Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 18.06.2020
Program:

P.č. Obsah
1. Otvorenie

Predkladá
predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav

Primátor

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

Kontrola plnenia uznesení

6.

Podnety občanov

7.

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
výzvy zameranej na rozvoj energetických služieb na
regionálnej a miestnej úrovni
Fecupral, s.r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš – požiadavka

8.

zástupca primátora

primátor

primátor

investičného nákupu majetku mesta Spišské Podhradie
9.

Výsledky XVIII. kola a vyhlásenie XIV. kola OVS IBV Katúň prednosta

10.

Výsledky XIV. kola a vyhlásenie XV. kola OVS – predaj prednosta
majetku – rozostavaná škola na Komenského ulici

11.

Petícia proti umiestneniu antény - internetový signál

12.

Aktualizácia plánu investícií mesta na rok 2020 - 2021

13.

Majetok
1. Ján Bašta a Nataša Baštová, Hviezdoslavova 35,
Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
nehnuteľnosti – pozemku
2. Cecília Srnková, Trhovisko 60, Spišské Podhradie žiadosť o zámenu nehnuteľností
3. Detské ihriská v meste Spišské Podhradie - poverenie
4. Anton Kopaňák, Jilemnického 23, Svit – ponuka na
odpredaj pozemku
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primátor,
predsedovia komisií
Primátor
primátor,
predsedovia komisií

5. PaedDr. Ján Furman, Katúň 38 - žiadosti o kúpu
pozemku k. ú. Katúň
6. Ing. Jozef Hockicko, Štefánikova 2, Spišské Podhradie
- žiadosť o sanáciu murovaného oplotenia
7. Ján Blaško, Prešovská 66, Spišské Podhradie - žiadosť
o opravu kamenného oplotenia
8. Ivana Kicková, Prešovská 68, Spišské Podhradie žiadosť o povolenie oplotenia parcely
9. Branislav Gurčík, Štúrova 12/3, Spišské Podhradie žiadosť o súčinnosť mesta pri vysporiadaní pozemku
10. Marián Boržík, Jarmočná 15, Spišské Podhradie žiadosť o opravu zosunutého pozemku
14.
15.
16.

17.

Výška poplatkov za užívanie multifunkčného ihriska
v areáli MŠK
Zámer vybudovania spevnených plôch na ulici Májová
a Komenského v Spišskom Podhradí
Štefan Ondík, Štefánikova 71, Spišské Podhradie - žiadosť
o odpustenie alebo zníženie platby za prenájom terasovej
plochy
Zmena rozpočtu č. 3 mesta Spišské Podhradie na rok
2020 vrátane rozpočtu škôl a školských zariadení

18.

Správy z komisií pri MZ

19.

Rôzne

20.

Záver

Overovatelia zápisnice
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vedúca
ekonomického
oddelenia
predsedovia komisií

predsedajúci

Prítomní:
P Mgr. Milan Blahovský
Peter Hanigovský
P Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
N 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
predsedovia komisií
primátor
predsedovia komisií
primátor
predsedovia komisií

MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Vladimír Šolc
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Peter Hanigovský
Jozef Jenča

P
P
P
P
P

Zapisovateľ

Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Návrh programu ste dostali poštou aj mailom.
Uznesenie č.: MZ-04-20-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:
+
+
+
+
+

18.06.2020

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

+
+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Navrhujem vynechať v bode 13 – Majetok – podbod 9 a to: Branislav Gurčík, Štúrova 12/3,
Spišské Podhradie – žiadosť o súčinnosť mesta pri vysporiadaní pozemku. Ak ste si prečítali
žiadosť o súčinnosť tak je tam vec, ktorá sa mesta ani netýka. My nemáme právo vstupovať do
rokovania. Primátora by mal záujemca v tej veci angažovať. To neznamená, že by mesto malo
rozhodovať o veciach, ktoré sa ho netýkajú.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-2
MZ schvaľuje vynechať z programu rokovania v bode Majetok – podbod 9 – Branislav Gurčík,
Štúrova 12/3, Spišské Podhradie – žiadosť o súčinnosť mesta pri vysporiadaní pozemku.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
18.06.2020
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.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Mgr. Vladimír Šolc, Štefan Faltin, Mária Kaľavská.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Vladimír Šolc, Štefan Faltin, Mária Kaľavská.

3

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

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

18.06.2020

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

+
+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
MVDr. Michal Kapusta
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem p. Petra Hanigovského a p. Jozefa Jenču.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem p. Petra Hanigovského a p. Jozefa Jenču.
Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Chcem povedať zopár informácií čo sa deje v meste a to je Covid 19. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva nám potvrdil 4 prípady. Jedná sa o občanov, ktorí sa vrátili z Anglicka. Z 5 vzoriek
boli 4 pozitívne. Zatiaľ máme 10 vyšetrených z toho 4 pozitívne prípady. Od 6.6. do dnešného dňa
prišlo domov 26 ľudí. Dnes boli testovaní 20-ti. Buď dnes večer alebo zajtra ráno budeme mať
výsledky. Ohnisko nákazy je Štefánikova ulica č. 163. Z toho 2 sú v nemocnici v Prešove, dcéra je
v nemocnici s otcom. Doma zostala mama a dve dcéry. Krízový štáb zasadal včera aj dnes,
vyhlásili sme včera nákazu, vymedzili sme ohnisko nákazy. Dnes sme sa dohodli, že neotvoríme
roč. 6,7,8,9 na obidvoch základných školách. Prvý stupeň a piaty ročník bude zatiaľ fungovať.
Uzatvorili sme materskú školu na Štefánikovej ulici. ZUŠ sme vôbec neotvárali ani ju do konca
školského roka neotvoríme. Chceli sme otvoriť Centrum voľného času pri ZŠ Školská 3 ale sa
neotvorí. Ihriská a ostatné prevádzky sme nechali tak ako to je doteraz.
-

17.05 hod. – prišiel p. poslanec Mgr. Milan Blahovský

Mgr. Peter Vandraško
Gro si povedal a ostatné čo bolo na školskej komisii poviem v bode komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Oslovil nás generálny riaditeľ ŽSR ohľadom vláčika. Rozmýšľajú o tom aby náš vláčik chodil až
do Spišskej Novej Vs a ŽSR by si prenajali od nás vláčik na júl a august. My sme pripravení, že
4.7. spúšťame vláčik „Haničku“. Možno, že sa nakoniec dostaneme do zmluvného vzťahu so ŽSR.
ZUŠ –prebehla platba 219 000,- € z eurofondov a 250 000,- € z vlastných + dotácia z úradu
vlády. Sme vo fáze záverečných prác, na tejto stavbe prebehli 4 zmenové konania. So strechou
bol problém. Jedna zmena je taká, ktorá nás núti na konci prerušiť stavbu – čerpadlá, ktoré sú
navrhnuté už sa nevyrábajú. Celý proces sa možno administratívne predĺži, sme už viac menej
v cieli.
IBV Tehelňa – developer je v procese pred podaním na územné konanie. Na jeseň by sa mala
stavať elektrická sieť.
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Na Ministerstve kultúry prebieha hodnotenie projektov Obnov si svoj dom.
Ostatné stavby bežíme v režime ako sa dá.
Galova ulica – potrebujeme ešte kamerové sondy na kanál, vytýčenie sietí a nastúpi firma.
Kúpeľná ulica – dažďová kanalizácia je vybudovaná, ešte karirohož a asfaltový koberec.
Hasičská zbrojnica Katúň – strecha je dokončená, robia vo vnútri. V priebehu 1-2 týždňov sa
bude robiť Hasičská zbrojnica v Spišskom Podhradí.
Peter Hanigovský
ZUŠ – už sa robia podlahy, je rozpočtované zariadenie v sále atď.?
MVDr. Michal Kapusta
V rozpočte sú koberce v koncertnej sále aj kreslá, na javisku drevená podlaha so všetkým, ako
bonus máme plošinu pre imobilných na pódium Je prepojenie na ZUŠ a na WC pre imobilných,
ostatné zariadenia nie, komplet nové toalety, toalety v koncertnej sále, na poschodí kde bola
zasadačka bude cvičná tanečná sála, toalety atď. Bez nábytku. Nie je tam špeciálne ozvučenie,
čo musíme doladiť. Už sme vo vyššom leveli čo sa týka protipožiarneho vybavenia - protipožiarne
systémy, hlásiče a rozhlasy v prípade požiaru. Zohnali sme peniaze na vnútorné lešenie, čo sa
týka protipožiarnej opony obnovili sme rokovania, našli sme s hasičmi riešenie. 1 150 000,- € eur
by mala stáť celá stavba.
Nič sa nemení na tom, že kolegovia zo ZUŠ 15.7. nastúpia do práce a začnú si sťahovať veci,
aby 2.9. škola komplet fungovala.
Vladimír Tomko
Je niečo nové ohľadom vodnej nádrže?
MVDr. Michal Kapusta
Sme vo fáze EIA, trvalo to veľmi dlho, ale ešte je 15 dní na možné odvolanie sa. Rozhodnutie nie
je právoplatné.
Uznesenie č.: MZ-04-20-A-1
MZ berie na vedomie podané 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:
18.06.2020
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Podal informáciu o kontrole plnenia uznesení. Je potrebné zrušiť 3 uznesenia.
Ing. Ján Lisoň
Medzi uzneseniami, ktoré trvajú zo 16.5.2019 je uznesenie – „MZ ukladá Komisii kultúrnej
a cestovného ruchu aby sa zaoberala pomníkom Harmattu a Honvéda z hľadiska práv mesta
zasahovať do oboch pomníkov“ – chcem sa opýtať či komisia sa zaoberala týmto uznesením.
Mgr. Vladimír Šolc
Zatiaľ nemáme nič nové, prišla koronakríza a kolegovia nemali záujem sa stretnúť. Plánujem
najbližší čas zvolať komisiu. Členka komisie p. Litecká mala zisťovať niektoré veci a ďalej nám tie
informácie podá.
Ing. Ján Lisoň
Úloha pre komisiu OVP – uznesenie zo 14.02.2019 – „MZ ukladá Komisii ochrany verejného
poriadku, priestupkov a dopravy aby vypracovala návrh riešenia parkovania automobilov na
Mariánskom a Palešovom námestí“ - v akom je to štádiu?
Štefan Faltin
Neviem, bol som mimo.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia o tom rokovala a dala nejaké návrhy. Na ďalšie zasadnutie MZ vám prepošleme návrhy.
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Jozef Komara
Prečítal uznesenia, ktoré je potrebné zrušiť.
Uznesenie č.: MZ-04-20-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-03-19-B-12 zo 16.05.2019.
Zodpovedný:
Zástupca primátor
Termín:
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
+

18.06.2020

+
+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-05-19-B-7 z 20.06.2019.
Zodpovedný:
Zástupca primátor
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
+

18.06.2020

+
+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-E-3
MZ ruší uznesenie č. MZ-05-19-B-8 z 20.06.2019.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
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
+

18.06.2020

+
+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Podnety občanov
Jozef Jenča
Cesta na IBV Pivovar – rieši sa tam niečo?
MVDr. Michal Kapusta
Bol by som veľmi rád keby sa na jeseň podarilo dať asfaltovú vrstvu. Máme cenové ponuky,
hovorím o 70 000,- €, keď vyjdú veci spolu s Galovou ulicou. Obyvatelia musia pohnúť svojimi
rukami, 7 nehnuteľností ešte nie je pripojených na kanalizáciu. Dostali od nás listy, termín dostali
do konca augusta, keď to neurobia, nepôjdeme do toho.
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Uznesenie č.: MZ-04-20-A-2
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

18.06.2020

Bod č.: 7

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na
rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám zoznamy budov aby ste vedeli koľko budov mesto vlastní. Tento projekt bude
riešiť tie budovy, ktoré nemajú certifikáty a nie sú to bytové domy. Týka sa to aj škôl a školských
budov, ani na jednej budove školskej okrem MŠ nemáme certifikáty. Priemerná cena aj s auditom
aj riešeniami sa hýbe od 2 500,- do 5 000,- €. Žiadame 70 000,- €, viac to nebude, skôr menej.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť podanie projektu na vypracovanie strategického
dokumentu.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-4
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán
v rámci výzvy nasledovne:
-

-

kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53
názov projektu: Vypracovanie účelového energetického auditu pre budovy
s cieľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedenie energetických služieb v
meste Spišské Podhradie
výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
z celkových oprávnených výdavkov 70 000,00 € predstavuje čiastku
3 500,00 €.
financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu

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

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

18.06.2020

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

+
+

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Fecupral, s.r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš – požiadavka investičného nákupu
majetku mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Vítam riaditeľa firmy Fecupral, pána Hanigovského.
Ing. Štefan Hanigovský
Vážený p. primátor, poslanci, chcem poďakovať, že môžem vystúpiť a zároveň chcem popriať aj
do budúcnosti aby ste mali dobré rozhodnutia. Prejavili sme záujem o zámer odkúpenia
rozostavanej školy na Komenského ulici. Je to zámer, nie je to náš jediný zámer, máme viac
zámerov ale keďže som tu vyrastal, som s týmto mestom spojený. Investičný zámer je zámerom
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na stabilizáciu pomerov čo sa týka finančnej budúcnosti firmy ale aj rozvoja daného objektu.
Chcem ubezpečiť všetkých, že ak by došlo k odkúpeniu, určite by spoločnosť neurobila niečo čo
je v rozpore s územným plánom mesta, ani to čo by strpčilo ľuďom život v meste. Nie je to
spojené s nakladaním odpadov ale s tým čo je uvedené v územnom pláne. To sa v budúcnosti
ukáže. Budova už potrebuje opravu, bol som sa tam pozrieť. Stojí ten objekt už viac rokov. Ja
urobím všetko preto, dobrá zmluva robí dobrých priateľov, aby mesto Spišské Podhradie a firma
Fecupral, boli spokojné. Určite o tento objekt je potrebné sa začať starať. Bol by som rád keby
sme našli spoločnú cestu pre ďalší rozvoj a využitie objektu do budúcna.
Ing. Ján Lisoň
Bez presnejšej špecifikácie zámeru?
Ing. Štefan Hanigovský
Áno, bude to investičná kúpa. Čas ukáže čo je v budúcnosti v Podhradí dôležité. Niekto kupuje
akcie, niekto futbalové štadióny, my sme sa rozhodli takto.
Ing. Ján Lisoň
Je tam možný aj developerský projekt?
Ing. Štefan Hanigovský
V tejto chvíli neviem, ukáže sa potreba. Bude to v prospech občanov mesta, urobím všetko pre to
aby ti bolo v prospech občanov.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ vyhlásiť OVS na odpredaj majetku mesta – areál rozostavanej ZŠ
na Komenského ulici s podmienkami:
- cena 14,- €/m2
- rozsah pozemku – celý areál
- vecné bremeno na vedenie kanalizácie cez areál
- zámer využitia budúcim vlastníkom bol v súlade s územným plánom mesta a nebol viazaný
s odpadovým hospodárstvom a hazardnými hrami.
Ing. Štefan Hanigovský
Hazard v žiadnom prípade, to by sa uviedlo do zmluvy, ani automaty, z vlastného presvedčenia by
som to nikdy nedovolil.
MVDr. Michal Kapusta
Na časti tohto pozemku je verejná kanalizácia. V prípade žeby došlo k podpisu zmluvy tak by tam
bolo aj vecné bremeno, že tam môže mesto vstúpiť, čistiť, meniť atď. z dôvodu, že je to najväčší
predaj v meste čo by sa realizoval, bude to forma OVS. Z mesta sú podmienky aby to nebolo
spojené s hazardom a neviazalo sa na práce spojené s odpadom.
Ing. Štefan Hanigovský
Ťarchy – všetky siete musia niekde ísť, či po pozemkoch súkromných alebo štátnych to je logická
vec, to by nám vôbec nevadilo, k hazardným hrám som povedal svoj názor.
MVDr. Michal Kapusta
Pán riaditeľ, berieme na vedomie tvoje informácie.
Ing. Štefan Hanigovský
Firma Fecupral sa zaoberá aj dovozom liekov atď., teraz v tomto čase dovážame aj testy na
koronavírus, dovolím sa vám darovať dve sady testov.
Uznesenie č.: MZ-04-20-A-3
MZ berie na vedomie požiadavku firmy Fecupral, s.r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš na investičný
nákup majetku mesta a stanovisko riaditeľa firmy Ing. Štefana Hanigovského.
Zodpovedný:
Termín:
18.06.2020
Overovatelia:
Primátor:

Bod č.: 9

Výsledky XVIII. kola a vyhlásenie XIX. kola OVS IBV Katúň
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Mgr. Jozef Srnka
V tomto kole nebola doručená žiadna súťažná ponuka.
MVDr. Michal Kapusta
Ostal nám jeden pozemok. Myslím, že vyhlásime ďalšie kolo. Bol by som rád keby sme sa stretli
minimálne raz cez prázdniny. MZ by mohlo byť 23.7.2020.
Uznesenie č.: MZ-04-20-A-4
MZ berie na vedomie výsledok XVIII. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

18.06.2020

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-5
MZ schvaľuje vyhlásenie XIX. kola OVS (podmienky ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
Primátor:
Overovatelia:
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.: 10

Výsledky XIV. kola a vyhlásenie XV. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná
škola na Komenského ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Ponuku nedal nikto. Potrebujeme vyhlásiť ďalšie kolo. Poďme rokovať o podmienkach.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ vyhlásiť OVS na odpredaj majetku mesta – areál rozostavanej
ZŠ na Komenského ulici s podmienkami:
- cena 14,- €/m2
- rozsah pozemku – celý areál
- vecné bremeno na vedenie kanalizácie cez areál
- zámer využitia budúcim vlastníkom bol v súlade s územným plánom mesta a nebol viazaný
s odpadovým hospodárstvom a hazardnými hrami.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča MZ odpredaj rozostavanej
školy a pozemkov.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia navrhuje MZ odpredať spoločnosti Fecupral, s.r.o.
budovu rozostavanej školy a pozemky na parcelách KN-C 1371/1 vo výmere 21 222m2 a KN-C
1371/3 vo výmere 6 990 m2.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávame o celom areáli okrem parcely obslužnej komunikácie, ktorá zostane v meste a o tom
som rozprával aj s pánom riaditeľom. Hovoríme o slepej ulici a obslužnej komunikácii nie o ceste
lebo cesta má mať 7 m.
Prečítal podmienky OVS.
Uznesenie č.: MZ-04-20-A-5
MZ berie na vedomie výsledok XIV. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na
Komenského ulici.
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Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

18.06.2020

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-6
MZ schvaľuje vyhlásenie XV. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na Komenského
ulici. Podmienky súťaže:
- cena 14,- €/m2 bez DPH
- rozsah pozemku – celý areál: KN-C 1371/1 o výmere 21 222 m2, KN-C 1371/3 o výmere
6 990 m2
- vecné bremeno na verejnú kanalizáciu a inžinierske siete, ktoré vedú cez areál
- zámer využitia budúcim vlastníkom aby bol v súlade s územným plánom mesta a nebol
viazaný s odpadovým hospodárstvom a hazardom
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
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-04-20-B-7
MZ schvaľuje termín rokovania MZ 23.07.2020.
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

18.06.2020

+
+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Petícia proti umiestneniu antény – internetový signál
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávali sme o tom na minulom MZ. Firma RUPKKI s.r.o. dala žiadosť na RÚVZ, ten sa
vyjadruje k územnému konaniu, tu sa jedná o ohlásenie. RÚVZ žiadosť posnunul ďalej na
ministerstvo dopravy. Zatiaľ odpoveď nie je ale príde, že toto zariadenie je schválené
v Slovenskej republike, že s tým nemajú žiadny problém. Zatiaľ je ruter v skúšobnej prevádzke.
Komín v bývalej „suške“ – máme zmluvu kde mesto kupovalo budovu, sklad a v zmluve je
napísané, že ku budove skladu patrí aj komín, čiže je to mestský majetok. Na ďalšom MZ sa
budeme baviť o zámere a podmienkach prenájmu. Tieto informácie sme získali včera alebo
predvčerom. Aj tak nemajú ešte vyjadrenie od hygieny. Keby sme išli do toho, že bude tam to
zariadenie tak nám treba pripraviť nájomnú zmluvu. V Podhradí je 40 sietí, ktoré prenášajú
internet.
Mgr. Jozef Srnka
Komín je stavba, ktorá sa nezakresľuje do katastra.
MVDr. Michal Kapusta
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Ten komín je spojený spodným kanálom s budovou tak ako hovoril p. Lisoň a p. Pravlík.
Ing. Ján Lisoň
Mali by sme sa zaoberať týmto dokumentom ako takým, či je to petícia v rámci zákona. Čo sa
týka konania je ohlásenie drobnej stavby sa musí preukázať právo na umiestnenie, musí byť
najprv dohodnutý nájom, až tak sa môžu riešiť veci cez stavebný úrad.
MVDr. Michal Kapusta
Nechcel som ísť tou cestou.
Doteraz mali nájomnú zmluvu s p. Kleščom lebo si mysleli, že komín je jeho. Teraz to padá, lebo
sa zistilo že komín je náš. Keď je 40 sietí v meste tak neviem či podliehajú ohláseniu. Môžu si to
namontovať kde chcú, ak im to dovolí majiteľ, ohlasovacia povinnosť je nad rámec vecí.
Ing. Ján Lisoň
Stavebník dal z vlastnej vôle ohlásenie. Ale mesto ako vlastník by malo vyzvať toho kto má to
zariadenie, že nemá vysporiadané práva.
MVDr. Michal Kapusta
Petícia nespĺňa zákonné náležitosti. Poslali sme pozvánku na MZ osobe, ktorá si to zobrala pod
svoje krídla.
Uznesenie č.: MZ-04-20-A-6
MZ berie na vedomie Petíciu proti umiestneniu antény na internetový signál.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

18.06.2020

Bod č.: 12

Aktualizácia plánu investícií mesta na rok 2020 – 2021
MVDr. Michal Kapusta
Poprosím stanoviská z komisií.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja z nedostatku financií odporúča projekt
výstavby domov v lokalite Rybníček odsunúť na budúci rok. Odporúča riešiť odber elektriny
formou elektronických kariet, ešte pred výstavbou domov) a taktiež aby záujemcovia o prenajatie
pozemku a ich rodinní príslušníci nemali voči mestu pozdĺžnosti.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ realizáciu prípravy výstavby rodinných domov na Śtefánikovej ulici
presunúť do plánu investícií na rok 2021.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ odložiť investíciu do výstavby rodinných
domov na Štefánikovej ulici – Rybníček z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na budúci
rok. Pred realizáciou výstavby tiež doporučuje riešiť odber elektrickej energie v plánovaných
rodinných domoch.
MVDr. Michal Kapusta
Z investičných vecí tohto roku by sme prestali kresliť veci ohľadom IBV Rybníček. Aby sme ušetrili
nejaký peniaz. Chceli sme realizovať ČOV na Rybníčku – sú tam dve čistiarne – uvidíme ako sa
poposúvajú veci. Nešli by sme do projektu efektívna verejná správa. Obávam sa jednej veci, že
vytvoríme jedno pracovné miesto, budeme toho človeka platiť a štát nám povie, že bude
refundovať raz za pol rok alebo raz za rok. Je obdobie také aké je. Keby sa ten projekt posunul
o rok alebo o dva tak by som bol rád ale teraz nie.
Peter Hanigovský
IBV Rybníček – prešli sme do fázy, že mesto má stavať tie domy? Hovorili sme, že sami si budú
stavať.
MVDr. Michal Kapusta
Nie, mesto pripraví PD pre 9 domov a siete a stavať si to budú oni. Cez pozemok kde by mala
stáť radovka ide elektrika. Je potrebná prekládka čo stojí cca 10 000,- €. Elektrárne prišli na
rokovanie či nechceme ísť na systém kariet, že sa dá s nimi pohnúť aby platili dlhy, na to je
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potrebných ďalších 30 000,- € a treba dokresliť PD čo bude stáť cca 8 000,- €, celkovo 48 000,€. Máme to cez úver kryté, ja ale hovorím radšej ušetrime peniaze na cestu IBV Pivovar,
chodníky Komenského ulica, dokresliť IBV Rybníček môžeme aj budúci rok. Nemyslím si, žeby až
tak rýchlo išli obyvatelia do výstavby domov ale stále hovoríme o tom, že si budú stavať sami. Je
výzva – ale tam sú podmienky, že musia mať vrátnika svojho, správcu, atď. výzva je postavená
pre iné štáty, nie pre nás.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-8
MZ schvaľuje presun realizácie prípravy výstavby rodinných domov na Štefánikovej ulici do plánu
investícií na rok 2021.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
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-04-20-B-9
MZ schvaľuje presun realizácie rekonštrukcie ČOV Rybníček do plánu investícií na rok 2021.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
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-04-20-E-4
MZ ruší uznesenie č. MZ-10-19-B-5 zo dňa 19.12.2019.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
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
+

18.06.2020

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Majetok:
1. Ján Bašta a Nataša Baštová, Hviezdoslavova 35, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku

12

+
+

+
+

MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schvaľovali zámer, teraz treba osobitný zreteľ. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-10
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 a to pozemok - parcela KN-C 1028/2 –
záhrada vo výmere 72 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaná na LV č. 1 na
Jána Baštu a manž. Natašu Baštovú, Hviezdoslavova 35, Spišské Podhradie 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:
primátor
Termín:
18.06.2020
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-04-20-B-11
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnému majetku mesta a to pozemok - parcela KN-C 1028/2 –
záhrada vo výmere 72 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaná na LV č. 1 na
Jána Baštu a manž. Natašu Baštovú, Hviezdoslavova 35, Spišské Podhradie za cenu 7,75
Eur/m2. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
18.06.2020
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. Cecília Srnková, Trhovisko 60, Spišské Podhradie – žiadosť o zámenu
nehnuteľností
MVDr. Michal Kapusta
Tak isto sme to preberali na minulom MZ. Ak nie sú nijaké otázky, čítam návrh na uznesenie
osobitného zreteľa.
Uznesenie č.: MZ-04-20-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 zámene

13

nehnuteľností – pozemok parcela KN-E 546 – orná pôda vo výmere 1 376 m2, nachádzajúci sa v
katastrálnom území Katúň, vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, zapísaný na LV č. 1 za
pozemok parcela KN-E 266 – orná pôda vo výmere 1 583 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom
území Katúň, vo vlastníctve Cecílie Srnkovej, Trhovisko 60, Spišské Podhradie, zapísaný na LV
č. 113 bez nároku finančného vyrovnania ani z jednej zo zmluvných strán 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:
primátor
Termín:
18.06.2020
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-04-20-B-13
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu nehnuteľnosti - pozemok parcela KN-E 546 – orná pôda vo výmere
1 376 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Katúň, vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie,
zapísaný na LV č. 1 za pozemok parcela KN-E 266 – orná pôda vo výmere 1 583 m2,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Katúň, vo vlastníctve Cecílie Srnkovej, Trhovisko 60,
Spišské Podhradie, zapísaný na LV č. 113 bez nároku finančného vyrovnania ani z jednej zo
zmluvných strán. Náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností hradí Cecília Srnková.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
18.06.2020
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:
3. Detské ihriská v meste Spišské Podhradie – poverenie
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme dali do správy multifunkčné ihrisko v areáli MŠK Mestskému kultúrnemu
stredisku, Oddeleniu športu a histórie. Aj tieto ihriská by som bol rád keby sme dali do správy
tomuto oddeleniu.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia navrhuje MZ zverenie majetku mesta Spišské Podhradie
so správy Mestskému kultúrnemu stredisku, Starý jarok č. 44, Spišské Podhradie a to: detské
ihrisko na Sídlisku hrad, inventárne číslo STA2843/15, detské ihrisko na Śtúrovej ulici, inventárne
číslo STA 2840/11 a detské ihrisko na Májovej ulici , inventárne číslo STA 2842/14.
MVDr. Michal Kapusta
Na Štúrovej ulici máme dve ihriská, na Májovej máme dve a na sídlisku hrad je jedno.
Ing. Ján Lisoň
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Ja by som navrhol uznesenie, ktoré bolo poslané poslancom doplniť, mesto môže zveriť do nájmu
MsKS, z návrhu na uznesenie by som vynechal názov oddelenia.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-14
MZ schvaľuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverenie majetku mesta Spišské Podhradie do správy Mestskému kultúrnemu stredisku
v Spišskom Podhradí a to:
1. Detské ihrisko na Štúrovej ulici v Spišskom Podhradí
Inventárne číslo: STA 2840/11
Obstarávacia cena: 21 558,72 €
Zostatková cena: 11 583,- € (k 31.5.2020)
2. Detské ihrisko na Májovej ulici v Spišskom Podhradí
Inventárne číslo: STA 22842/14
Obstarávacia cena: 14 159,88 €
Zostatková cena: 9 047/,37 € (k 31.5.2020)
3. Detské ihrisko na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí
Inventárne číslo: 2843/15
Obstarávacia cena: 5 498,99 €
Zostatková cena: 3 512, 38 € (k 31.5.2020)

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

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

18.06.2020

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

+
+

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
4. Anton Kopaňák, Jilemnického 23, Svit – ponuka na odpredaj pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Túto žiadosť sme už raz mali, ide o pozemok v Katúni. Je to pri ceste, tento pozemok nám môže
za chvíľu chýbať
Jozef Komara
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Komisia pre mestskú časť Katúň odporúča MZ odkúpiť od p. Antona Kopaňáka pozemok parc. č.
KN-E 70017.
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča MZ kúpu pozemku.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ odkúpiť parcelu KN-E 70017 evidovanú
v katastrálnom území Katúň, zapísanú na LV č. 151 v sume 5,- €/m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť kúpu pozemku na parcele 70017 v k.ú. Katúň vo výmere
35 m2 za cenu 5,- €/m2.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-15
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – pozemok parcela KN-E 70017 – ostatná plocha vo výmere 35
m2, nachádzajúca sa k.ú. Katúň, zapísaná na LV č. 151 vo vlastníctve Antona Kopaňáka,
P.Jilemnického 23, Svit za cenu 5,- €/m2. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí
kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
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:
5. PaedDr. Ján Furman, Katúň 38 – žiadosti o kúpu pozemku v k.ú. Katúň
MVDr. Michal Kapusta
Poprosím stanoviská z komisií. Jedná sa o 152 m2.
Jozef Komara
Komisia pre mestskú časť Katúň odporúča MZ vyhovieť žiadosti PaedDr. Jána Furmana o kúpu
pozemku – parc. č. KN-E-61. Členovia komisie taktiež odporúčajú aby cenu určila finančná
komisia.
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča MZ schváliť odpredaj
pozemku.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ odpredať PaedDr. Jánovi Furmanovi,
bytom Katúň 38 pozemok – zastavaná plocha a nádvorie, parcela KN-C 61 v k.ú. Katúň vo
výmere 152 m2. Parcelu komisia navrhuje odpredať za 5,- €/m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odpredaj pozemku parc.č. 61 o výmere 152 m2
v katastrálnom území Katúň pre PaedDr. Jána Furmana, Katúň 38 za cenu 5,- €/m2.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-16
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou prípadu osobitného zreteľa a to po pozemok
časť parcely KN-E 1304/100 – ostatná plocha vo výmere 142 m2 a KN-E 1309/100 – ostatná
plocha vo výmere 10 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Katúň, zapísané na LV č. 148 pre PaedDr.
Jána Furmana, Katúň 38, Spišské Podhradie. Všetky náklady súvisiace s vypracovaním
geometrického plánu a prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
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

Majetok:
6. Ing. Jozef Hockicko, Štefánikova 2, Spišské Podhradie – žiadosť o sanáciu
murovaného oplotenia
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o tehlový múr, ktorý je pri Dome smútku, padá celý dole, bol som tam pozrieť.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča MZ schváliť nové oplotenie.
MVDr. Michal Kapusta
Bol som s vedúcim cintorína p. Galarovičom pozrieť, to je múr z voštinových tehál, celý je
puknutý, mal návrh aby sme to rozobrali. Tie tehly vieme zomlieť na stavebnú suť, vedeli by sme
to celé zhodnotiť. Navrhujeme postaviť tam plot trapezový, nie murovaný. Vieme to urobiť
s našimi ľuďmi, murovaný plot nie lebo to je iný peniaz. Do konca roka verím, žeby sme to mohli
urobiť.
Peter Hanigovský
Raz sme tam boli pozrieť a prišli sme na to, že časť pozemku žiadateľa bola naša.
MVDr. Michal Kapusta
Nezrovnalosti boli s inou parcelou.
Ing. Ján Lisoň
V uznesení nie je napísané riešenie.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-17
MZ schvaľuje zahrnúť sanáciu múrového oplotenia zo strany mestského cintorína do rozpočtu na
rok 2020. Návrh riešenia - zbúrať nadzemnú časť oplotenia / tehlový múr / a vystaviť nový múr
z kovovej konštrukcie a trapézového plechu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
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:
7. Ján Blaško, Prešovská 66, Spišské Podhradie – žiadosť o opravu
kamenného oplotenia
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť.
Keď sme stavali ten chodník na Prešovskej ulici zostalo to obnažené, p. Blaško by bol rád keby
sa o tom rozprávalo na MZ a aby sa táto investícia zarátala do investičných akcií na rok 2021.
Rozprával som s p. Blaškom o tom.
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Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja berie žiadosť na vedomie.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia berie žiadosť na vedomie a vzhľadom k už
prerozdeleným finančným prostriedkom na rok 2020 navrhuje opravu zaradiť do investičných
akcií mesta na rok 2021.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zahrnúť opravu kamenného múru na Prešovskej ulici okolo domov
č. 66,65,23 a 22 do rozpočtu roku 2021.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-18
MZ schvaľuje zahrnúť opravu kamenného múru na Prešovskej ulici okolo domov
č. 66,65,23 a 22 do rozpočtu roku 2021.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
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:
8. Ivana Kicková, Prešovská 68, Spišské Podhradie – žiadosť o povolenie
oplotenia parcely
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť. Jedná sa o IBV Pivovar.
Keď sme to kreslili, bola tam VN vzduchom a išla potom do zeme. VN je majetkom VSD nie
mesta. Projektant sa ma pýtal či dáme kábel do nejakého stavebného pozemku, nedali sme to.
Nám to ani nie je treba tú parcelu, bol by som radšej keby sme to predali s tým, že je tam ťarcha,
čiže znížená cena, ale nech ráta vlastníčka s tým, že keď tam prídu elektrikári , že im dovolia
vstup na pozemok. Prijateľnejšie je, aby si to kúpila. Tam nemôže postaviť nič. Tam môže byť len
trávnik.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča MZ po zrealizovaní zápisu
ťarchy do katastra, nájom alebo predaj pozemku.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ ponúknuť Ivane Kickovej na odpredaj pozemok, parcela č. 2393
v kat. území Spišské Podhradie s vecným bremenom súvisiacim s vedením elektrického rozvodu
za 10,- €/m2 bez DPH.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča
Kapusta
Cena sa bude prejednávať na budúcom MZ. Dnes sa schváli zámer.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-19
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou prípadu osobitného zreteľa a to po – pozemok
parcela KN-C 2393 – ostatná plocha vo výmere 58 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Spišské
Podhradie, zapísaná na LV č. 1 s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúcom
v strpení uloženia inžinierskych sieti pre Ivanu Kickovú, Prešovská 68, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020

18

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

Majetok:
10. Marián Boržik, Jarmočná 15, Spišské Podhradie – žiadosť o opravu
zosunutého pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť. Oporný múr je mestský pozemok.
Jozef Komara
Stavebný úrad po vykonaná štátneho stavebného dohľadu v roku 2015 konštatoval, že zo strany
vlastníkov susedných pozemkov parcely č. C-KN 947, E-KN 4254, E-KN 645/1 a C-KN 1776/2
v k.ú. Spišské Podhradie nebolo zistené porušenie ustanovení stavebného zákona. K zvýšenému
ohrozeniu stability stavby na pozemku parcela č. C-KN 947 došlo najmä terénnymi úpravami,
ktoré sa uskutočnili na pozemku pod stavbou. Po odstránení stavby na pozemku C-KN 1776/3
v minulosti , pravdepodobne jeho predchádzajúcim vlastnom, neboli prijaté opatrenia na
zamedzenie poškodzovania susedných parciel nad ním (zosuv časti pozemku parcela C-KN
1776/2, obnaženie základovej konštrukcie stavby na pozemku parcela č. C-KN 947( pričom táto
povinnosť mala prejsť na súčasného vlastníka pozemku parcela č. C-KN 1776/3).
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja berie žiadosť na vedomie a odporúča
stretnutie na predmetnom pozemku aj s p. Ondíkom.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová berie žiadosť na vedomie s tým, že k žiadosti sa vráti na
ďalšom zasadnutí MZ.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia berie žiadosť na vedomie.
MVDr Michal Kapusta
Zatiaľ zoberieme na vedomie a počkáme čo bude.
Uznesenie č.: MZ-04-20-A-7
MZ berie na vedomie žiadosť p. Mariána Boržíka, Jarmočná 15, Spišské Podhradie o opravu
zosunutého pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
18.06.2020
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 14

Výška poplatkov za užívanie multifunkčného ihriska
MVDr. Michal Kapusta
Chceme urobiť finančný poriadok v poplatkoch, chceme ich spoplatniť, nie veľmi. Návrh je
rovnaký ako je v areáli na Školskej ulici. Keď bude ihrisko prenajaté na komerčné účely tak to
bude 100 násobok poplatku.
Mgr. Vladimír Šolc
Dávam návrh na doplnenie uznesenia: „V prípade nájmu multifunkčného ihriska na komerčné
účely, výška nájomného je 100-násobok poplatku za vstupné pre dospelú osobu na danú akciu
organizovanú nájomcom. Minimálna výška nájmu je ale 200,-€.
Ing. Ján Lisoň
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Finančná komisia navrhuje MZ schváliť poplatky za užívanie multifunkčného ihriska v areáli MŠK
takto:
a) pre deti do 15 rokov (členovia Oddelenia voľno-časových aktivít MsKS, školských
zariadení, žiaci materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské
Podhradie), užívanie zdarma
b) osoby od 15 do 18 rokov 1,- € za každú začatú jednu hodinu
c) dospelá osoba 2,- € za každú začatú jednu hodinu
d) poplatky za poskytnutie ihriska organizovaným skupinám na hokej budú stanovené po
15.10.2020
e) pre osoby s trvalým pobytom v Spišskom Podhradí sa poskytuje zľava 50% z príslušného
poplatku
f) v prípade nájmu ihriska na komerčné účely, výška nájomného je 100-násobok poplatku za
užívanie ihriska pre dospelého, podľa c),d)
g) príspevkové a rozpočtové organizácie v pôsobnosti mesta Spišské Podhradie sú
oslobodené od poplatkov
Mgr. Vladimír Šolc
Keď sme riešili ten návrh, moja formulácia by bola taká akú som prečítal.
Ing. Ján Lisoň
Z návrhu finančnej komisie je jasné koľko bude nájomné.
Ja som prístupnejší tomu aby sme dali na komerčné účely rovno sumu. Po prvej sezóne sa môže
uznesenie zmeniť. Je tu viac možností. Ak by sme mali voľný vstup a dostali by sme nulu, ale
plocha by sa zodrala. To by nebola naša akcia, prečo by sme to mali niekomu zadarmo dať.
Jozef Jenča
Skôr sa prikláňam k názoru aby bol paušál.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-20
MZ schvaľuje poplatky za užívanie multifunkčného ihriska v areáli MŠK takto:
a) pre deti do 15 rokov (členovia Oddelenia voľno-časových aktivít MsKS, školských
zariadení, žiaci materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské
Podhradie), užívanie zdarma
b) osoby od 15 do 18 rokov 1,- € za každú začatú jednu hodinu
c) dospelá osoba 2,- € za každú začatú jednu hodinu
d) poplatky za poskytnutie ihriska organizovaným skupinám na hokej budú stanovené po
15.10.2020
e) pre osoby s trvalým pobytom v Spišskom Podhradí sa poskytuje zľava 50% z príslušného
poplatku
f) v prípade nájmu ihriska na komerčné účely, výška nájomného je 100-násobok poplatku za
užívanie ihriska pre dospelého, podľa c),d)
g) príspevkové a rozpočtové organizácie v pôsobnosti mesta Spišské Podhradie sú
oslobodené od poplatkov
Zodpovedný:
Predseda MŠK
Termín:
18.06.2020
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
0
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Zámer vybudovania spevnených plôch na uliciach Májová a Komenského
v Spišskom Podhradí
20

MVDr. Michal Kapusta
Mali sme stretnutia so zástupcami bytových spoločenstiev. Každé spoločenstvo vlastníkov bytov
nám zaslalo svoje stanovisko. Poprosím stanoviská komisií.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja berie stanoviská spoločenstiev
vlastníkov bytov na vedomie.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia berie na vedomie stanoviská spoločenstiev vlastníkov bytov a tiež informáciu
primátora k výstavbe parkovacích miest.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia sa stotožňuje s názorom SVB Komenského 51
a doporučuje MZ zamietnuť žiadosť SVB Komenského 50 o vytvorenie parkovacích miest na
parcele KN-C 1518 nachádzajúcej sa v k.ú. Spišské Podhradie. Berie žiadosť SVB Májová 41 na
vedomie, s tým, že sa čaká na stanoviská ostatných spoločenstiev vlastníkov bytov. Do
zasadnutia komisie neprišli ostatné stanoviská.
MVDr. Michal Kapusta
Májová 44 – súhlasia s realizáciou.
Májová 41 - súhlasia max s tromi parkovacími miestami.
Májová 42 – nesúhlasia
Májová 46 - súhlasia
Májová 43 – nesúhlasia
Mgr. Peter Vandraško
Keby aj bolo prešlo pozdĺžne parkovanie, máte predstavu ako by ste odhŕňali v zime sneh?
MVDr. Michal Kapusta
Teraz tam parkujú autá. Urobili sme cestu, parkujú na kraji a lomia cestu.
Májová 47 – súhlasia
Ing. Ján Lisoň
Na Komenského ulici nie je detské ihrisko ani žiadne, tam by mohlo byť malé ihrisko.
MVDr. Michal Kapusta
Nie som naklonený žiadosti bytovky Komenského 50. Keby bol nejaký grant, tak by sme uvažovali
o ihrisku na Komenského ulici.
Návrh, ktorý ide z mesta je Májová 44 a Májová 46.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-21
MZ schvaľuje vybudovanie spevnených plôch z polovegetačných betónových tvárnic. Stavebné
práce v čo najväčšej miere realizovať svojpomocne s vlastnými zamestnancami a vlastnou
technikou. Realizovať spevnené plochy podľa predložených a prekonzultovaných návrhov pre
bytové domy Májová 44 a Májová 46.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
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.: 16

Štefan Ondík, Štefánikova 71, Spišské Podhradie – žiadosť o odpustenie alebo
zníženie platby za prenájom terasovej plochy
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MVDr. Michal Kapusta
Poprosím stanoviská z komisií.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia navrhuje MZ aby poverilo mesto spracovaním opatrenia
– smernice na riešenie krízových situácií ako sú povodne, požiare, zdravotné epidémie a pod.,
odpustením alebo znížením daňových povinností dotknutých subjektov voči mestu Spišské
Podhradie.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ vypracovať návrh VZN o postupe pri znížení alebo odpustení
daňových povinností, príp. nedoplatkov miestnych daní v mimoriadnych alebo krízových
situáciách. Komisia očakáva , že akýkoľvek návrh VZN bude v súlade s platnými daňovými
zákonmi.
MVDr. Michal Kapusta
Máte nejaké pripomienky?
Ing. Stanislav Ledecký
Táto oblasť spadá pod správu daní, rád by som upozornil na paragraf daňového poriadku, ktorý
hovorí o úľave daní, preto navrhujem postupovať v súlade so zákonom. VZN má byť v súlade
s legislatívou a následný postup taktiež. Táto vec nie je až taká jednoduchá ako by sa na prvý
pohľad zdalo.
MVDr. Michal Kapusta
Rozmýšľame o tom, že vytvoríme nové VZN, tak sme hovorili na finančnej komisii.
Ingl. Ján Lisoň
Áno, tak sme o tom rozprávali.
Uznesenie č.: MZ-04-20-C-1
MZ ukladá mestskému úradu vypracovať návrh VZN o postupe pri znížení alebo odpustení
daňových povinností, prípadne nedoplatkov miestnych daní v mimoriadnych alebo krízových
situáciách.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
18.06.2020
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

Zmena rozpočtu č. 3 mesta Spišské Podhradie na rok 2020 vrátane rozpočtu škôl
a školských zariadení
Ing. Slávka Čarná
Pre mesto sú podielové dane znížené o 8,2%, preto bola urobená zmena rozpočtu č. 3. Školy
ešte nemajú ponížené podielové dane. Je dosť pravdepodobné, že po znížení rozpočtu
školských zariadení o 8 % nebudú školy schopné vyfinancovať ani mzdy a odvody. Ponížené sú
výdavky na kultúrne akcie a športové akcie v rozpočte mesta aj MsK. MŠK nevykonávalo činnosť,
tiež bude ponížená dotácia.
Peter Hanigovský
Po zmene a po súčasnej zmene je rozpočet vyšší?
Ing. Slávka Čarná
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Sú tam zapracované príjmy za odpredaj domu na Štefánikovej ulici a doplatené dotácie na
komunitných pracovníkov z roku 2019 a iné neplánované príjmy.
MVDr. Michal Kapusta
To je presne toto čo je projekt efektívna správa, preskočíš rok a potom ti príde väčší balík peňazí.
Bývalý „RAJ“, až teraz prišla refundácia za rok 2017. Prišli predvčerom financie, ešte tak stoja
peniaze za rekonštrukciu materskej školy.
Peter Hanigovský
Toho 23.7. bude ďalšia zmena rozpočtu ?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. V roku 2021 to môže byť horšie.
Uznesenie č.: MZ-04-20-B-22

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9, Sp. Podhradie na rok 2020 takto:
ZŠ Palešovo
nám. 9

Schválený
rozpočet
2020 (€)

Zmenen
ý

Návrh na
zmenu (€)

Po zmene
(€)

rozpočet
(€)

610 – 620

525 473

541 934

-1 744

540 190

630-640

84 634

80 247

+1 175

81 422

700

0

0

0

0

Spolu

610 107

622 181

-569

621 612

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

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

18.06.2020

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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-23

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠKD Palešovo nám. 9, Sp. Podhradie na rok 2020 takto:
ŠKD Palešovo
nám. 9

Schválený

Zmenený

rozpočet
2020 (€)

rozpočet

Návrh na
zmenu (€)

Po zmene
(€)

(€)
610 – 620

23

30 919

30 919

+60

30 979

+
+
+
+

630-640

1 317

1 729

-400

1 329

700

0

0

0

0

Spolu

32 236

32 648

-340

32 308

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

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

18.06.2020

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-24

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu VŠJ Palešovo nám. 9, Sp. Podhradie na rok 2020 takto:
VŠJ
Palešovo
nám. 9

Schválený
rozpočet
2020 (€)

Zmenen
ý

Návrh na
zmenu (€)

Po zmene
(€)

rozpočet
(€)

610 – 620

17 324

18 167

630-640

38 534

38 534

38 534

700

3 500

3 500

3 500

Spolu

59 358

60 201

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

-1 517

-1 517

16 650

58 684
Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-25

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZŠ Školská 3, Sp. Podhradie na rok 2020 takto:
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18.06.2020

+
+
+
+

ZŠ Školská

Schválený
rozpočet
2020 (€)

Zmenen
ý

Návrh na
zmenu (€)

Po zmene
(€)

rozpočet
(€)

610 – 620

728 151

726 019

-17

726 002

630-640

106 428

103 133

7 288

110 421

700

0

0

Spolu

834 579

829 152

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

0
+7 271

836 423
Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-26

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠKD Školská 3, Sp. Podhradie na rok 2020 takto:
ŠKD
Školská 3

Schválený
rozpočet
2020 (€)

Zmenen
ý

Návrh na
zmenu (€)

Po zmene
(€)

rozpočet
(€)

610 – 620

57 242

57 242

-1 148

56 094

630-640

4 152

4 152

-287

3 865

700

0

0

0

0

Spolu

61 394

61 394

-1 435

59 959
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18.06.2020

+
+
+
+

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

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

18.06.2020

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-27

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠJ Školská 3, Sp. Podhradie na rok 2020 takto:
ŠJ Školská
3

Schválený
rozpočet
2020 (€)

Zmenen
ý

Návrh na
zmenu (€)

Po zmene
(€)

rozpočet
(€)

610 – 620

122 070

122 070

-15 088

106 982

630-640

138 049

138 049

-4 301

133 748

700

0

0

Spolu

260 119

260 119

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

0
-19 389

240 730
Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-28

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu CVČ Školská 3, Sp. Podhradie na rok 2020 takto:
CVČ
Školská 3

Schválený
rozpočet
2020 (€)

Zmenen
ý

Po zmene
(€)

rozpočet
(€)
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Návrh na
zmenu (€)

18.06.2020

+
+
+
+

610 – 620

22 502

22 502

-107

22 395

630-640

12 112

12 112

-1 335

10 777

700

0

0

Spolu

34 614

34 614

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

0
-1 442

33 172
Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

18.06.2020

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-29

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZUŠ Sídl. hrad 28, Sp. Podhradie na rok 2020 takto:
ZUŠ

Schválený

Sídl hrad 28

rozpočet
2020 (€)

Zmenen
ý

Návrh na
zmenu (€)

Po zmene
(€)

rozpočet
(€)

610 – 620

340 927

340 927

-1 588

339 339

630-640

41 510

41 510

-4 500

37 010

700

0

0

Spolu

382 437

382 437

Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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0
-6 088

376 349
Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

+

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

18.06.2020

+
+
+
+

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-30

MZ schvaľuje zníženie príspevku pre MsKS Starý jarok 44, Spišské Podhradie takto:
Schválený príspevok v €

Návrh na zmenu v €

Príspevok po zmene
v€

MSKS

94 911

-11 341

83 570

Odd. VČA

61 151

-4 893

56 258

Odd. športu

20 311

-1 625

18 686

MSKS spolu

176 373

-17 859

158 514

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

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

18.06.2020

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-20-B-31
MZ schvaľuje zníženie dotácie pre Mestský športový klub, Mariánske námestie 37, Spišské
Podhradie o 8 333,- € z pôvodných 50 000,- € na 41 667,- €.
Zodpovedný:
Predseda MŠK
Termín:
18.06.2020
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-04-20-B-32
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 3 mesta Spišské Podhradie v jednotlivých kapitolách. Zmena
rozpočtu celkom v príjmoch a vo výdajoch: + 92 754,- €. Rozpočet po zmene 6 735 991,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
18.06.2020
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

Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ aby uložilo rozpočtovým organizáciám pripraviť návrhy zmien
rozpočtov školských zariadení po zohľadnení 8%-tného zníženia podielových daní v termíne do
10.07.2020.
Uznesenie č.: MZ-04-20-C-2
MZ ukladá rozpočtovým organizáciám pripraviť návrhy zmien rozpočtov školských zariadení
zohľadnení 8%-tného zníženia podielových daní v termíne do 10.07.2020.
Zodpovedný:
Riaditelia školských zariadení
Termín:
10.07.2020
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
+

po

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18

Správy z komisií pri MZ
MVDr. Michal Kapusta
Poprosím vás tie body, ktoré sme nerokovali.
Mgr. Peter Vandraško
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre školstvo a šport. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- zmeny rozpočtov škôl a školských zariadení
- organizácia záveru školského roka
- informácia o ustanovujúcom zasadnutí Školskej rady pri MŠ Májová 54
MVDr. Michal Kapusta
Je vyhlásené výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Májová 54.
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Milan Blahovský
Prečítal správu zo zasadnutia Majetkovej, kontrolnej a škodovej komisie. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
- Informácia o žiadosti p. Miroslav Kyseľa – súhlas na vyloženie vjazdu do dvora
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť p. Gurčíka – rozprávame o lokalite Bielidla. Má záujem o výstavbu dvoch 2 rodinných
domov, riešia prístup k pozemkom, rozprával som s p. vikárom. Prístup by nebol cez ich pozemky.
ÚPM tam plánuje IBV, my tam nevyvíjame nejaké aktivity. Stretnem sa s pánom vikárom a otcom
biskupstvom či sú nejaké alternatívy a potom to predložím na MZ. Hovoril som s p. Gurčíkom
keby išli do výstavby nech rátajú, že siete a cestu si budú riešiť sami. Keby riešil kanalizačnú
prípojku a vraciam sa k tomu čo som hovoril minule, nebolo by rozumné keby si staval prípojku
sám pre dva domy, do toho by mesto išlo aby sa urobila prípojka pre viac domov.
Štefan Faltin
Komisie som sa nezúčastnil. Zápisnicu ste dostali mailom, ak by ste sa chceli informovať viac tak
vám pán primátor vysvetlí. Prečítal bod 5 – Parkovanie na chodníku pred DSS – na podnet
občanov sa komisia zaoberala ohľadne parkovania motorových vozidiel zamestnancov DSS sv.
Ján z Boha na Hviezdoslavovej ulici 1, na chodníku vedúcom okolo parku oproti ústavu. Občania
sa sťažujú, že po prejdení prechodu z ulice Starý jarok na Hviezdoslavovu sú nútení pokračovať

29

v chôdzi po vozovke, nakoľko na chodníku sústavne parkujú autá zamestnancov ústavu. Jedná sa
o celý chodník od prechodu pre chodcov až po cestu k bývalej budove Zväzarmu. Komisia ukladá
MsÚ kontaktovať p. riaditeľku PhDr. Moniku Ondrišovú so žiadosťou o nápravu tohto stavu a to
upozornením na danú vec svojich zamestnancov.
MVDr. Michal Kapusta
Nie som stotožnený s týmto uznesením, tí čo si pamätáme tak sa stavali spevnené plochy, som
stotožnený s tým ako je značka „zákaz zastavenia“ od prechodu ku chodníku smerom k mestu ale
s tým ďalej nie. Riešili sme parkovaciu politiku pre DSS. To, že chodník nemáme to je naša vec, ja
takýto list nenapíšem pre DSS. Parkovisko to tiež nie je, sú to spevnené plochy. V DSS je 80
zamestnancov, je tam 100 klientov, aj tie sanitky a autá niekde musia stáť.
Štefan Faltin
Vzhľadom k tomu, že v lokalite mesta bolo zistené dlhodobé parkovanie vrakov motorových
vozidiel je potrebné aby zo strany mesta bolo uplatnené VZN č. 2/2013 a vyzvalo občanov o ich
odstránenie. Jedná sa hlavne o vraky na Podzámkovej a Hviezdoslavovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Na porade dostala úlohu pracovníčka. Niečo sa podarí, niečo nie. Riešime to.
Jozef Komara
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- Informácia o oplotení spodnej časti cintorína v Katúni
- zistiť postup pri sceľovaní pozemkov v Katúni – požiadať zamestnancov MsÚ
- slabý signál mobilných operátorov v Katúni
- obhliadka zrekonštruovanej Požiarnej zbrojnice v Katúni
Peter Hanigovský
Komasacia v Podhradí ešte neprebehla, len ROEP?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. Minulá vláda hovorila, že spúšťa projekt, spustili tie najmenšie katastre. Nech sa najprv
poukladá Ministerstvo pôdohospodárstva, pozemkový fond vôbec nekoná.
Jozef Komara
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
- Miroslav Kyseľ – vyzvať ho na osobné stretnutie a konzultáciu s MsÚ
- osvetlenie chodníka poza rozostavanú školu na Komenského ulici
- žiadosť Bc. Petra Mikolaja
Uznesenie č.: MZ-04-20-A-8
MZ berie na vedomie správy z komisií MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

Bod č.: 19

Rôzne
-

neboli podané žiadne námety

Bod č.: 20

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Vďaka aj tým čo nás počúvali a dúfame, že výsledky testov dopadnú dobre.
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončenie o 19.45 hod.
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18.06.2020

V Spišskom Podhradí dňa 18.06.2020

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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