bufet a budeme tam predávať rybárske lístky,
tak to bude asi dosť málo.
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Vladimír Tomko
A že je to môj sen, už prestaň o tom rozprávať.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-5

MZ schvaľuje proces realizácie prác súvisiacich s územným konaním Viacúčelovej vodnej
nádrže v Spišskom Podhradí a financovanie PD vodnej nádrže rozložiť na roky 2021 –
2023.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Areál Sivá Brada:
- možnosti zlegalizovania stavby
- návrh na prevádzkovanie
MVDr. Michal Kapusta
Našli sme právoplatné kolaudačné rozhodnutie z roku 1998-2002. Predpokladám, že GP je na
katastri, máme súhlasy vlastníkov, rokovali sme so SR, nemajú problém s tým, aby nám pozemok
pod stavbou – WC - na Sivej Brade predali ale najprv musíme zlegalizovať stavbu. Chceli by
sme spustiť tú budovu do prevádzky na túto turistickú sezónu. Máme človeka cez úrad práce,
ktorý by to mal na starosti. Treba nám tú budovu dať dokopy a rokovať s p. Šimkom aby nám
pustil vodu a elektriku. Pýtal som sa p. Koperdaka či by nám to dal do prenájmu, povedal, že nie
a že nemá záujem o túto stavbu za takúto cenu. Rozprávali sme s ochranou prírody a krajiny
Slovenský raj, s biskupstvom aký by bol ďalší zámysel. Ochrana prírody a krajiny Slovenský raj
chce kúpiť od Šimka 9 ha pozemkov cez projekt v roku 2021. Keby sa to podarilo by sa chceli
dohodnúť s biskupstvom o zámene pozemkov, žeby sa preložilo parkovisko – chránená plocha
a tie by potom dostal Koperdak, toto je vízia 5 rokov. Vízia WC by zostala a parkovisko by sa
vybudovalo nové. V územnom pláne terajšia parkovacia plocha je na vybudovanie. Ochranári
tam chcú vybudovať náučný chodník s chodníkmi a terasami a do toho vstúpi biskupstvo čo sa
týka náučného chodníka. Pozemok od SR budeme musieť kúpiť za cenu znaleckého posudku,
nedostaneme ho bezodplatne ako iné pozemky.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia navrhuje MZ schváliť zlegalizovanie stavby WC Sivá
Brada a po zlegalizovaní pristúpiť na prevádzkovanie ďalších obslužných činností.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja má zhodné stanovisko s majetkovou
komisiou.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť začatie procesu jednania so Slovenskou republikou
o odkúpenie pozemku potrebného pre stavbu WC Sivá Brada.
Uznesenie č.: MZ-01-21-C-1

MZ ukladá primátorovi mesta MVDr. Michalovi Kapustovi rokovať s dotknutými orgánmi
štátnej správy za účelom legalizácie stavby – sociálne zariadenie na Sivej Brade.
Zodpovedný:
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Primátor

Termín:

25.02.21

Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:
+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-6

MZ schvaľuje prevádzkovanie sociálneho zariadenia na Sivej Brade v réžii mesta Spišské
Podhradie pre turistickú sezónu apríl – september 2021.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

IBV Bielidla – výhľad verejnoprospešných stavieb – mestské komunikácie
a inžinierske siete
MVDr. Michal Kapusta
Rozprával som s p. Gurčíkom, mladším aj starším, prichádzajú na to, že zásobovať stavbu
popod Rypaj nie je riešením. Hľadáme iné riešenia. Viem si predstaviť, že mesto vysporiada štát
a on nech dohodne súkromníkov aby pochopili, že ak tam bude cesta tak aj tie pozemky sa môžu
stať stavebnými pozemkami. Keby sa malo rozprávať o prípojkách tam by som chcel byť účastný,
aby sa to nerobilo pre jeden pozemok. Cesta popod Rypaj – obyvatelia sú proti, ostatné pozemky
sú biskupské, ak nie je určený biskup nemôžu riešiť finančné veci. Toto by mohla byť taká asi
najlogickejšia varianta ak by sa pustili Bielidla do budúcna na výstavbu rodinných domov, ale
skôr si myslím, takým developerským spôsobom ako areál bývalej tehelne alebo Pivovar II.
Peter Hanigovský
Mestské lesy, ktoré máme nad Dianou, mesto zdedilo od bratov Altovcov. Treba pozrieť či tam
nespadajú aj tieto pozemky na Bielidlach.
MVDr. Michal Kapusta
Máme spustený proces s právnikom, ktorý rieši lesy v Bijacovciach. A našiel nejaké pozemky,
ktoré zostali visieť, možno máš pravdu a tie pozemky budú o rok – dva mestské.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť začatie procesu jednania so Slovenskou republikou
o prevode pozemku pod cestou IBV Bielidla.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča mestu byť nápomocným pri
príprave podkladov pre vydanie územného rozhodnutia na prístupovú komunikáciu v danej
lokalite.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová aj napriek tomu, že mesto má v územnom pláne
výstavbu rodinných domov na predmetnej parcele neodporúča MZ konať vo veci žiadosti p.
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Branislava Gurčíka o výstavbu cestnej komunikácie a ďalších s tým súvisiacich aktivít z dôvodu,
že mesto v súčasnosti neeviduje takmer žiadne žiadosti o individuálnu bytovú výstavbu v lokalite
Bielidla.
Uznesenie č.: MZ-01-21-C-2

MZ ukladá primátorovi mesta MVDr. Michalovi Kapustovi rokovať so Slovenskou
republikou – Slovenským pozemkovým fondom o nadobudnutí pozemkov pod cestou IBV
Bielidla do vlastníctva mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-7

MZ schvaľuje proces realizácie prác súvisiacich s územným konaním na IBV Bielidla
a následným vysporiadaním pozemkov v prospech mesta Spišské Podhradie pod
verejnoprospešnými stavbami na IBV Bielidla I. etapa vo vlastníctve a v správe
Slovenskej republiky.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

25.02.21

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Parkovisko pod Spišským hradom – Sobotisko – podanie informácií
MVDr. Michal Kapusta
Robíme na zmenách a doplnkoch č. 4. Všetky štátne orgány súhlasia s výstavbou parkoviska pri
Sobotisku aj s cyklochodníkom. Keby sme išli do výstavby parkoviska tak sú tam dvaja vlastníci –
p. Branislav Žec, s ktorým rokujeme a p. Pavol Staňa, ten súhlasí, on by to najradšej predal.
Otázkou je či chceme kúpiť pozemky, kde by mohlo byť parkovisko. Zachytili by sme dosť áut,
ktoré chodia na Spišský hrad, tým pádom by sme chytili príjem do vlastných rúk. Na 5 rokov by to
bolo bezplatné. Otázkou je či nechceme kúpiť pozemok od p. Staňu, neviem za koľko, len či
nezačať s rokovaním.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zobrala poskytnuté informácie na vedomie.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia zobrala poskytnuté informácie na vedomie.
Jozef Komara
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Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja zobrala poskytnuté informácie na
vedomie.
Uznesenie č.: MZ-01-21-C-3

MZ ukladá primátorovi mesta MVDr. Michalovi Kapustovi rokovať s p. Pavlom Staňom,
bytom Olšavka 6, majiteľom pozemkov, parcelné číslo KN-E 2137, orná pôda vo výmere
2562 m2 k.ú. Spišské Podhradie, parcelné číslo KN-E 2140, orná pôda vo výmere 6015
m2 k.ú. Spišské Podhradie o možnosti odkúpenia uvedených pozemkov do vlastníctva
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Vysporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou – Johanka n.o.
MVDr. Michal Kapusta
Čim viac robíme, čím viac hľadáme riešenia pre rozvoj mesta, prichádzame k veciam, ktoré sa
zdajú nepravdepodobné ale je to tak. SPP postavilo stavbu bez prístupovej komunikácie, stavba
stojí. Johanka n.o. dostala 100 tis. € na rozšírenie domova sociálnych služieb cez NRO od
MIRRI. Potrebujú si vziať na dofinancovanie úver zo ŠFRB, žiadosť podali, až prišli na to, že
nemajú prístupovú komunikáciu a na tom im visí žiadosť o úver vo výške 250 tis. €. Je tam aj dom
p. Poradu, p. Vaverčáka, je to dosť divoké riešenie. Boli sme jednať na Slovenskom pozemkovom
fonde. Rozprávame o slepej ulici smerom ku „Johanke“, tam stojíme, nejdeme ďalej. Určite nie
aby chodili autá smerom na Komenského ulicu. Chodník zostáva a cesta by došla k Johanke n.o.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ poveriť mesto Spišské Podhradie,
v zastúpení primátorom mesta MVDr. Michalom Kapustom, aby vstúpilo do rokovania so
Slovenským pozemkovým fondom. Zároveň navrhuje MZ schváliť odkúpenie nevyhnutnej časti
pozemkov na parcele KN-E 2752, zapísanej na LV 3059, KN-E 4310 a KN-E 357 zapísaných na
LV 2267, za účelom vysporiadania prístupovej cesty k DSS Johanka.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča mestu byť nápomocným pri
odkúpení pozemku: - parcely E-KN 2752 orná pôda o výmere 714 m2, zapísaná na LV 3059, časti parcely E-KN 4310 orná pôda, zapísaná na LV č. 2267, - časti parcely E-KN 357 orná pôda,
zapísaná na LV č. 2267 za účelom zriadenia prístupovej cesty.
Ing. Ján Lisoň
Nebudeme povinní odkúpiť všetky parcely, dá sa len časť parciel?
MVDr. Michal Kapusta
Budem rokovať len o časti parciel.
Peter Hanigovský
Už druhýkrát sa bavíme o tejto ceste.
Ing. Ján Lisoň
Podľa žiadosti ich to súri. Ja v rozpočte nevidím sumu za celých 3 000 m2.
MVDr. Michal Kapusta
Ja nechcem celý pozemok. Mohli by sme sa vmestiť do 5 000,- €.
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Ing. Ján Lisoň
Pani Ondrišová v žiadosti píše, citujem: „Časť pozemku 2752 by sme mohli následne od mesta
odkúpiť. A tak by sa vám aspoň čiastočne vrátili vynaložené finančné prostriedky“.
MVDr. Michal Kapusta
Určite nechcem ísť touto cestou, že mesto to vysporiada a potom predá.
Ing. Ján Lisoň
Oni majú areál teraz dobre zameraný?
MVDr. Michal Kapusta
Myslím, že hej.
Uznesenie č.: MZ-01-21-C-4

MZ ukladá primátorovi mesta MVDr. Michalovi Kapustovi rokovať so Slovenskou
republikou – Slovenským pozemkovým fondom o nadobudnutí pozemkov pod cestou na
Komenského ulici (n.o. Johanka) do vlastníctva mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-8

MZ schvaľuje proces realizácie prác súvisiacich s územným konaním na stavbe účelovej
mestskej komunikácie Komenského ulica – Starý jarok a následným vysporiadaním
pozemkov pod uvedenou verejnoprospešnou stavbou vo vlastníctve a v správe
Slovenskej republiky.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Zmeny a doplnky č. 5 ÚP mesta Spišské Podhradie – schvaľovanie zámerov do
zásobníka
MVDr. Michal Kapusta
Mladí ľudia chcú stavať rodinné domy vo svojich záhradách a chcú mať aspoň takú istotu, že
poslanci s tým súhlasia a že môžu začať proces kreslenia projektovej dokumentácie. Mali sme
stretnutie s Krajským stavebným úradom, kde p. Mucha zo stavebného úradu chcel aby sa to
schválilo „an-block“, aby sa stavalo v každej záhrade, nesúhlasili, každá žiadosť sa bude preberať
osobitne. Sú dnes tu 3 žiadosti. Ing. M. Boržik – preberali sme žiadosť na minulom zasadnutí MZ,
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D. Blahovský, L. Fuchsová – berieme, že tieto žiadosti sú s v poriadku. Vždy ten pozemok musí
mať prístupovú cestu a miesto odkiaľ bude ťahať siete. Blahovský – záhrada, je tam mestská
komunikácia. L. Fuchsová – Tóno by chcel stavať dom pod Sp. Kapitulou a tam je problém. On
chce stavať bokom smerom k lesnej správe, preto dal dve žiadosti – jedna k výstavbe RD. On
chce prístupovú komunikáciu cez lesnú správu a tam už je problém, nesúhlasím s tým osobne,
žeby ľudia, ktorí nie sú vlastníkmi pozemkov aby určovali druhým čo tam má na tých pozemkoch
byť. Povedal som mu nech ide na lesnú správu a za tými čo tam majú postavené budovy, tí
nesúhlasia. Tam ale nevychádza šírka, tam nevojde nákladné auto. Ide o schvaľovanie zatiaľ do
zásobníkov.
V ÚP mesta v roku 2009 bola schválená cesta popod hrad, v roku 2011 sa cesta z návrhu vrátila
do výhľadu skrz pamiatkarov. Máme doručené námietky k zmene a doplnkom územného plánu
mesta od občanov Podzámkovej ulice. Chcú cestu z územného plánu vyhodiť. Tento bod zatiaľ
navrhujem zobrať na vedomie, nezamietať, k tomu si musíme sadnúť na dlhú debatu. Poslali sme
vám námietky občanov aj k chodníku a cyklochodníku. Prvé námietky prišli s tým, aby sa chodník
posunul vyššie, aby sa majitelia dostali do svojich záhrad, toto sme urobili. Posunuli sme chodník
o 7 metrov vyššie. Na verejnom prerokovaní boli obyvatelia aj proti tejto variante. Nebol som na
tomto rokovaní, bol som v karanténe. Povedal som im, že sa stretneme s obyvateľmi
Podzámkovej ulice aj s poslancami aby sme to prebrali spoločne.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-9

MZ schvaľuje zaradenie žiadosti Ing. Mariána Boržika, Jarmočná 916/15, Spišské
Podhradie o zmenu územného plánu mesta do zásobníka pre Zmeny a doplnky č. 5 ÚP
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-10

MZ schvaľuje zaradenie žiadosti Dávida Blahovského, Hviezdoslavova 58/38, Spišské
Podhradie o zmenu územného plánu mesta do zásobníka pre Zmeny a doplnky č. 5 ÚP
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

25.02.21

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-11

MZ schvaľuje zaradenie žiadosti Lýdie Fuchsovej, Májová 3, Spišské Podhradie o zmenu
územného plánu mesta do zásobníka pre Zmeny a doplnky č. 5 ÚP mesta Spišské
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Podhradie s podmienkou realizácie inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie pri
výstavbe rodinného domu cez vlastné pozemky a pozemky mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-F-1

MZ zamieta žiadosť Jána Pjataka, Galova 66, Spišské Podhradie o zmenu územného
plánu mesta.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-A-5

MZ berie na vedomie:
1. Žiadosť Matúša Fuchsa, Májová 3, Spišské Podhradie, Lýdie Fuchsovej, Májová 3,
Spišské Podhradie, Mareka Koperdana, Májová 6, Spišské Podhradie o zmenu
územného plánu mesta.
2. Námietky obyvateľov Podzámkovej ulice k Zmenám a doplnkom č. 4 územného
plánu mesta.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

25.02.21

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Vieme koľko jednaní a sedí bolo k trasovaniu diaľnice, bavili sme sa rok a aj tak štát rozhodol.
Posledné hlasovanie bolo nachýlené tak, že boli sme aj za schválenie, že obchvat pôjde popod
hrad. Nie som za aby sme to celkom vyhodili, nevieme čo nás môže v rámci dopravy do budúcna
čakať.
MVDr. Michal Kapusta
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Dôležitý je cyklochodník a chodník, my máme spracovanú PD a bol by som rád aby sme sa stretli
s jedným bodom ÚPM č. 4 , aby sme sa pohli s rokovaniami s Matúšom Mižigarom a na Pivovar
II. Bez schválenej a právoplatnej 4-ky nemôžem ísť na pozemkový fond dávať žiadosť. Musíme
sa rozhodnúť čo s chodníkom a cyklochodníkom nad záhradami. Alebo si povieme, že to
nechceme a tým pádom uzatvárame zmeny a doplnky č. 4. Ja by som bol rád keby to zostalo. To
čo namietali obyvatelia Podzámkovej ulice, aby sme posnuli chodník vyššie, s tým sme nemali
problém, ani pamiatkari. Aby ste potom na stretnutí s obyvateľmi Podzámkovej ulice vedeli
povedať ako sa rozhodnete.
MVDr. Michal Kapusta
My nejdeme stavať cyklochdník dnes, ani o 5 možno ani o 10 rokov, ale keď budeme mať
zadefinovanú verejnoprospešnú stavbu môže sa s tým rátať do budúcna. My možno ani
nepôjdeme stavať, ale aby sme mali doklady pre ďalšie generácie.
Ing. Ján Lisoň
To posunutie z budúceho majetkoprávneho či má to význam. Môj názor je áno a žeby sa
perspektívne mohol riešiť cyklochodník aj okolo Dreveníka a uzatvorí sa celý okruh okolo hradu.
MVDr. Michal Kapusta
Obyvatelia Podzámkovej ulice navrhujú novú trasu cyklotrasy – popri „Lesnej škôlke“ zo spodného
parkoviska smerom na Dreveník, následne viesť údolím medzi hradným kopcom a Dreveníkom
smerom na horné parkovisko.
Ing. Ján Lisoň
To je nezmysel.
MVDr. Michal Kapusta
4.3. by sme zvolali obyvateľov Podzámkovej ulice, ktorí podali námietky aby sme si to
prediskutovali aj s vami, poslancami a prijmeme stanovisko do Kongresovej sály na 17.00 hod.
Bod č.: 16

Majetok:
1. Ing. Marián Boržik, Jarmočná 15, Spišské Podhradie – žiadosť o predaj
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Zámer sme schválili na minulom zasadnutí MZ. Stanoviská z komisií boli prečítané.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-12
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – novovytvoreného pozemku parcela KN-C
1776/5 – ostatné plochy vo výmere 55 m2, oddelených geometrickým plánom 5/2021
vyhotoveného Jánom Burikom Nižné Repaše 39 od pozemku parcela KN-C 1776/1 – ostatné
plochy vo výmere 223 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Spišské Podhradie,
zapísaného na LV č. 1 na Ing. Mariána Boržika, Jarmočná 15, 053 04 Spišské Podhradie
v podiele 1/1 spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom
majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva
stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar
a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
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Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-13
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku - novovytvoreného pozemku parcela KN-C 1776/5 –
ostatné plochy vo výmere 55 m2, oddelených geometrickým plánom 5/2021 vyhotoveného Jánom
Burikom, Nižné Repaše 39 od pozemku parcela KN-C 1776/1 – ostatné plochy vo výmere 223
m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 na Ing.
Mariána Boržika, Jarmočná 15, 053 04 Spišské Podhradie v podiele 1/1 za celkovú cenu 10,€/1m2. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
2. Návrh na odpredaj osobného automobilu škoda Fabia
MVDr. Michal Kapusta
Je v dosť žalostnom stave.
Peter Hanigovský
Čo sa jej stalo?
MVDr. Michal Kapusta
Má už svoje roky, je v zlom technickom stave. Pozerali sme „Bazoš“, vieme kúpiť auto za 3 500,€. V tejto „covidovej“ dobe nechcem aby ľudia chodili pracovne autobusom alebo vlakom. Či
kúpime druhé alebo nie, nič sa nedeje, ľudia čo chodia na svojich autách, v cene cestovného
lístka im preplatím náklady. Fabia je za zenitom.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odpredaj osobného automobilu Škoda Fabia.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ schváliť predaj osobného automobilu
Škoda Fabia za cenu 999,- €.
Peter Hanigovský
Minulého roku pán Lisoň hovoril o tom, že sa máme zaoberať množstvom osobných automobilov
na mestskom úrade.
MVDr. Michal Kapusta
Máme štyri osobné automobily.
Peter Hanigovský
Ako vy vidíte potrebu nového vozidla pre mesto?
MVDr. Michal Kapusta
Thalia je auto, ktoré používa p. Holický na ČOV 3x do dňa, aj cez víkend. Zelená Octavia slúži
veľmi dobre. S Fabiou sa nedá chodiť už nikde. S novu Octaviou chodím ja. Ak poviete, že nie
tak potom pýtam povolenie, že ľuďom , ktorí majú súkromné auto, tak im vo výške lístka preplatím
cestovné.
Mgr. Milan Blahovský
Keď máme zasadnutie komisie a potrebujeme ísť do terénu, tak radšej idem svojim autom ako
Fabiou.
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MVDr. Michal Kapusta
Pôjdu výzvy na elektromobily, pôjdeme touto cestou, ale je to možno o 1-2 roky. Školy si taktiež
požičiavajú služobné autá.
Štefan Faltin
Ja osobne Fabiu poznám a viem v akom je stave.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-14
MZ schvaľuje zámer predaja hnuteľného majetku mesta osobný automobil Škoda Fábia formou
obchodnej verejnej súťaže s nasledovnými podmienkami:
Predmet OVS: osobný automobil Škoda Fábia, LE-071 AN, počet km: 204 661
Stav predmetu OVS: používaný, vada motora, poškodené karosárske diely, potrebná obhliadka
Minimálna cena: 999,00 €
Termín doručenia súťažných návrhov: 24.03.2021.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
3. Návrh na kúpu ojazdeného osobného automobilu pre mesto Spišské
Podhradie
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia neschválila návrh pre MZ na kúpu osobného automobilu pre mesto Spišské
Podhradie.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ schváliť kúpu ojazdeného osobného
automobilu s cenou do výšky 3 500,- €.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-15
MZ schvaľuje kúpu osobného automobilu s nasledovnými podmienkami: maximálna kúpna cena
3 500,- €, maximálny počet najazdených km: 150 000.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
4. Imrich Vysočan, Hviezdoslavova 51/31, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie parcely
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MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o parcelu, na ktorej je postavená garáž, je to na brehu Lúčanky.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja neodporúča MZ odpredaj časti
pozemku parcela KN-C 1783. Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme vodného toku. Podľa
územného plánu mesta je súčasťou cestnej komunikácie. Pánovi Vysočanovi odporúčame
využívať pozemok i naďalej formou nájomnej zmluvy.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia s ohľadom na nutnosť zachovať ochranné pásmo okolo vodného toku navrhuje
MZ zamietnuť žiadosť Imricha Vysočana, Hviezdoslavova 51/31 Spišské Podhradie o odkúpenie
parcely.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia navrhuje MZ zamietnuť odpredaj mestského pozemku na
parcele č. KN-C 1783, zapísanej na LV 1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Spišské
Podhradie z dôvodu, že predmetná parcela sa nachádza v ochrannom pásme vodného toku.
Komisia navrhuje ďalšie využívanie predmetnej parcely na základe nájomnej zmluvy.
Uznesenie č.: MZ-01-21-F-2
MZ zamieta žiadosť p. Imricha Vysočana, Hviezdoslavova 51/31, Spišské Podhradie o odkúpenie
parcely.
Zodpovedný:
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
5. Stanislav Korfant, Štefánikova 512/58, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) vo vlastníctve mesta Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Poslali sme vám v materiáloch žiadosť p. Korfanta, aj uznesenie, ktoré bolo schválené v roku
2016.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja navrhuje stretnutie s p. Korfantom na
vytýčenie hraníc a následne vypracovanie geometrického plánu s účasťou zamestnanca mesta
a stavebného úradu.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ odpredaj nehnuteľnosti v prípade ak sa
nezmenili záujmy mesta s podmienkou úpravy vzdialenosti od cesty a vypracovania nového
geometrického plánu na vlastné náklady žiadateľa.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia berie na vedomie žiadosť p. Korfanta a pripomína, že MZ sa týmto zaoberalo na
svojom zasadnutí dňa 08.09.2016 a prijalo znesenie č. MZ-09-16-B-9. Zároveň finančná komisia
navrhuje MZ aby vyzvalo žiadateľa na splnenie podmienok v platnom uznesení a po splnení
podmienok sa tým bude zaoberať.
MVDr. Michal Kapusta
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V roku 2016 sme schválili zámer, kde p. Korfant mal dať vypracovať GP s prítomnosťou
zamestnanca mesta. My súhlasíme s odpredajom, o cene sa dnes baviť nebudeme. Hlasovať
o cene nebudeme lebo nevieme aký bude geometrický plán. Uznesenie z roku 2016 platí, bolo
by dobré vypracovať GP na vaše náklady, pán Korfant.
Stanislav Korfant
Ja by som sa chcel s komisiou dohodnúť na konkrétnych veciach.
MVDr. Michal Kapusta
My sa stretneme na mieste za prítomnosti geodeta.
Uznesenie č.: MZ-01-21-A-6
MZ berie na vedomie žiadosť Stanislava Korfanta, Štefánikova 512/58, Spišské Podhradie,
konštatuje, že vo veci je platné uznesenie č. MZ-09-16-B-9 z 08.09.2016 a vyzýva žiadateľa na
splnenie podmienok v tomto uznesení. Žiadosťou Stanislava Korfanta sa bude opäť zaoberať po
splnení podmienok z uznesenia č. MZ-09-16-B-9 z 08.09.2016.
Zodpovedný:
Termín:
25.02.21
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
6. Lukáš David, Starý jarok 15, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu
rodinného domu
MVDr. Michal Kapusta
Lukáš David dal žiadosť o kúpu rodinného domu, nie je to konkrétna žiadosť ale všeobecná či
mesto nemá na predaj nejaký rodinný dom. Mesto vlastní dva domy, jeden Robotnícka 17 – s tým
máme zámer pri zámene nehnuteľnosti s Matúšom Mižigarom a druhý Štefánikova 83 - ten má
v prenájme p. Blaschke.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia vzhľadom na to, že mesto nevlastní žiadne rodinné domy
na predaj, berie uvedenú žiadosť na vedomie.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja konštatovala, že mesto nemá vo
vlastníctve dom na odpredaj.
Uznesenie č.: MZ-01-21-A-7
MZ berie na vedomie žiadosť Lukáša Davida, Starý jarok 15, Spišské Podhradie o kúpu
rodinného domu.
Zodpovedný:
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
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+
+
+
+
+

Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
7. Ing. Miroslav Rác, Čergovská 22, Prešov – žiadosť o kúpu nehnuteľnosti

MVDr. Michal Kapusta
Vlastníci domu na Galovej ulici mi tvrdia, že všetci dediči sa vzdali dedičského práva. Ten dom
pôjde pravdepodobne do dražby. Niekedy dávajú dražobné spoločnosti predkupné právo mestu.
Navrhujem aby sme išli do dražby a pán Rác túto nehnuteľnosť potom od mesta odkúpi.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča MZ aby mesto Spišské
Podhradie bolo nápomocné pri predaji nehnuteľnosti na pozemku parcela KN-C 687.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia navrhuje MZ poveriť primátora mesta MVDr. Michala
Kapustu zapojením sa do dražby nehnuteľnosti na Galovej ulici 181 nachádzajúcej sa na parcele
KN-C 687.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ poveriť primátora mesta MVDr. Michala Kapustu aby konal v mene
mesta Spišské Podhradie a v prípade dražby nehnuteľnosti Galova 181 v Spišskom Podhradí aby
sa mesto zúčastnilo tejto dražby s podaním maximálne do ceny 15 000,- €.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-16
MZ schvaľuje účasť mesta v konaní vo veci - dražba nehnuteľnosti Galova 181 v Spišskom
Podhradí a schvaľuje účasť mesta v tejto dražbe s podaním maximálnej ceny do 15 000,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17

Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2021 vrátane rozpočtov škôl a školských
zariadení
Ing. Slávka Čarná
Boli uverejnené nové čísla pre školy a školské zariadenia, nikto nemal žiadnu požiadavku.
V rozpočte mesta je zmenená položka daň a užívanie verejného priestranstva.
MVDr. Michal Kapusta
Podarilo sa nám ušetriť peniaze z grantov cez prenájom verejného priestranstva. Bol by som rád
aby sme ich schválili, že sú účelovo viazané na rekonštrukciu miestnej komunikácie – Levočská
cesta a Štúrova ulica.
Ing. Ján Lisoň
Pri tvorbe rozpočtu máme zníženie príjmov z podielových daní o 24 000,- eur. Vzhľadom na
situáciu, že množstvo ľudí stále nepracuje, príjmy zo závislej činnosti sa budú v štáte ďalej
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znižovať. 75 000,- € sa nám ponižujú príjmy pre školy. Celkove je zníženie rozpočtu o 102 682,- €.
Aby sme spolu do konca roka ozaj s rozvahou pracovali s výdajmi, predpokladám, že sa to bude
ďalej zhoršovať.
Mgr. Peter Vandaško
Riaditelia škôl a školských zariadení pracujú s tými financiami, ktoré majú opatrne, všetky tie sklzy
sa snažia hľadať vo vlastných rozpočtoch aby nezaťažovali rozpočet mesta. Neviem dokedy sa to
takým spôsobom bude dať. Zatiaľ riaditelia robia čo môžu.
Ing. Ján Lisoň
Pre túto zmenu rozpočtu - všetky zmeny týkajúce sa škôl a školských zariadení pripravila školská
komisia s návrhmi na schválenie.
Peter Hanigovský
Boli rozdané peniaze, bol rozpočet, nefunguje MšK, chcem sa opýtať či sa im nebude krátiť
rozpočet?
Ing. Ján Lisoň
Urobíme to raz napr. za štvrťrok, nie stále, napr. každý mesiac, dá sa očakávať, že to budeme
musieť redukovať.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-17
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2021
takto:
ZŠPalešovo nám 9
Schválený
Návrh
na Po zmene
rozpočet 2021 (€)
zmenu (€)
(€)
610 – 620
551 379
-11 916
539 463
630-640
100 858
5 247
106 105
700
0
0
0
Spolu
652 237
-6 669
645 568
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-18
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu Výdajnej školskej jedálne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie
na rok 2021 takto:
VŠJ Palešovo nám 9
Schválený
Návrh
na Po zmene
rozpočet 2021 (€)
zmenu (€)
(€)
610 – 620
16 100
563
16 663
630-640
37 625
-8 035
29 590
700
0
0
0
Spolu
53 725
-7 472
46 253
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
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Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-19
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠKD, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2021 takto:
ŠKD
Palešovo Schválený
Návrh
na Po zmene
nám 9
rozpočet 2021 (€)
zmenu (€)
(€)
610 – 620
32 919
-875
32 044
630-640
1 155
1 155
700
0
0
Spolu
34 074
-875
33 199
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-20
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy, Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2021 takto:
Návrh na zmenu (€) Po zmene
ZŠ Školská
Schválený
rozpočet 2021 (€)
(€)
610 – 620
816 141
-69 907
746 234
630-640
101 968
8 039
110 007
700
0
0
0
Spolu
918 109
-61 868
856 241
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-21
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠKD,
ŠKD
Schválený
Školská 3
rozpočet 2021 (€)
610 – 620
54 553
630-640
3 293
700
Spolu
57 846
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Overovatelia:
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Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2021 takto:
Návrh na Po zmene
zmenu (€) (€)
-1 819
52 734
-400
2 893
-2 219

55 627
Termín:
Primátor:

25.02.21

Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-22
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu Školskej jedálne, Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2021 takto:
ŠJ Školská Schválený
Návrh na Po zmene
3
rozpočet 2021 (€)
zmenu (€) (€)
610 – 620
123 711
-11 289
112 422
630-640
134 525
-249
134 276
700
2 000
-2000
0
Spolu
260 236
-13 538
246 698
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
25.02.21
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-23
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu Centra voľného času, Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2021
takto:
CVČ
Schválený
Návrh na Po zmene
Školská 3
rozpočet 2021 (€)
zmenu (€) (€)
610 – 620
20 280
-2 053
18 227
630-640
14 380
-848
13 532
700
0
0
0
Spolu
34 660
-2 901
31 759
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-24
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie
na rok 2021 takto:
ZUŠ
Sídl. Schválený
Návrh
na Po zmene
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hrad 28
rozpočet 2021 (€)
610 – 620
317 909
630-640
28 630
700
0
Spolu
346 539
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

zmenu (€)
-3 994
-445
0
-4 439

+
+
+
+
+

(€)
313 915
28 185
0
342 100
Termín:
Primátor:

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-25
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 mesta Spišské Podhradie na rok 2021 z pôvodných
5 503 284,- € na 5 400 502,- €, t.j. zníženie o 102 682,- € podľa predloženého návrhu.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Školy tvoria rezervu podľa VZN. Finančná komisia navrhuje MZ schváliť, aby rezerva v roku 2021
vyplývajúca z VZN č. 2/2019 vo výške 3% z podielových daní pripadajúcich pre školy a školské
zariadenia bola fyzicky tvorená a jej použitie aby podliehalo rozhodnutiu MZ. Doteraz všetky
prostriedky , ktoré prišli na školy sme na to používali ale teraz si chce školská komisia túto vec
strážiť.
Mgr. Peter Vandraško
Stále tá rezerva 3 % navrhujeme aby sa tvorila žeby sme šli zo svojich zdrojov aby sme
nezaťažovali mesto.
MVDr. Michal Kapusta
Sme radi, že sa nám vrátili peniaze, ktoré sa refundovali z projektov, povodeň sme mali
v auguste a peniaze za ňu ešte nemáme, som rád, že nám štát refunduje peniaze za testovanie,
čo je dobre lebo my nakupujeme aj ochranné prostriedky, nakupujeme aj plastové obaly na obedy
pre dôchodcov, toto nemáme preplatené od augusta. Tá 3% rezerva na účte je v poriadku.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-26
MZ schvaľuje aby rezerva v roku 2021 vyplývajúca z VZN č. 2/2019 vo výške 3% z podielových
daní pripadajúcich pre školy a školské zariadenia bola fyzicky tvorená a jej použitie aby
podliehalo rozhodnutiu MZ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18

Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za 2. Polrok 2020
Ing. Stanislav Ledecký
Všetky podklady vám boli zaslané, na niektoré nedostatky som poukázal a bolo by dobre sa nad
nimi zamyslieť. Ak má niekto na starosti určitú oblasť, tak by mal poznať príslušnú legislatívu. Je
to povinnosť. Pre nás v samospráve je povinnosťou konať podľa zákona, nie podľa pocitov,
histórie, predstáv. Mali by sme si nájsť viac času na všeobecne záväzné nariadenia. Chcem sa
zastať p. Lisoňa, my máme spoločné to, že nám ide o poriadok, o pravidlá a tu je dôležitý
zákonný proces. Tam boli zjavné a zreteľné nezrovnalosti, čo sa týka vyraďovania. Mojou
povinnosťou je kontrolovať zákonnosť. Mesto nemá zodpovednosť za iný štatutárny orgán, za
riaditeľov atď., oni majú to právo sami sa riadiť, sami rozhodovať, vieme komunikovať, vieme sa
radiť, všetko je zakotvené v zákone.
Prečítal výsledky kontrol za 2. polrok 2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-01-21-A-8
MZ berie na vedomie Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za II. polrok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 19

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Ing. Stanislav Ledecký
Prečítal správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Správa tvorí prílohu zápisnice. Ďakujem
všetkým za spoluprácu.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za prácu za minulý rok.
Uznesenie č.: MZ-01-21-A-9
MZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
25.02.21
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
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+

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

+
+
+
+

Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 20

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
Ing. Stanislav Ledecký
Návrh plánu kontrolnej činnosti vám bol zaslaný, bol zverejnený, verím, že ste si ho pozreli. Vy
môžete zahlasovať ale aj nemusíte za tento návrh uznesenia.
Ing. Ján Lisoň
Do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 navrhujem doplniť bod 6 – Kontrola procesu
vyraďovania majetku v Mestskom kultúrnom stredisku a v Materskej škole Májová ulica č. 54 za
roky 2019 a 2020.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-27
MZ schvaľuje doplnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
o bod 6: Kontrola procesu vyraďovania majetku v Mestskom kultúrnom stredisku a v Materskej
škole Májová ulica č. 54 za roky 2019 a 2020.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
0
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
0
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-28
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 21

Správy z komisií pri MZ
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25.02.21

+
+
+
+
+

MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné schváliť zmenu zapisovateľsky v Komisii výstavby, územného plánu a regionálneho
rozvoja. Pani Kamenická končí a nastupuje p. Kynčáková, ktorá sa vrátila po materskej
dovolenke.
Uznesenie č.: MZ-01-21-E-1
MZ ruší Máriu Kamenickú ako zapisovateľku v Komisii výstavby, územného plánu a regionálneho
rozvoja k 28.02.2021.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-B-29
MZ schvaľuje Mgr. Denisu Kynčákovú za zapisovateľku Komisie výstavby, územného plánu
a regionálneho rozvoja od 01.03.2021.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Peter Vandraško
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre školstvo a šport. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Na základe návrhu Finančnej komisie, z jej zasadnutia 11.02.2021, o zmene výšky odmeny
členom komisií MZ, predkladám návrh uznesenia:
„Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí s platnosťou od 01.03.2021 schvaľuje doplnenie
Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí schválených
uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí číslo MZ-01-15-B-17 dňa 08.01.2015
takto: - v Článku 2 bod 3) a v Článku 3 bod 1) sa dopĺňa text: Táto odmena sa zvýši o 3,00 € za
každých začatých 30 minút trvania zasadnutia komisie, prevyšujúcich 2 hodiny.
Mgr. Milan Blahovský
Je vedecky dokázané, že myslenie ľudí po dvoch hodinách vychádza ako kontrapoduktívne. My
sme mali tiež zasadnutia , snažili sme sa to po dvoch hodinách ukončiť. S takým návrhom by som
nikdy neprišiel, je to dobrovoľná pozícia, nikto nás do toho nenúti. Je potrebné racionálne
hospodáriť s financiami mesta tak si nám, pán poslanec, v minulosti pripomínal. Ja iba opakujem
tvoje slová.
Mgr. Peter Vandraško
Ja si určite nemyslím, že v druhej polovičke volebného obdobia rozbaľovať odmeňovanie komisie
by bolo vhodné, na druhej strane chápem, že finančná komisia má dosť toho, ale tým nechcem
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spochybňovať, že iné komisie nemajú. Prijali sme na začiatku volebného obdobia nejaký štatút
odmeňovania, ja by som zostal pri ňom. Zatiaľ nevidím dôvod k zmene toho všetkého. Niektoré
komisie vybavia body rýchlejšie, sú iné, ktoré majú tých bodov viac, máme za sebou prvú polovicu
a teraz rozbaľovať toto, skôr myslieť na také veci na začiatku.
Ing. Ján Lisoň
Na takéto invektívy by som nemal reagovať, toto nie je môj návrh, ale návrh Ing. Jurečka. Na
komisii som ho nepodporil, ale potom som si povedal, že budem hlasovať za členov komisie.
Pani Balogová prišla na zasadnutia komisie až zo Šariša, tak som si povedal, že to podporím.
MVDr. Michal Kapusta
Som veľmi rád, že poslanecký zbor je jednoliaty. Nebudem proti, ak sa rozhodnete tak alebo tak.
Ak má niekto dobrý návrh tak to ide, alebo ho dáme dole zo stola.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-30
MZ schvaľuje s platnosťou od 01.03.2021 doplnenie Zásad odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Spišskom Podhradí schválených uznesením Mestského zastupiteľstva
v Spišskom Podhradí číslo MZ-01-15-B-17 dňa 08.01.2015 takto: - v Článku 2 bod 3) a v Článku
3 bod 1) sa dopĺňa text: Táto odmena sa zvýši o 3,00 € za každých začatých 30 minút trvania
zasadnutia komisie, prevyšujúcich 2 hodiny.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.02.21
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
0
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
0
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu o činnosti Finančnej komisie za obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová zasadala v minulom roku 12x, účasť členov komisie bola
91%, priemerný čas rokovania bol 2,5 hod., tiež sa prijali niektoré dobré veci, niektoré veci
neprešli, niekedy sme sa aj „kopli“ napríklad pri inventarizácii, sme len ľudia.
Vladimír Tomko
Komisia životného prostredia pracovala v zložení 5 členov a zapisovateľka. Komisia zasadala 6
krát. Zaoberala sa problematikou hlavne ochrany verejnej zelene v katastri mesta a jeho okolia.
Dávala podnety na vykonanie údržby, starostlivosti, ochrany, výsadby ale aj nevyhnutného výrubu
drevín a kríkov. Odborne posudzovala zdravotný stav, estetickú a krajinotvornú funkciu drevín za
účelom vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. Podieľala sa pri
odhaľovaní nelegálnych skládok, znečisťovaní vodných tokov a ich okolia.
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné zvolať zasadnutie MZ mimo plánovaného termínu s bodom Správy o výchovnovzdelávacích činnostiach škôl.
Uznesenie č.: MZ-01-21-B-31
MZ schvaľuje termín zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 11.03.2021.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
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25.02.21

+

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

+
+
+
+

Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-21-A-10
MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

25.02.21

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 22

Rôzne
Ing. Ján Lisoň
Chcem sa spýtať či máme mesto vyrovnané pozdĺžnosti ohľadom testovania.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadom testovania na Covid 19 v meste.
Bod č.: 23

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 21.00 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 25.02.2021
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Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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