Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 14.02.2019
Program:

P.č. Obsah

Predkladá

1.

Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Oceňovanie držiteľov plakety Prof.MUDr. Jána Janského za rok

primátor

2018 v meste Spišské Podhradie
5.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej

zástupca primátora

dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
6.

Kontrola plnenia uznesení

7.

Podnety občanov

8.

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

predsedníčka komisie

9.

primátor, prednosta

10.

Dodatok č. 2 – Zásady o odmeňovaní poslancov – zmena
zákona o obecnom zriadení
Plán obnovy vodovodu v mestskej časti Katúň

11.

Výsledky VIII. kola a vyhlásenie IX. kola OVS IBV Katúň

12.

Výsledky V. kola a vyhlásenie VI. kola OVS – predaj majetku –
rozostavaná škola na Komenského ulici
Výsledky VI. kola a vyhlásenie VII. kola OVS IBV Galova

13.
14.

15.
16.
17.

1

zástupca primátora

Vlkolinská, predseda
komisie
prednosta
prednosta
prednosta

Majetok:
1. Patrik Školník, Jana Školníková, Levočská cesta 29,
Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie voľného
mestského pozemku
2. MARAM group s.r.o., Staré Grunty 3705/52, Bratislava –
žiadosť o dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve
mesta Spišské Podhradie
3. Peter Hrobár, Starý jarok 47, Spišské Podhradie –
žiadosť o kúpu mestského pozemku
4. Erik Bendík, Robotnícka 16, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie domu
5. Lukáš David, Starý jarok 15, Spišské Podhradie –
žiadosť o kúpu domu
6. IBV Galova – kúpa pozemku na výstavbu komunikácie
7. Zverenie majetku mesta Spišské Podhradie do správy
školám a školským zariadeniam
Správy o výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2018

primátor, predsedovia
komisií

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2019
Základná škola Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie – zriadenie
výdajne stravy

hlavný kontrolór

hlavný kontrolór

primátor, predsedovia
komisií

18.

Plánovanie osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Spišské Podhradie

19.

Rôzne

primátor, zástupca
primátora, predseda
kultúrnej komisie
primátor

20.

Prezentácia firmy Pyrodyn

konateľ firmy

21.

Záver

predsedajúci

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
N
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Jozef Jenča
P
Mgr. Peter Vandraško
N
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Mgr. Vladimír Šolc
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta
Peter Hanigovský
Jozef Jenča
Mgr. Jozef Bača
Vladimír Tomko
Mgr. Vladimír Šolc
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 mailom.
Uznesenie č.: MZ-01-19-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:
+

+
+
+

14.02.2019

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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem doplnenie programu o body:
1. František Škop, Štefánikova 11, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu domu.
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+

+
+
+

2. Návrh na vyradenie majetku: - Základná škola Palešovo nám. 9, Základná umelecká škola, Sídlisko
Hrad 28, Mestský úrad Mariánske nám. 37 a Materská škola, Májová 54.
3. Správy z komisií pri MZ.
4. Zmena rozpočtu č. 1.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-2
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o body:
1. František Škop, Štefánikova 11, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu domu
2. Návrh na vyradenie majetku: - Základná škola Palešovo nám. 9, - Základná umelecká
škola, Sídlisko hrad 28, - Mestský úrad Mariánske nám. 37 a Materská škola, Májová 54
3. Správy z komisií pri MZ
4. Zmena rozpočtu č. 1
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
14.02.2019
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.: 2

Voľba návrhovej komisie
MVDr. Michal Kapusta
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov – Peter Hanigovský, Jozef Jenča, Mgr. Jozef Bača.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Hanigovský, Jozef Jenča, Mgr. Jozef Bača.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
14.02.2019
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
MVDr. Michal Kapusta
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Za overovateľov zápisnice určujem Mgr. Vladimír Šolca a p. Vladimíra Tomka.
Bod č.: 4

Oceňovanie držiteľov plakety Prof. MUDr. Jána Janského za rok 2018 v meste
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
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+

+
+
+

Privítal darcov krvi. Som veľmi rád, že ste prišli, máme zvykom, že našich občanom, ktorí darujú krv
oceňujeme aby aj verejnosť vedela o tomto skutku. Teším sa, že máme v meste aktívnych darcov krvi.
Ďakujeme, že robíte túto činnosť, nie každý to môže urobiť.
V našom mesta sa uskutoční III. ročník Podhradskej kvapky krvi dňa 3.5. kto má chuť a môže tak ho radi
uvidíme.
Primátor mesta ocenil:
Bc. René Krendželák – bronzová plaketa
Ondrej Bartoš – bronzová plaketa
Jozef Dzurík – strieborná plaketa
Ing. Ivana Forgáčová – strieborná plaketa
Alexander Cisko – zlatá plaketa
Bod č.: 5

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
Bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku Materskej školy Štefánikova 40, víťazom je Mgr. Erika
Vlkolinská. Blahoželám jej. Je vyhlásené výberové konanie na pozíciu riaditeľa Základnej školy, Školská
3.
Určite vám neušlo, že 17.1. bolo rokovanie Vlády Slovenskej republiky v Levoči kde došlo k schváleniu
akčného plánu. Pridelili nám 135 000,- € na obnovu Základnej umeleckej školy – na neoprávnené náklady.
Vytkli nám, že okres dostatočne nevyužíva svoj vysoký potenciál pre cestovný ruch. Okres Levoča má v
ubytovacích zariadeniach 1 044 lôžok (asi polovica je v Spišskom Podhradí) čo sú asi 3% kapacity
Prešovského kraja. Na celkovom počte návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v PSK sa však podieľa len
1,8% a na počte prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v PSK len 1,0%. Priemerná doba
prenocovania bola v roku 2017 len 1,8 noci. Tieto nízke čísla ostro kontrastujú s vysokým potenciálom
okresu.
V okrese je potrebné dobudovať vodozádržné a protipovodňové stavby a pokračovať v znižovaní
energetickej náročnosti verejných budov. Tieto aktivity zvýšia potrebu dočasne vytvorených miest, ktoré
však zvýšia šance zamestnancov na získanie trvalých pracovných pomerov.
Prešovský samosprávny kraj má záujem o úspešnú realizáciu akčného plánu, bude podporovať realizáciu
opatrení uvedených v Akčnom pláne špeciálne v oblasti školstva, cestovného ruchu a kultúry, sociálnych
služieb a dopravnej infraštruktúry, bude aktívne koordinovať rozvoj cestovného ruchu z úrovne kraja, bude
na pravidelnej báze podporovať výmenu a zdieľanie informácií spojených s manažmentom akčných plánov
NRO v rámci iniciatívy troch najmenej rozvinutých krajov, resp. v rámci združenia samosprávnych krajov
iniciuje zaradenie prioritných projektových zámerov Akčného plánu do Regionálnej integrovanej územnej
stratégie, prostredníctvom Rady partnerstva na úrovni VÚC podporí výstavbu komunikácie II. triedy II/547
prepojenie I/18 zo Spišského Podhradia pod Spišským hradom na Krompachy a Košice v súlade
s územným plánom PSK a mesta Spišské Podhradie, zabezpečí prevádzku školských autobusov
v spádových obciach a mestách okresu, bude zabezpečovať pravidelnú údržbu cestnej siete, zabezpečí
koordináciu vedenia autobusových spojov z Levoča a Spišského Podhradia (cez Spišské Vlachy) do
Spišskej Novej Vsi s chodmi vlakov osobnej železničnej dopravy na trati č. 180 s cieľom umožniť väčšiu
mobilitu študentov a pracujúcich.

Tabuľka č. 14. Prehľad výdavkov podľa prioritných oblastí Akčného plánu rozvoja okresu
Levoča
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Prioritná
oblasť

Počet
pracovných
miest

Celkový
rozpočet
(tisíc €)

Programy
spolufinancované
z EŠIF (tisíc €)

RP

Z toho RP na
rok 2019

(tisíc €)

Opatrenia
podporené z RP
v roku 2019

(tisíc €)
A.
Budovanie
riadiacich a
podporných
rozvojových
kapacít

1

130

-

130

30

A.2.

B. Rozvoj
regionálnej
ekonomiky
a inovácii

188

8 869

5 747

1 500

375

B.1., B.2., B.3.

C. Rozvoj
ľudských
zdrojov

111

10 648

9 234

200

50

C.1., C.2., C.3.

D.
Zlepšovanie
podmienok
pre život

215

14 556

13 427

385

96,25

D.1., D.2., D.4.

Celkom

515

34 203

28 408

2 215

551,25

Je možnosť podávať projektové zámery – mesto podáva: mlyn, včelnicu a „Haničku“. Rozšírili sme živnosť
na výrobu potravín a to medu a múky.
Boli sme Zmos-om vyhodnotení ako moderná samospráva. V stredu budúci týždeň bude priamo v rádiu
regina so mnou rozhovor.
Bol by som rád keby sme sa posunuli – čo nám vytkli – výber dane z ubytovania, trošku som uznesenie
zmenil po konzultácii s Ing. Lisoňom a hlavným kontrolórom. Prečítal návrh na uznesenie – „MZ ukladá
Komisii majetkovej, kontrolnej a škodovej vykonávanie pravidelných ročných fyzických obhliadok
v súčinnosti s povereným zamestnancom mesta Spišské Podhradie na výkon kontroly v zariadeniach, ktoré
poskytujú ubytovanie v katastri mesta Spišské Podhradie. Fyzické obhliadky komisie budú zamerané na
evidenciu ubytovaných hostí a výber dane za ubytovanie. Prípadní zistené nezrovnalosti budú podkladom
k riadnym kontrolám mesta Spišské Podhradie na výber dane za ubytovanie. Skúste sa k tomuto vyjadriť
ako sa vyberá daň za ubytovanie nie len v okrese ale celkovo.
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie 34 – všetci
zamestnanci sú už presťahovaní:
- stavebný úrad – MsÚ Mariánske nám. 37
- oddelenie územného plánovania a ŽP – Starý jarok 44
- oddelenie sociálne – Starý jarok 44
- oddelenie správy mestských bytov, energetiky a parkovania – Starý jarok 44
- oddelenie správy cintorína a pohrebníctva – Starý jarok 44
- TIC – Starý jarok 44
- chránená dielňa – kamery – administratívna budova Sídlisko Hrad 8
- terénna sociálna práca TSP – administratívna budova Sídlisko Hrad 8
Dodávateľom stavebných prác je firma MIGI spol. s r.o. Matejovce nad Hornádom, stavebný dozor Ján
Molčan. Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku – beží kolaudačné konanie, kontrola bude budúci
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týždeň. IBV Katúň – rozšírenie sietí pre výstavbu IBV, vodovod - stavebný dozor – Ing. Peter Palenčár,
máme skolaudovaný vodovod, teraz beží kolaudácia jednotlivých rozvádzačov. IBV Galova – prístupová
komunikácia, stavebný dozor – Ing. Peter Palenčár.

IBV Katúň - stavebný dozor - Ing. Peter Palenčár
SO 01

Rozšírenie sietí pre výstavbu IBV

SO 02

VODOVOD

SO 03.1

Rozšírenie DS-NN

SO 03.2

Preloženie PB č.18

SO 04

Pripojenie OEZ

SO 05

STL plynovod

SO 06

STL pripojovacie plynovody

SO 07

Rozšírene verejného osvetlenia

SO 02

VODOVOD

- zrealizovaný vodovod – skolaudovaný
SO 03.1

Rozšírenie DS-NN

SO 03.2

Preloženie PB č.18

- Zrealizovaná elektro časť –investor VSD – skolaudované
SO 04
Pripojenie OEZ Investor mesto – firma Michal Sakmar - beží kolaudačné konanie
SO 05
STL plynovod
SO 06

STL pripojovacie plynovody

investor mesto – firma Lukáš Skovajsa termín - marec – jún 2019
IBV Galova - stavebný dozor Ing. Peter Palenčár
SO 01.1

Prístupová komunikácia

SO 01.2

Výustné objekty
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SO 02

Vodovod

SO 03

Splašková kanalizácia

SO 04

Rozšírenie DS-NN

SO 05

Pripojenie OEZ

SO 06

Verejné osvetlenie

SO 07

Rozšírenie DS plynovodu

SO 08

Pripojovacie plynovody

SO 02

Vodovod -

investor PVPS Poprad termín 04 - 06/2019
SO 03
Splašková kanalizácia
- splašková kanalizácia - investor mesto – firma Michal Čisár termín 03 - 05/2019
SO 04
Rozšírenie DS-NN
- elektro – investor hlavných rozvodov VSD termín 04-07/2019
SO 05
Pripojenie OEZ
•

Elektro investor mesto 05 – 07/2019

Cez výzvu PSK je možnosť získať financie – podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK –
multifunkčné ihrisko v areáli MŠK – obnova antukového ihriska na betónovú plochu s mantinelmi so
striedačkami pre športovcov.
Správa cintorína – sme po verejnom obstarávaní, dokumentácia je na kontrole, stavebný dozor – Ing. Peter
Palenčár.
ZUŠ – sme po verejnom obstarávaní, dokumentácia ide na kontrolu – stavebný dozor – Ján Molčan.
Obnova Mariánskeho a Palešovho námestia – získali sme 100 000,-€ na verejný priestor pred mestským
úradom. Predpokladaný termín začatia prác marec 2019 a ukončenie pred SFS 6/2019, stavebný dozor
Ing. Peter Palenčár.
Peter Hanigovský
Výber dane – bolo nejaké stretnutie s tými, ktorí poskytujú služby týkajúce sa ubytovania?
MVDr. Michal Kapusta
Stretol som sa s p. Sýkorom, p. Longauerom, sl. Dolákovou, vysvetľovali sme si veci, výber nie je dobrý
a povedal som im, že vôbec sa nebránim tomu, že keď sme dali výber 1,- € žeby títo majitelia na konci roka
dali žiadosť na vrátenie polovice peňazí aby ich použili na rozvoj cestovného ruchu. Neviem ako ináč
motivovať ľudí, aby priznali daň z prenocovania a prispeli k rozvoju cestovného ruchu.
Peter Hangiovský
Aká ťarcha je na komunikácii?
MVDr. Michal Kapusta
Galova IBV. Vodárne postavia vodovod a chcú mať vecné bremeno.
Ing. Ján Lisoň
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Komunikoval som s p. primátorom navrhnuté uznesenie ohľadom kontroly v ubytovacích zariadeniach a
mám za to, že toto uznesenie môže prijať MZ lenže nemá zákonný prvok. Ak dotknutý subjekt, ktorým je
fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje ubytovanie zariadenie odmietne vpustiť členov komisie
do svojho objektu, nič sa mu nestane. Postavenie zastupiteľstva a jeho komisií je definované v zákone
o obecnom zriadení – ustanovenia týchto dokumentov nedávajú právo MZ a komisiám navonok konať
k subjektom, ktoré s mestom nemajú žiaden vzťah. Žiadna komisia nebola v žiadnom subjekte robiť
kontrolu na základe rozhodnutia MZ. Iba ak subjekt dal podnet tak konala ale nie z rozhodnutia MZ.
Postavenie ani v zmysle zákona nám nedáva také právo. V daňovom poriadku sú popísané základné
pojmy, § 4 – správca dane a osoby zúčastnené na správe daní – za správu dane môžu konať len jeho
zamestnanci. Bez ďalších väčších komentárov mám za to, že podľa tohto textu uznesenia by bola komisia
zapojená do daňovej kontroly a nemáme na to zákonný podklad. To, že treba robiť kontrolu je chvályhodné
ale toto aby boli poslanci a členovia komisií zatiahnutí do toho čo majú robiť zamestnanci mesta je podľa
zákona nemožné. Vidím len riešenie, že primátor rozhodne o vykonaní daňovej kontroly a poverí
zamestnancov mesta aby toto kontrolovali, aby boli min. dve osoby aby boli navzájom svedkami, nie jedna.
Tá skupina by mala byť aspoň dvojčlenná. Navrhujem vám, poslancom, aby ste tento návrh uznesenia
neschválili to nemá oporu v zákone. Keď sa mesto dostalo do médií o VZN o vstupe do domácnosti za
účelom kontroly identifikácie kontroly osôb tak toto uznesenie by vytvorilo taký istý postup, že neoprávnené
osoby by s uznesením získali poverenie aby vstupovali do nehnuteľností alebo do objektov daňových
subjektov.
MVDr. Michal Kapusta
V utorok som poslal návrhy na uznesenie. Dnes som predniesol uznesenie iné – po konzultácii s Ing.
Lisoňom. Nebránim sa tomu ak to neschválite. Chcel som aby ste boli súčinní a v obraze ako to funguje,
nie ste zamestnancami mesta ale členovia komisií sú vo vzťahu s mestom. Poverím dvoch zamestnancov
v meste, ktorí majú na starosti toto + ľudí z komisie, ktorí budú chcieť ísť, ak sú vo vzťahu s mestom aj keď
na dohodu, na kontrolu nepôjde len jeden človek.
Ing. Ján Lisoň
Ani text nového návrhu, je tam len tam pokus o zakamuflovanie podstaty, že sa tam má urobiť kontrola,
nie je v poriadku. Výsledok týchto prehliadok bude podkladom k riadnym kontrolám. V daňovom poriadku
sa nepíše o iných ako o daňových kontrolách, prvá kontrola a riadna kontrola. Ak by tam aj členovia
komisie išli nie sú oprávnení vykonávať daňovú kontrolu ak by im to aj umožnil kontrolovaný, môže dôjsť
ku kontaktu s osobnými údajmi. Nikto z nás nie je poučený na chránenie získaných osobných údajov pri
daňových kontrolách. Teoreticky reteticky by prevádzkovateľ musel poučiť komisiu. O ochrane osobných
údajov. Členovia komisie nie sú oprávnení vykonávať daňovú kontrolu.
Mgr. Milan Blahovský
Či vôbec ja mám právo ako predseda komisie kdesi v medziach zákona riešiť takéto kontroly? Nechal by
som to právne posúdiť. To je citlivá vec. Ak nám to právnik napíše ako to máme urobiť, tak to urobíme ale
tiež nie som nadšený aj keď priznám, že každé euro je dobré, počkám si radšej na právny výklad. Keby ná
mohol usmerniť hlavný kontrolór.
Ing. Stanislav Ledecký
Stotožňujem sa s názorom Ing. Lisoňa. Jednoznačne sa prikláňam k názoru neschváliť toto uznesenie. Čo
by sa stalo členom komisie keby neprišli na kontrolu? Nič. Platí daňový poriadok, v ňom je vyslovene
napísané ako sa postupuje pri správe daní a ja tam priestor na iné postupy nevidím. Som si istý, že ak si
dáme vypracovať právnu analýzu bola by súhlasná so stanoviskom pána Lisoňa.
MVDr. Michal Kapusta
Povedal som keď to neschválite ideme ďalej a ja to idem robiť tak ako mi ukladá zákon. Určite nepôjdem
robiť právnu analýzu. Vieme využívať právne služby na dôležitejšie veci.
Peter Hanigovský
Práve si povedal, že urobíš to čo ti hovorí zákon. Urobme to čo hovorí zákon, pover ľudí, z ekonomického
oddelenia nech robia kontroly.
Mgr. Vladimír Šolc
Považujem tiež za rozumnejšie možno to neschváliť a poradiť sa s právnikom, možno, že on sám by niečo
iné navrhol. Možno to nie je momentálne rozumné schvaľovať.
Štefan Faltin
Už sme mali stanné právo vyhlásené, robil som vtedy na mestskej polícii a neb. primátor nás vtiahol do
nejakých vecí čo neboli zákonom prípustné. Prikláňam sa k tomu aby bolo rozumné sa poradiť s právnikom
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MVDr. Michal Kapusta
Netlačte nás do potom ani v iných prípadoch do vecí, ktoré komisia nemá robiť, napr. ak mladiství pijú aby
sme to riešili, rok dozadu bolo, že máme robiť poriadok. Idem cestou poverovacích listín. Personálne otázky
sú v právomoci primátora a ja ju využijem a určite to nebudú kolegovia z ekonomického oddelenia.
Jozef Jenča
Len taký mechanizmus kontroly treba. Či tá kontrola splní účel? Ak niekto chce niečo zakryť tak zakryje.
MVDr. Michal Kapusta
Pri vjazde do mesta je bilboard lacné ubytovanie – toto zariadenie nevykazuje žiadne ubytovanie a na
sociálnej sieti má uverejnené koľko autobusov ubytoval. To je vrchol drzosti.
Uznesenie č.: MZ-01-19MZ ukladá Komisii majetkovej, kontrolnej a škodovej vykonávanie pravidelných ročných fyzických
obhliadok v súčinnosti s povereným zamestnancom mesta Spišské Podhradie na výkon kontroly
v zariadeniach, ktoré poskytujú ubytovanie v katastri mesta Spišské Podhradie. Fyzické obhliadky
komisie budú zamerané na evidenciu ubytovaných hostí a výber dane za ubytovanie. Prípadné
zistené nezrovnalosti budú podkladom k riadnym kontrolám mesta Spišské Podhradie na výber
dane za ubytovanie.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
0
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

MVDr. Michal Kapusta
Prečítal návrh na uznesenie: „MZ schvaľuje vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu mestských komunikácií na uliciach Štefánikova, Podzámková, Robotnícka a Májová.
Dokumentácia je potrebná ako povinná príloha k podaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ
výzva Ministerstva vnútra – Ľudské zdroje s názvom: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúrypozemné komunikácie.“
Peter Hanigovský
Štefánikova a Májová to bude aj s chodníkmi?
MVDr. Michal Kapusta
Výzva má byť vonku vo februári, Štefánikova je jasná, Robotnícka tam kde bývajú Rómovia a je problém
s dažďovou vodou. Podzámková bočný vchod ku cintorínu a Májová len časť – bytový dom Májová 9.
Treba nám urobiť zamerania, rozpočty, nejde o chodníky ide len o komunikáciu, prípadne s odvodnením.
Potrebujeme urobiť projektovú dokumentáciu.
Peter Hanigovský
Robotnícka – urobí sa aj kanalizačná vpusť?
MVDr. Michal Kapusta
Položia sa rúry, odvodňovacie žľaby atď. tú ulicu potrebujeme urobiť lebo tam je cesta katastrofálna.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-4
MZ schvaľuje vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestských
komunikácií na uliciach Štefánikova, Podzámková, Robotnícka a Májová. Dokumentácia je
potrebná ako povinná príloha k podaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ – výzva
Ministerstva vnútra – Ľudské zdroje s názvom: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúrypozemné komunikácie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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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

Peter Hanigovský
Aký je predpokladaný rozpočet na Galovu ulicu?
MVDr. Michal Kapusta
60 tis. € na stavbu vodovodu.
Peter Hanigovský
Budeme im dávať ďalšiu časť vodovodu?
MVDr. Michal Kapusta
4 roky sa bojovalo, že získame vodovod do vlastníctva mesta, veci stáli. Vodárne neurobili ani meter
vodovodu v tom období. Pri rekonštrukcii námestia sme robili rekonštrukciu vodovodu Palešovho námestia,
Mariánskeho námestia, Štúrovej ulice a Ulice sv. J. Pavla II. Ak poviete, že to máme robiť my je potrebné
navýšiť úverové peniaze lebo nemáme v rozpočte peniaze na vodovod. Ak to dnes neschválime je to zlý
signál pre vodárne. To je na vás ako sa rozhodnete. Zabrzdí sa to, potom môžeme vrátiť pozemky na IBV
Galova
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-5
MZ schvaľuje:
a) uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom postúpení práv a povinností stavebníka a odovzdanie
rozostavanej vodnej stavby „SO 02 – Vodovod“ realizovanej v rámci hlavnej stavby
„Rozšírenie sietí pre IBV“ spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná
662/17, Poprad
b) uzatvorenie Zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena na pozemkoch registra
KN C č. 990/1, 1778/1 a 2076/7 v katastrálnom území Spišské Podhradie v prospech
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Hraničná 662/17 Poprad. Vecné bremeno
spočíva v povinnosti:
- strpieť na zaťažených pozemkoch uloženie a užívanie vodnej stavby „SO 02 – Vodovod“
realizovanej v rámci hlavnej stavby „Rozšírenie sietí pre IBV“
- strpieť na zaťažených pozemkoch v nevyhnutnej miere vstup a prechod osôb, vjazd
a prejazd dopravných prostriedkov a technických zariadení oprávneného z vecného
bremena a ním poverených osôb za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv,
odstraňovania porúch a rekonštrukcie vodných stavieb, vrátane údržby ochranného
pásma
- rešpektovať pásma ochrany v rozsahu podľa ust. § 19 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, rešpektovať
ustanovenia § 20, § 27 a ďalšie súvisiace ustanovenia citovaného zákona
- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k vodnej stavbe a konania, ktoré môže
poškodiť alebo ohroziť technický stav vodných stavieb alebo ich prevádzku
- vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu celej výmery zaťažených parciel
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mária Kaľavská
+
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Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

+

Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-19-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:
14.02.2019
Primátor:
Overovatelia:
Bod č.: 6

Kontrola plnenia uznesení
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal kontrolu plnenia uznesení. Máte otázky?
Ing. Ján Lisoň
Nedostali sme to mailom.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal uznesenia, ktoré nie sú splnené.
Uznesenie č.: MZ-01-19-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.02.2019

Bod č.: 7

Podnety občanov
Jana Školníková
Prechod pre chodcov od polície smerom na Levočskú cestu, chcem sa opýtať či ho nie je možné urobiť.
Minule tam išli úplne cudzie deti ešte na nich vodiči trúbili, fakt by bol dobrý ten prechod pre chodcov.
MVDr. Michal Kapusta
Pozrieme to.
Marián Fiľa
Mám na Štefánikovej ulici prenajaté nebytové priestory a chcel by som tam elektrinu. Ak je tam nejaký dlh
z minulosti alebo nemá kto zaplatiť revízneho technika ja si ho zabezpečím. Ak je tam dlh si ho zaplatím
keď už mesto Spišské Podhradie, krásne, malebné nemá na to, tak si to zaplatím sám.
Mgr. Jozef Srnka
Nemali sme doteraz potrebu to tam mať. Revízia v tejto budove neviem či bude úspešná.
Marián Fiľa
Vpredu je nová inštalácia, na chodbe je nová skriňa, vzadu sú nové vypínače.
Peter Hanigovský
Ty si žiadal správu?
MVDr. Michal Kapusta
Žiadal si mesto na 6 mesiacov prenájom nebytových priestorov na sklad. Zmluva skončila v júni 2018,
podľa tohto sme ťa mali dať odtiaľ preč. Tu keď si bol si rozprával,že na 6 mesiacov potrebuješ uskladniť
veci, toto sme ustáli, ostatné veci, ktoré boli nebudem riešiť teraz, neviem či ten priestor je vhodný na to, či
je tam vhodný na to aby tam bola alebo nebola elektrika. V prvom rade by bolo dobre žeby si poďakoval
poslancom, za to, že ti pridelili nebytový priestor. Dal si si žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy, ktorá už
nie je platná. My nemáme čo predlžovať. Zmluva skončila. Poslanci rozhodnú či budeš v týchto priestoroch
naďalej alebo nebudeš. Ja neviem v tejto chvíli čo budeme s týmto domom robiť alebo nebudeme. Sám si
povedal, že ti nič netreba len priestor.
Marián Fiľa
Takto sa chcem opýtať, predĺžite mi nájomnú zmluvu?
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Mgr. Milan Blahovský
Zmluva sa ti predĺžiť nedá lebo skončila. Musíš si dať dať novú žiadosť, nemôžeme predĺžiť niečo čo
skončilo.
Mgr. Jozef Srnka
Na aké účely treba elektrinu ak to máte len na sklad?
Peter Hanigovský
Tak na to, že tam býva.
MVDr. Michal Kapusta
Tak na také, že p. Fiľa bol za p. Tirpákom aby mu podpísal papiere, že tam býva aby dostal príspevok na
bývanie. Obchádzaš nás a potom prídeš tu rozprávať nie celkom pravdu.
Ing. Ján Lisoň
Cestný most cez potok Lúčanka, betónová časť, kde je uchytené zábradlie sa rozpadá vplyvom počasia, je
tu nebezpečenstvo postupného uvoľnenia. Hovorím o okrajoch. Upozorniť treba správu komunikácií –
Správu ciest PSK.
MVDr. Michal Kapusta
V pondelok som na našej na porade dal za úlohu aby išla výzva na PSK aby prišli na obhliadku všetkých
mostov v našom katastri.
Peter Hanigovský
Zábradlie okolo chodníka okolo parku vzadu za úradom je tiež v dezolátnom stave.
Vladimír Šolc
Oslovili ma občania Galovej ulice zo spodnej časti, tí „pretekári“ sa presunuli na spodnú časť Galovej ulic
Chcem sa opýtať či sa nedá aj táto časť poriešiť spomaľovacími prahmi. Možno by sa na to mala pozrieť
komisia p. Faltina.
Vladimír Tomko
Treba tam dať stabilný radar a nie spomaľovač. Aj polícia by sa mohla na tento úsek pozrieť.
Jozef Jenča
Najkritickejší je úsek od križovatky ku Apetitu. Chodia tam rýchlo, už som aj ja volal na políciu, je to
nemožné keď ide 80-90, treba to riešiť iným spôsobom ale nie tým aby postavili retardér. Je to možno vec
polície.
Štefan Faltin
Chcem upozorniť na obidva prepadnuté kanály ako sa vychádza z Kúpeľnej na Prešovskú ulicu. Kanály
prepadnuté, vedľa dufartu. Bolo by treba ich opraviť.
Ing. Ján Jurečko
Hovorím za občanov na Galovej ulici – z Jarmočnej a Galovej ulice ako sa schádza, nie je značený
prechod pre chodcov. Niekde v tom priestore ako je spodný retardér možno by bolo treba urobiť prechod
pre chodcov. Ten uzol je neporiešený. Ak budete riešiť prechod pri polícii bolo by dobre sa pozrieť aj na
Jarmočnú.
Uznesenie č.: MZ-01-19-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.02.2019

Bod č.: 8

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Prečítala návrhy na uznesenia o pridelenie bytu.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Jozefa Antoša a manželku Soňu Antošovú, bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 1.3.2019 do 31.5.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
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Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+

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

14.02.2019

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Štefánikova 10 nám vyhorela. Na Štefánikovej 9 sú 3 alebo 4 izby, byt bol pridelený pani Zezulovej
a bývajú tam všetci možní aj nemožní, elektrina tam bola napojená zo Štefánikovej 10y čo vyhorela, tak
som povedal, že mama môže hádam bývať s dcérou aby tam neboli ubytované iné indivíduá. Na
Štefánikovej 10 je taký neporiadok, že možno by p. Ščáku by aj zachránili ale tam sa nedalo prejsť taký
neporiadok tam je.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu na Štefánikovej ulici č. 9 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Renátu Zezulovú, bytom Štefánikova ulica č. 9, Spišské Podhradie a pre pani Katarínu Ščukovú,
bytom Štefánikova ulica č. 10, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.3.2019 do 31.5.2019
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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

MVDr. Michal Kapusta
My sme rodine Kožárovej dali podmienky, ktoré mala splniť. V spoločných priestoroch postavili koterec,
pes uhynul a koterec neodpratali. Zistím či ho už odpratali, ak ten koterec nie je odprataný, tak ak
uznesenie prijmete tak ho vetujem.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 14 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pána Jozefa Kožára a manželku Danielu Kožárovú, bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie na
dobu určitú od 1.3.2019 do 31.5.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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
+
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Uznesenie č.: MZ-01-19-B-9
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 5 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Lenku Kolcunovú, bytom Poľanovce 30 na dobu určitú od 15.2.2019 do 30.4.2019 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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.: 9

Dodatok č. 2 – Zásady o odmeňovaní poslancov – zmena zákona o obecnom
zriadení
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne zmene zákona o obecnom zriadení týkajúcej sa zástupcu primátora.
Peter Hanigovský
Zástupca primátora je na 100% úväzku?
MVDr. Michal Kapusta
Je na 100% úväzku vo výške 70% platu primátora. Terajší pán zástupca má pomerovo najnižší plat ako
kedy mal zástupca primátora, ktorý bol 5 dní v týždni prípadne aj cez víkendy v robote. Oproti minulým
volebným obdobiam je jeho plat ponížený o 15%. Z 85% na 70%.
Ing. Ján Lisoň
Zmena zákona o obecnom zriadení hovorí, že zástupcovi primátora patrí plat stanovený primátorom , zo
zákona sa táto právomoc berie mestskému zastupiteľstvu. . Pred „x“ rokmi bolo stanovené, že primátor
určuje zástupcu a MZ určovalo plat a teraz už to nie je. Mám takú redakčnú opravu, že dodatok je
dokument a názov dodatku hovorí k Zásadám, veľké „Z“.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-10
MZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva
a členov orgánov mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí zo dňa 08.01.2015.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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.: 10

Plán obnovy vodovodu v mestskej časti Katúň
MVDr. Michal Kapusta
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+
+
+
+

Dokument ste si mohli preštudovať, mali ste zo zaslaný mailom, máte nejaké otázky k tomuto? Máme
7 000,- € na 5 rokov.
Eva Vlkolinská
Každý vlastník verejných vodovodov musí mať vypracovaný takýto plán.
Ing. Ján Lisoň
Ten dokument budeme schvaľovať nie len časový harmonogram ale celý dokument. Už samotný názov
„miestna časť“ - v štatúte máme napísané „mestská časť Katúň“ a s tým súvisí aj chyba kde sa uvádza
obec Katúň. Druhý riadok ako jej „miestna časť“ atď. navrhujem aj upraviť návrh uznesenia, že po
odstránení chýb. Finančná náročnosť je zanedbateľná. Ak máme dokument schváliť, tak nech je správny
od začiatku do konca.
MVDr. Michal Kapusta
Stiahneme ho z rokovania?
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem v uznesení doplniť „ po opravách chýb v texte“.
MVDr. Michal Kapusta
Text v dokumente opravíme.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-11
MZ schvaľuje Plán obnovy verejného vodovodu v meste Spišské Podhradie – mestská časť
Katúň.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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.: 11

Výsledky VIII. kola a vyhlásenie IX. kola OVS IBV Katúň
Mgr. Jozef Srnka
V tomto kole nebol doručený žiadny súťažný návrh.
Uznesenie č.: MZ-01-19-A-4
MZ berie na vedomie výsledok VIII. Kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.02.2019

Uznesenie č.: MZ-01-19-B-12
MZ schvaľuje vyhlásenie IX. kola OVS IBV Katúň (podmienky ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Výsledky V. kola a vyhlásenie VI. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola
na Komenského ulici
Mgr. Jozef Srnka
Ani v tejto súťaži nebol doručený žiadny súťažný návrh.
Uznesenie č.: MZ-01-19-A-5
MZ berie na vedomie výsledok V. kola OVS predaj majetku – rozostavaná škola na Komenského
ulici.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2019
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-13
MZ schvaľuje vyhlásenie VI. kola OVS predaj majetku - rozostavaná škola na Komenského ulici.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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.: 13

Výsledky VI. kola a vyhlásenie VII. kola OVS IBV Galova
Mgr. Jozef Srnka
Ani v tejto súťaži nebol doručený žiadny súťažný návrh.
Uznesenie č.: MZ-01-19-A-6
MZ berie na vedomie výsledok VI. kola OVS IBV Galova.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

Uznesenie č.: MZ-01-19-B-14
MZ schvaľuje vyhlásenie VII. kola OVS IBV Galova.
Zodpovedný:
primátor
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.: 14

Majetok
16

14.02.2019

14.02.2019

+
+
+
+

1. Patrik Školník, Jana Školníková, Levočská cesta 29, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie voľného mestského pozemku

MVDr. Michal Kapusta
Poprosím predsedov komisií o ich stanoviská.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia vykonala obhliadku k predmetnej žiadosti a odporúča MZ zamietnuť túto žiadosť
z dôvodu potrieb mesta pri krízových udalostiach a nechať túto časť pozemku ako požiarnu uličku. Pprešli
sme si ten pozemok a uzavreli sme to tým, že takéto pozemky pri domoch uličky, tesné priestory sú
potrebné pre isté možno aj bezpečnostné dôvody neumožňujú aby sa odpredala. Tieto všeobecné uličky
možno v minulosti boli predmetom záujmu , komisia zamietla žiadosť z dôvodov, že vlastník tohto pozemku
potrebuje v krízových udalostiach mať tento pozemok a komisia sa zhodla na tom aby ostala táto časť ako
požiarna ulička.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia neprijala k tej veci stanovisko.
Jana Školníková
Pán Blahovský, žiadala som o pozemok, ktorý je za našim domom, je to slepá ulica, je to časť pozemku,
ktorá nie je mestom využitá. Boli také uličky, ktoré sa v minulosti odpredali. Boli pozemky , ktoré sa
odpredali, zrazu my si žiadame a nám sa odmietne z dôvodu, že táto ulička má byť ako požiarna ulička. Ak
by bol požiar u p. Labudu či p. Vaška existujú 100 metrové hadice na hasenie požiaru, nie je to z vašej
strany korektné. Máte k tomu aj podklady, že môžete to tak urobiť, že sú potrebné ako požiarna ulička?
je to ulička je to slepá ulica, za tou časťou je pozemok p. Labudovej. Aj pánovi Klagovi sa odpredala ulička
na Komenského ulici.
Mgr. Milan Blahovský
Aby ste si nemysleli, že ja rozhodnem. Sú tu poslanci , ktorí rozhodnú. Ja som predniesol stanovisko
komisie. Neberte to osobne a keď to bolo za minulej éry, možno boli také uličky, ktoré sa odpredali ale
nebolo do dobre.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Školníkovej.
V roku 2006 a 2007 bola prejednávaná žiadosť p. Štelbackého o odpredaj tekejto uličky, kde sme to
zamietli. Teraz sme cez ňu urobili dažďovú kanalizáciu aby sme odvodnili ulicu. Klagovi sme predali
pozemok za záhradou, nie uličku. Žiadosť som prečítal, v prípade predaja sa budem pýtať aj susedov. P.
Vaško je proti predaju a už vôbec nesúhlasím aby ste tam uskladnili palivové drevo ako uvádzate v žiadosti
lebo keď tam uskladníte drevo a začne horieť tak uhoria obidva domy. Odpredaje všetkých uličiek, ktoré sa
odpredali v minulosti bolo veľkou chybou. Toto čo ste napísali v žiadosti ako napríklad uskladnenie drevo,
to pre mňa nie je akceptovateľné.
Jana Školníková
Skúste sa poprechádzať kde všade majú občania uskladnené drevo. My nie sme jediní.
MVDr. Michal Kapusta
Ak to uskladnia na verejné priestranstvo tak ich upozorňujeme na to aby ho odstránili.
Jana Školníková
S týmto nesúhlasím aj keby sme to drevo tam neuskladnili, chceli by sme to na uskladnenie nejakých
záhradných potrieb tak či tak by ste to neschválili. My sme si dali žiadosť o túto časť pozemku a nám je
žiadosť zamietnutá. Boli také pozemky a nám jediným nie. Môj názor je ten, že to nie je pre palivové drevo
ale, že ja som si verejne povedala svoj názor, to zamietnutie spočíva v tom.
MVDr. Michal Kapusta
V roku 2006 a 2007 sme neschválili uličku na Galovej ulici. Len to opakujem a som veľmi rád. Naozaj
môžete mať tento názor ale nie je to pravda čo rozprávate. Každý môže mať názor taký alebo onaký to
s tým nemá nič spoločné.
Peter Hanigovský
Ulička vedľa p. Vancovej v minulosti slúžila aj na to, že vedľa v dome kde býval p. Rímsky tento dom
vlastní záhradu nad medzou a v rámci dobrých susedných vzťahov chodili na medzu, čiže nemuseli na
tento pozemok chodiť dookola. Susedia to strpeli, p. Hric to už asi 10 rokov neobrába a p. Labuda tam dal
nový plot, neslúžila ako požiarna ulička, neviem či budeme niečo potrebovať odvodňovať jedine pán
Labuda. Možno to bola fakt chyba odpredaja týchto uličiek v minulosti napríklad ako ulička na Bielidlach,
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bola naprojektovaná a nevošlo tam žiadne vozidlo, preto sa predala ulička od J. Sakmara. Treba požiadať
písomne susedov nech sa vyjadria, p. Vaška, p. Labudu a potom by sa k tomu mohla komisia vrátiť.
MVDr. Michal Kapusta
Ja nehovorím, že sa tam ide robiť kanál. A pamätáte si ako skončila ulička medzi pánom Klimom
a Molčanom. Koľko sváru bolo s uličkou na Bielidlach, skoro sme išli do súdnych sporov. Túto uličku môže
užívať každý lebo je to mestský pozemok. Nemusíme dnes o tom hlasovať ale bez stanovísk jedného aj
druhého suseda nič neodpredáme, a ak by bolo schválené uznesenie, budem ho vetovať. Niektoré uličky
sa predali a nie šťastne. Vôbec to nie je o vašom názore, každý tu môže mať názor taký alebo onaký. Je
demokracia ale rozhodnú poslanci. Aj komisia výstavby dala zamietavé stanovisko. Ak chcete hlasujte.
Uznesenie č.: MZ-01-19-F-1
MZ zamieta žiadosť Patrika Školníka a Jany Školníkovej, Levočská cesta 29, Spišské Podhradie
o odkúpenie voľného mestského pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
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

Majetok
2. MARAM group s.r.o., Staré Grunty 3705/52, Bratislava – žiadosť
o dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zobrala žiadosť na vedomie a navrhuje MZ:
a) aby dalo investorovi prísľub umožniť užívateľom budúcej nehnuteľnosti využívať existujúce
parkovacie miesta na Palešovom námestí a Sídlisku Hrad s rovnakými podmienkami ako platia pre
verejnosť
b) aby dalo prísľub investorovi na prenájom pozemkov na výstavbu príjazdovej komunikácie
s podmienkou zachovania neobmedzenej možnosti verejného užívania budúcej komunikácie
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia zobrala žiadosť na vedomie.
Ing. Slávka Čarná
Prečítala stanovisko Komisie pre výstavbu, územný plán a regionálny rozvoj:
1. Komisia navrhuje MZ nesúhlasiť s parkovaním na parcele 100/1 z dôvodu, že v územnom pláne
mesta je na danej parcele naplánovaná obslužná komunikácia a navrhuje dať investorovi prísľub
užívania budúcim nájomníkom využívať terajšie parkovacie miesta na parcele 1825/2.
2. Komisia navrhuje MZ súhlasiť s prenájmom pozemku na parcele č. 101/1 na výstavbu príjazdovej
komunikácie s podmienkou zachovania neobmedzenej možnosti verejného užívania budúcej
komunikácie a naplánovanej obslužnej komunikácie.
Peter Hanigovský
Myslím si, že či by sme tú prístupovú komunikáciu nemali budovať my?
MVDr. Michal Kapusta
Prečo keď nebudujeme dom my?
Peter Hanigovský
Myslím si, že aj mesto by malo urobiť krok ak tu chce niekto investovať. Ľudia čo tam budú bývať budú
občanmi mesta.
MVDr. Michal Kapusta
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Otázkou je, že či tie parkovacie miesta, ktoré im dáme do prenájmu budú len pred týchto obyvateľov domu?
Vzadu čo vybudujú bude súkromné parkovisko s rampou?
Peter Hanigovský
Sídlisko Hrad je už teraz preplnené.
MVDr. Michal Kapusta
Aby sme nevybukovali priestor pre tých čo sú vedľa. Názor bol na komisii nech urobí parkovanie na svojom
pozemku a oddychovú zónu na mestskom a nie naopak ako je to uvedené v pláne. Prečo by sme mali
budovať komunikáciu, ktorú nám netreba keď máme dosť svojich rozbitých komunikácií. Ja sa tomu
nebránim ja som s nimi rozprával, treba vyšpecifikovať či to bude o rampe.
Ing. Ján Lisoň
Ak investor chce postaviť nejaké ubytovanie tak mesto mu dáva podmienku aby na svojom pozemku urobil
parkovacie miesta, nemusí si robiť oddychové miesto , môže ho stavať na verejnom priestranstve, môže
tam dať kolmé státie. Posledná bytovka - aj tam tie parkovacie miesta nám zabránia prechodu za bytovku.
Tam sa ďalej už nedá ísť, zvonku sa tam nedá dôjsť. Nesúhlasím s tým, aby sme im dávali do dlhodobé
prenájmu miesta na parkovanie.
MVDr. Michal Kapusta
Rozmýšľame či nie ísť do jednosmerky. Je to vo fáze úvah. Robiť parkoviská pod meštianskymi domami?
Len aby neblokovali majiteľov iných pozemkov. Ak tam bude verejné parkovisko a bude môcť parkovať
hocikto tak to bude dobre ale ak to bude na rampu len pre obyvateľov bytovky tak to bude problém. Ak
zablokujú aj majiteľov iných nehnuteľností je to problém. Kde budú parkovať ľudia čo bývajú v našom
bytovom dome na Palešovom nám. 25 ak tam bude rezidenčné súkromné parkovanie? Ak bude verejne
dostupné tak nie je problém a ani nechcem nájomné za tento priestor.
Prečítal návrh na uznesenie.
Peter Hanigovský
Parcela 74/4 to je voľný priestor medzi garážami. Cez tú parcelu sa dostanú noví majitelia do domu.
MVDr. Michal Kapusta
Celé Sídlisko Hrad vzadu nemá cestu, to je verejná zeleň. Tam cesty zatiaľ nie sú. To treba poriešiť.
Peter Hanigovský
Na Sídlisko Hrad treba urobiť celý stacionár dopravy.
Vladimír Tomko
Urobme výjazdové zasadnutie aby sme tam išli pozrieť, pretože to je fakt keby sme im dali 18 parkovísk
a naši kde pôjdu? Ja by som chcel ísť na tvar miesta, už toľko kiksov sme urobili , že sme rozhodli od stola.
MVDr. Michal Kapusta
Nevieme urobiť projektovú dokumentáciu, to treba dať peniaze na veci.
Mgr. Milan Blahovský
Predbežne urobiť skicár parkovania akoby to mohlo vyzerať.
MVDr. Michal Kapusta
Nech je tam stanovisko odborníkov, to nie je o tom, že tam niekto niečo zakreslí. Na stavebné konanie
budú pozvaní aj susedia aby sa vyjadrili. Aj na Sídlisku Hrad boli skice a nakoniec to bolo tak, že tam boli
samé prieky.
Aj na Sídlisku Hrad boli skice a nakoniec to bolo tak, že značka ukazuje do neba.
Ing. Ján Lisoň
Chcem doplniť návrh uznesenia – pred slovom „verejnosť“ vložiť slovo „ostatnú“.
Uznesenie č.: MZ-01-19-A-7
MZ berie na vedomie žiadosť spoločnosti MARAM group s.r.o., Staré Grunty 3705/52, Bratislava.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2019
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-01-19-D-1
MZ doporučuje primátorovi mesta:
a) aby dal investorovi prísľub umožniť užívateľom budúcej nehnuteľnosti využívať existujúce
parkovacie miesta na Palešovom námestí a Sídlisku Hrad s rovnakými podmienkami ako
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platia pre ostatnú verejnosť
b) aby dal prísľub investorovi na prenájom pozemkov na výstavbu príjazdovej komunikácie
s podmienkou zachovania neobmedzenej možnosti verejného užívania budúcej
komunikácie
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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

MVDr. Michal Kapusta
Mám návrh na uznesenie pre Komisiu ochrany verejného poriadku - prečítal návrh na uznesenie:
„MZ ukladá Komisii verejného poriadku, priestupkov a dopravy aby vypracovala návrh riešenia parkovania
automobilov na Mariánskom a Palešovom námestí. Termín: október 2019.“
Ing. Ján Lisoň
Treba uvažovať nad tým aby sa minimálne na Mariánskom námestí začalo vyberať parkované
Uznesenie č.: MZ-01-19-C-1
MZ ukladá Komisii ochrany verejného poriadku, priestupkov a dopravy aby vypracovala návrh
riešenia parkovania automobilov na Mariánskom a Palešovom námestí.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
október 2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok
3. Peter Hrobár, Starý jarok 47, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu
mestského pozemku
Ing. Slávka Čarná
Prečítala stanovisko Komisie pre výstavbu, územný plán a regionálny rozvoj:
Komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť s odôvodnením, že mesto má iný zámer s touto nehnuteľnosťou.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia doporučuje MZ odpredať časť mestského pozemku Petrovi Hrobárovi, parcela KN-C
227/20 medzi parcelami KN-C 227/11 a KN-E 2647, dĺžka 17 m, t.j. v plošnej výmere 102m2. Komisia
zároveň odporúča vykonať geometrické zameranie z dôvodu neporušenia kanalizácie, ktorá vedie cez danú
parcelu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zámer predaja pozemku cca 100m2 za cenu 14,- €/m2 bez DPH
Petrovi Hrobárovi, Starý jarok 47, Spišské Podhradie.
Peter Hanigovský
Čo tam p. Hrobár chce urobiť?
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MVDr. Michal Kapusta
Bývať tam chce.
Peter Hanigovský
Keď tam bude taký bodrel ako je na Komenského ulici tak ďakujem pekne, neporiadok je tam nehumánny.
Štefan Faltin
Ja súhlasím s tým odpredajom pozemku len aby nenastal taký problém ako je na Komenského ulici.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-15
MZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku formou prípadu osobitného zreteľa a to časť
pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 na parcele KN-C
227/20 vo výmere cca 100 m2 za cenu 14,- €/1m2 bez DPH pre Petra Hrobára, Starý jarok 47,
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
0
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
0
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. Erik Bendík, Robotnícka 16, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
domu
5. Lukáš David, Starý jarok 15, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu domu
MVDr. Michal Kapusta
Je to dom kde býval p. Kotlár je to na Robotníckej ulici.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia prerokovala žiadosť Erika Bendíka o odkúpenie domu na Robotníckej ulici č. 17
a k predmetnej nehnuteľnosti vykonala obhliadku na tejto ulici. Zámerom mesta je odvodnenie povrchovej
vody na Robotníckej ulici a odvodňovacie potrubie musí ísť cez tento dom do potoka Margecianka. Z tohto
dôvodu sa táto žiadosť musí odročiť na neskoršie obdobie. Komisia zobrala túto žiadosť na vedomie. A to
isté aj p. David.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje zamietnuť obidve žiadosti.
Ing. Slávka Čarná
Prečítala stanovisko stavebnej komisie:
Komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť s odôvodnením, že mesto má iný zámer s touto nehnuteľnosťou.
Také isté stanovisko je aj v prípade p. Davida.
Peter Hanigovský
Ja by som to len odsunul, čo budeme potom s tým domom robiť?
MVDr. Michal Kapusta
Ja by som ho nepredával. Sú tam dve žiadosti, čiže musí byť obchodná verejná súťaž a do nej sa môže
prihlásiť aj niekto z inej obce? Máme človeka, ktorý tam chce ísť bývať.
Uznesenie č.: MZ-01-19-F-2
MZ zamieta žiadosť Erika Bendíka, Robotnícka 16, Spišské Podhradie o odkúpenie domu vo
vlastníctve mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2019
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

Uznesenie č.: MZ-01-19-F-3
MZ zamieta žiadosť Lukáša Davida, Starý jarok 15, Spišské Podhradie o odkúpenie domu vo
vlastníctve mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2019
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
6. IBV Galova – kúpa pozemku na výstavbu komunikácie
MVDr. Michal Kapusta
Potrebujeme zarovnať pozemok na komunikáciu.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia navrhuje MZ odkúpiť pozemok od p. Bobeka na komunikáciu k IBV Galova, parcela č.
C-KN 998/3 o výmere 14m2 za cenu 10,- €/m2.
Ing. Slávka Čarná
Prečítala stanovisko Komisie pre výstavbu, územný plán a regionálny rozvoj.
Komisia doporučuje MZ kúpu časti pozemku na parcele C-KN 998/3 o výmere 14m2 za cenu 10,- €/m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť kúpu pozemku C-KN 998/3 vo výmere 14m2 za cenu 10,- €/m2 od
spoločnosti Podhradie invest, s.r.o. Bratislava.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-16
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – pozemok novovzniknutá parcela KN-C 998/3 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 14 m2, zapísaná na LV č. 338 odčlenená geometrickým plánom č.
120/2018 vyhotoviteľa Ing. Pavla Kostelníka, Spišská Nová Ves, overeného Okresným úradom
Levoča, katastrálny odbor pod číslom G1-374/18 dňa 13.12.2018 od parcely KN-C 338 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 554 m2, zapísanej na LV č. 338 nachádzajúce sa v k.ú.
Spišské Podhradie od Podhradie Invest, s.r.o. Žltá 16/C, Bratislava za cenu 10,- €/m2. Náklady
s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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

22

Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok
7. Zverenie majetku mesta Spišské Podhradie do správy školám a školským
zariadeniam
Ing. Slávka Čarná
Už niekoľkokrát nám audítor vytkol., že na LV nemáme zapísaný majetok mesta, pripravila som uznesenia,
aby sa to aktualizovalo, aby sme to posunuli na kataster.
Uznesenie č.: MZ-01-19-E-1

MZ ruší uznesenia:
Organizácia

Číslo
uznesenia

Dátum
uznesenia

Suma €

MZ-04-15-B-14

26.03.2015

146 453,11

MZ-05-15-B-19

18.06.2015

33 778,26

MZ-11-12-A-2

15.11.2012

821 773,90

MZ-08-04-B-30

30.06.2004

214 439,63

MZ-08-04-B-30

30.06.2004

28 661,09

MZ-01-09-B-9

02.02.2009

246 723,92

MZ-08-04-B-30

30.06.2004

410 796,76

MZ-08-04-B-30

30.06.2004

28 661,09

MZ-06-08-B-18

22.05.2008

27 219,13

Mestské kultúrne stredisko

Základná škola (Paleš. nám.)

Základná umelecká škola

Základná škola (Školská)

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

Termín:
Primátor:
+
+
+
+

14.02.2019

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

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-19-B-17
MZ schvaľuje zverenie majetku mesta Spišské Podhradie do správy Mestského kultúrneho
strediska, Starý jarok 44, Spišské Podhradie takto:
- Účet 021 – stavby – budova na ul. Školská 10, parc.č. 700 – 49 089,49 €
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+
+
+
+

budova telocvične Štúrova 1, parc.č.1 285 – 142 617,55 €
syntetický asfalt ALSA TOP 13 mm, parc.č. 698 – 15 263,29 €
umelá tráva – parc.č. 698 – 9 351,57 €
spolu v obstarávacej cene 216 321,90 €
- 031 – pozemky – pozemky na Školskej ulici, parc.č. 700 o výmere 262 m2
ovocný sad parc.č. 704/1 o výmere 5 219 m2
ihrisko parc.č. 689 o výmere 6 612 m2
spolu v obstarávacej cene 9 779,15 €
Zodpovedný:
riaditeľka MsKS
Termín:
14.02.2019
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-01-19-B-18
MZ schvaľuje zverenie majetku mesta Spišské Podhradie do správy ZŠ Školská 3 , Spišské
Podhradie takto:
•

Účet 021 – stavby – budova školy, kotolne a školská družina na parcele č. 703 ...523
243,64 €
Umelá tráva na parcele č. 698....................................................9 351,57 €
syntetický asfalt ALSA TOP 13 mm, na parc. č. 698..................15 263,29 € miniihrisko na
parcele č. 698....................................................29 992,48 €
spolu v obstarávacej cene 577 850,98 €

•

Účet 031- pozemky –parcela č. 702 zast. plochy – 5258m2
- parcela č. 701 –ostat. plochy – 2 716 m2
- parcela č. 703 – zast. plochy – 122 m2
- parcela č. 704/1 ovocný sad – 5 219 m2
- parcela č. 698 ostat. plocha - 6 612 m2

spolu v obstarávacej cene 30 298,63 €
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
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riaditeľ ZŠ

Termín:
Primátor:
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň

14.02.2019

+
+
+

Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-19-B-19
MZ schvaľuje zverenie majetku mesta Spišské Podhradie do správy ZŠ Palešovo nám. 9 ,
Spišské Podhradie takto:
•

Účet 021 – stavby – budova školy na parc. č. 656 ..............................................1
017 135,16 €
Umelá tráva na parcele č. 698....................................................9 351,57 €
syntetický asfalt ALSA TOP 13 mm, na parc. č. 698..................15 263,29 €
spolu v obstarávacej cene 1 041 750,02 €

•

Účet 031- pozemky – parcela č. 704/1 – ovocný sad 5219 m2
- parcela č. 689 – ihrisko 6 612 m2

spolu v obstarávacej cene 15 423,11 €

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

Termín:
Primátor:
+
+
+
+

14.02.2019

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-19-B-20
MZ schvaľuje zverenie majetku mesta Spišské Podhradie do správy ZUŠ, Sídlisko Hrad 28,
Spišské Podhradie takto:
• Účet 021 – stavby – budova školy na parcele č. 103/2 ......................246 723,92 €
Zodpovedný:
riaditeľ ZUŠ
Termín:
14.02.2019
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

25

+
+
+
+

Mgr. Milan Blahovský

+
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Bod č.: 15

Správy o výsledku kontrol hlavného kontrolóra za rok 2018
Ing. Stanislav Ledecký
Správa o výsledkoch kontrol počas II. polroka 2018:
Vychádzal som z predložených alebo zverejnených podkladov a snažil som sa zachytiť podstatu. Úlohou
kontrol je poukázať na možné rozpory so znením zákonov. Do väčšej alebo menšej miery sa však stále
jedná o vyjadrenie názoru, aj keď odborne podloženého zákonmi alebo predpismi nižšej právnej sily.
V prípade konštatovania negatívnych kontrolných zistení sa majú kontrolované subjekty možnosť k nim
vyjadriť prostredníctvom námietok v určenej lehote, ktoré sú odborne podložené. Námietky môžu byť alebo
nemusia byť akceptované. Stále sme však v rovine prevencie, t.j. predchádzania prípadným sankciám zo
strany externých kontrolných orgánov. Interný kontrolný orgán akým je hlavný kontrolór sankcie neukladá.
1. Odporúčam spracovať VZN, ktoré by obsahovalo prehľad súčasných názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev. Pri nových uliciach musí byť názov jazykovo správny a musí obsahovať slovo ulica
alebo označenie iného druhu verejného priestranstva. Podrobnejšie je to vysvetlené v správe, ktorú
som vám poslal mailom.
2. Ako opatrenie navrhujem aktualizovať VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v meste a ochranu
verejnej zelene. Dôvody sú uvedené v správe. Môže sa jednať o jedno VZN súčasne ale môže ísť aj
o dve alebo viacero VZN. Dôležitý je obsah VZN, nie forma.
3. Odporúčam aktualizovať Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami. Niektoré ustanovenia sú
neaktuálne pre podmienky mesta, niektoré sú v rozpore so súčasnou legislatívou a niektoré kladú
zbytočnú záťaž nad rámec zákona. Stáva sa, že máme problém zásady dodržiavať, t.j. problém
s dodržiavaním rozpočtu, čiže s dodržiavaním finančnej disciplíny. Zvlášť podrobne je to popísané
v správe, ktorú som poslal mailom.
Aj keď mi tieto kontroly dali vzhľadom na čiastočný úväzok „zabrať“, stále je jednoduchšie na zistené
nedostatky poukázať ako ich v rámci existujúcich kapacít odstrániť. Verím, že ak ste si dali námahu
a prečítali celú priloženú správu, získali ste jasnejší obraz o fungovaní našej samosprávy.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018:
Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2018 som poslal mailom. Tá sa predkladá najmenej raz ročne
a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Z tohto pohľadu bol na predloženie správy ešte čas.
Za I. polrok 2018 boli na MsÚ vykonané 3 kontroly:
1. Overenie plnenia opatrení z kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v priebehu II. polroka 2017.
2. Overenie stavu režimu a predpisov vzťahujúcich sa na vyplácanie odmien štatutárnym orgánom
rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta s dôrazom na zákonnosť
a hospodárnosť pri nakladaní s majetkom mesta.
3. Súlad Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta s aktuálnym
právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
Za II. polrok 2018 boli vykonané kontroly: - tri na MsÚ v Spišskom Podhradí, - tri v rozpočtových
organizáciách zriadených mestom a jedna kontrola v príspevkovej organizácii zriadenej mestom.
V rámci vykonaných kontrol v roku 2018 som skonštatoval zistené nedostatky jedného kontrolovaného
subjektu a to v subjekte Mesto Spišské Podhradie. Je potrebné však dodať, že tento subjekt bol podrobený
výrazne najväčšiemu počtu kontrol v roku 2018 a leží na ňom najväčšia ťarcha zodpovednosti za korektné
fungovanie nielen mesta ako právneho subjektu ale aj organizácií v jeho pôsobnosti a mesta ako celku
v jeho najširšom význame.
Predložil som na rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2018 odborné stanoviská k:
- návrhu záverečného účtu mesta za rok 2017
- návrhu rozpočtu mesta pre roky 2019 – 2021
- prijatiu návratných zdrojov financovania
V priebehu roka 2018 bola v zmysle zákona o obecnom zriadení hlavným kontrolórom vykonávaná aj
činnosť súvisiaca s kontrolu vybavovania sťažností a petícií obyvateľov mesta na mestskom úrade.
Podanými sťažnosťami sa obyvatelia mesta opäť domáhali predovšetkým nápravy stavu, s ktorým boli
nespokojní ako aj ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Žiadne podanie doručené fyzickou
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osobou na orgán verejnej správy a označené ako sťažnosť nebolo v roku 2018 skutočne sťažnosťou
v zmysle platnej právne úpravy sťažnostného práva o sťažnostiach. Jednalo sa o nekvalifikované podania,
ktoré svojim obsahom mali smerovať k zahájeniu správneho konania. Všetkých 6 podaní zaslaných v roku
2018 na mestský úrad spadalo pod problematiku tzv. susedských sporov. V roku 2018 nebola na mestský
úrad doručená žiadna petícia.
Obidve správy tvoria prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-01-19-A-8
MZ berie na vedomie Správu o výsledku kontrol hlavného kontrolóra za II. polrok 2018.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2019
Primátor:
Overovatelia:
Uznesenie č.: MZ-01-19-A-9
MZ berie na vedomie výsledky Súhrnnej správy hlavného kontrolóra za rok 2018.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 16

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Ing. Stanislav Ledecký
Bolo to zverejnené v zmysle zákona. V návrhu plánu kontrol sú uvedené tieto kontroly:
1. Kontrola zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnej
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Meste Spišské Podhradie a u subjektov
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti počas roka 2018 – kvôli zmene v zákone.
2. Kontrola platu poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu
primátora podľa novelizovaného znenia § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení účinného
od 01.02.2019 – kvôli zmene v zákone.
3. Kontrola znenia Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva so zameraním na súlad s § 12
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – kvôli potrebe aktualizácie.
4. Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia o prevádzkovom poriadku pohrebiska v podmienkach
Spišského Podhradia so zameraním na súlad so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve – pre
mňa nová oblasť, zatiaľ netuším čo zistím.
5. Vykonanie kontrol uložených hlavnému kontrolórovi orgánmi mesta podľa § 18f ods. 1 písm. h)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vypracovanie stanovísk k žiadaným úverom pre
mesto v prípade potreby – vzhľadom na úväzok aj tak budem mať čo robiť.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-21
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
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
+

14.02.2019

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17

Základná škola Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie – zriadenie výdajne stravy
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+
+
+
+

MVDr. Michal Kapusta
Prečítal stanovisko Školskej komisie: Školská komisia doporučuje MZ schváliť zriadenie výdajnej školske
jedálne pri Základnej škola Palešovo námestie 9.
Ing. Slávka Čarná
Prečítala stanovisko Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja:
Komisia odporúča MZ schváliť zámer výdajne obedov.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Neviem či máte tieto informácie. Hodláme v priestoroch našej školy zriadiť školskú jedáleň. Máme tam
vyhradené 3 miestnosti pre výdajňu, jedna miestnosť bola ako jazyková, druhá bola rekonštruovaná možno
20 rokov dozadu – sklad dielne a posledná je dielňa. Keď sa začalo hovoriť o zriadení jedálne oslovila som
hygienu, od ktorej prišlo kladné stanovisko, taktiež z inšpektorátu práce prišlo kladné. Hasiči – tí sa
vyjadria potom ak to bude hotové. Oslovili sme firmu Corgastro Poprad , ktorá vypracovala vizualizáciu, sú
tam zahrnuté dve miestnosti, budú ako keby samostatné vchody pre stravníkov a samostatný pre
zamestnancov. Čakáme na technický popis a rovnako finančné vyčíslenie koľko by stálo zariadenie a po
dohode s primátorom som oslovila firmu Gama a vypracujú návrh na finančné náklady na stavebnú časť.
Okrem toho treba upraviť rozvody vody, revízia elektriky a to je asi všetko. Zatiaľ nevieme aké budú
finančné náklady, verím, že sa toho v najbližších dňoch dočkáme.
MVDr. Michal Kapusta
Skúsim ísť ku hasičom aby sme ich tam dostali aby to bolo jednoduchšie. Oslovili sme firmu Gama aby
vypracovala návrh rozpočtu. Vizualizácia je pekná, uvidíme či sa nám to podarí dostať do tejto podoby,
uvidíme ako to bude s peniazmi.
Ing. Ján Lisoň
V pôdoryse kde je aj popis mi chýba sociálne zariadenie pre personál.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Tam sa ani nezmestí ale my máme sociálne zariadenie vedľa.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-22
MZ schvaľuje zriadenie výdajnej školskej jedálne pri Základnej škole Palešovo námestie 9,
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
14.02.2019
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.: 18

Plánovanie osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišské
Podhradie
Mgr. Vladimír Šolc
Oslavy budú 30.8.. Súčasť tohto budú podhradské trhy, prvá časť bude oficiálna, tam bude oceňovanie
občanov, bude to v Kongresovej sále, potom sa všetko presunie do Parku kultúry. K tomu vám ešte
neviem povedať bližšie veci. Oceňovanie sme preberali. V občasníku Podhradčan bude uverejnená
návratka aj občania mesta budú môcť prispievať k tomu aby navrhli nejakých občanov na ocenenie. Máme
to aj na stránke mesta, ku dnešnému dňu tam bolo nejakých 60 prispievateľov, je tam zhruba 20 mien.
MVDr. Michal Kapusta
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Ja by som bol rád keby sme schválili prípravný výbor v 5-člennom zložení aby sa na tom začalo pracovať.
Navrhujem zloženie prípravného výboru: Mgr. Vladimír Šolca, Jozef Komara, Mgr. Jozef Srnka, Mgr. Alena
Longauerová, Dana Blahovská. Kompetenciou výboru by bolo:
- Výber grafického loga pre mesto Spišské Podhradie
- Výber a organizácia sprievodných akcií osláv
- Príprava kultúrneho programu osláv
- Príprava oficiálneho programu osláv
- Spracovanie a predloženie návrhu osôb na ocenenie pre mestské zastupiteľstvo
Ocenených musí schváliť MZ. Rozprával som s pani Uharčekovou a navrhla aby sme urobili výstavy
v meste aby to bolo vidieť cca 15 ks historických fotografií, druhá výstava by bola v múzeu, bola by to
výstava s názvom Duša meča a tretia by bola v synagóge – Matúš Lányi. Tiež navrhla takú spoluprácu
s múzeom a s hradom aby sme urobili taký program – predstavenie so živými sochami aby mali hodinový
program v sobotu pre verejnosť na Mariánskom námestí. Oceňovanie by bolo v piatok v kongresovej sále,
išlo by sa do parku kde by to pokračovalo v modernejšom duchu. V piatok by sa mohla otvoriť výstava,
v sobotu večer by bola akcia na Mariánskom námestí so živými sochami a v nedeľu beh okolo hradu. Toto
sú také moje predstavy , nominácie na oceňovanie dám a pošlem vám ich. Predstava na nominácie je do
konca marca. Toto je z mojej strany.
Mgr. Vladimír Šolc
Pri tom oceňovaní do akého počtu ľudí pôjdeme?
MVDr. Michal Kapusta
Uvidíme aké budú návrhy. Dali sme žiadosť aj na PSK o dotáciu.
Ing. Ján Lisoň
S prednostom som rozprával na tému loga, že si netrúfam na hodnotenie ale len si myslím, že prípravný
výbor by nemal mať právo výberu loga, len navrhnúť. Predniesol pripomienky k návrhu uznesenia. Dal aj
návrh ku kompetenciám, že logo bude schvaľovať MZ a nie výbor.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-23
MZ schvaľuje dátum osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišské Podhradie na
dni: 30.08.2019, 31.08.2019 a 01.09.2019.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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-01-19-B-24
MZ schvaľuje zriadenie prípravného výboru osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Spišské Podhradie v zložení: Mgr. Vladimír Šolc (predseda), Jozef Komara, Mgr. Jozef Srnka,
Mgr. Alena Longauerová, Dana Blahovská.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
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
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-19-B-25
MZ schvaľuje kompetencie prípravného výboru osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Spišské Podhradie:
- výber grafického loga pre mesto Spišské Podhradie
- výber a organizácia sprievodných akcií osláv
- príprava kultúrneho programu osláv
- príprava oficiálneho programu osláv
- spracovanie a predloženie návrhu osôb na ocenenie pre mestské zastupiteľstvo
Zodpovedný:
predseda prípravného výboru
Termín:
14.02.2019
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.: 19

Rôzne
-

neboli žiadne návrhy ani pripomienky

Bod č.: 20

František Škop, Štefánikova 11, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu domu na
Štefánikovej ul. č. 10
MVDr. Michal Kapusta
Pán Škop je sused domu, ktorý vyhorel na Štefánikovej ul. č. 10. Prvýkrát keď boli za mnou nebol som
celkom spokojný ale keď som si zobral , že tam bývajú, sú to susedia. Som za aby sme mu dom na
Štefánikovej 10 odpredali.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zámer predaja domu na Štefánikovej ul. č. 10, parcela č. 353
o výmere 336m2 v Spišskom Podhradí pre Františka Škopa, Štefánikova 11, Spišské Podhradie za cenu
minimálne 4 704,- € bez DPH.
Ing. Slávka Čarná
Prečítala stanovisko Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja: Komisia odporúča MZ
odpredať dom na Štefánikovej č. 10 za cenu 14,- €/m2 bez DPH.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Škop je ochotný dať za ten dom 4 000,- €, povedali sme mu, že aj keď je vyhorený, predáme ho za
cenu pozemku. Je ochotný to uhradiť.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-26
MZ schvaľuje zámer predaja rodinného domu na Štefánikovej ulici č. 464/10 na parcele č. KN-C
353 o výmere 336m2 a na parcele č. KN-C 352 o výmere 154 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Spišské
Podhradie, zapísaný na LV č. 1 formou prípadu osobitného zreteľa pre pána Františka Škopa,
Štefánikova 11, Spišské Podhradie za cenu minimálne 6 860,- € bez DPH.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

0
+
+
+

+
+
+

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

0

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 21

Vyradenie majetku mesta:
a) Základná škola Palešovo námestie č. 9
b) Základná umelecká škola, Sídlisko Hrad 28
c) Mestský úrad, Mariánske námestie č. 37
d) Materská škola, Májová 54
MVDr. Michal Kapusta
Dávame tento návrh lebo beží rekonštrukcia aj v ZUŠ aj v MŠ, v priestore bývalého kina máme
naskladaných plno vecí, ktoré treba vyradiť.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia vykonala v uvedených organizáciách obhliadku majetku navrhnutého na vyradenie. Všetok
majetok navrhnutý na vyradenie bol pripravený pre komisiu 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 a nepoužiteľný pre ďalšie užívanie.
V ZŠ na Palešovom námestí bol vyradený elektronický snímač na dochádzkový systém - Hi-Fi speaker
Systems a taktiež aj motorová kosačka, ktorá neprešla revíziou. Tak ako v uvedených inštitúciách aj
v ostatných bol vyraďovaný majetok: DHM (dlhodobý hmotný majetok), HIM (hmotný investičný majetok),
OTE (operatívno-technická evidencia). Finančná sumarizácia všetkého majetku na vyradenie je v uznesení
k tomuto bodu. Prečítal návrh na uznesenie.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem do uznesenia dopísať identifikáciu materskej školy, máme dve.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-27
MZ schvaľuje vyradenie majetku podľa nasledujúceho zoznamu:
DHM
(dlhodobý
hmotný
majetok) v €

Základná
škola,
Palešovo
nám. 9
Materská
škola,
Májová 54
Základná
umelecká

31

HIM (hmotný
investičný
majetok) v €

STR (stroje)
v€

OTE
(operatívnotechnická
evidencia) v €

SPOLU v €

712,21

84,89

797,10

1 239,77

720,07

1 959,84

98,89

62,49

161,38

škola
5 356,01

Mestský
úrad
Spolu

2 050,87

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

5 356,01

5 356,01

867,45
Termín:
Primátor:

+
+
+
+

8 274,33
14.02.2019

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 22

Správy z komisií pri MZ
MVDr. Michal Kapusta
Poprosím predsedov komisií aby vynechali body, ku ktorým sa vyjadrovali počas rokovania MZ.
Mgr. Milan Blahovský
Predniesol správu zo zasadnutia Majetkovej, kontrolnej a škodovej komisie. Správa tvorí prílohu MZ.
Pavol Kešeľák – žiadosť o zníženie stočného za rok 2018. Komisia prerokovala žiadosť a navrhuje MZ
zamietnuť žiadosť p. Kešeľáka z dôvodu vytvorenia možného precedensu k podávaniu obdobných žiadostí
iných vlastníkov bazénov.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia sa oboznámila so zákonnými podmienkami vypúšťania odpadových vôd do povrchových
a do podzemných vôd. Komisia zobrala žiadosť na vedomie a navrhuje MZ aby pred prijatím rozhodnutia
o znížení stočného požiadalo Pavla Kešeľáka o predloženie súhlasu štátnej vodnej správy na vypúšťanie
odpadových vôd z bazéna do povrchových alebo podzemných vôd.
Uznesenie č.: MZ-01-19-C-2
MZ ukladá MsÚ aby pred prijatím rozhodnutia o znížení stočného požiadalo Pavla Kešeľáka,
Hviezdoslavova 45, Spišské Podhradie o predloženie súhlasu štátnej vodnej správy na
vypúšťanie odpadových vôd z bazéna do povrchových alebo podzemných vôd.
Zodpovedný:
prednosta MsÚ
Termín:
14.02.2019
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

Peter Hanigovský
Čo s takými čo si dajú naplniť bazén mestskými požiarnikmi?
MVDr. Michal Kapusta
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+
+
+
0

Zaplatia za napúšťanie bazénu a ku faktúre dáme aj faktúru za stočné.
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Hipoedu, Májová 6, Spišské Podhradie – žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské
Podhradie v roku 2019. Jozef Komara, predseda MŠK, vyhlásil, že súhlasí so znížením dotácie na rok 2019
pre MŠK o 500,- €, aj so zmenou Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre MŠK
s tým, že tieto finančné prostriedky budú použité ako dotácia pre občianske združenie HIPOEDU.
Vzhľadom na možnosti rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2019 finančná komisia navrhuje MZ:
a) znížiť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 schválenú pre MŠK Spišské Podhradie o 500,- €
b) schváliť poskytnutie dotácie pre OZ HIPOEDU na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta Spišské Podhradie v roku 2019 vo výške 500,- €
-

odišiel p. poslanec Mgr. Milan Blahovský – 20.50 hod.

Mgr. Vladimír Šolc
Rokovali sme o tom na výbore a jednohlasne sme sa na tom zhodli, že sa vzdáme 500,- € v prospech
Hipoedu.
Peter Hanigovský
Športovci je to nebezpečný precedens, dobre sa vzdáva z cudzieho, vždy to len dostanete. Niekedy ste to
museli vyúčtovať.
Ing. Ján Lisoň
Bude uzatvorená zmluva a taká istá aj s MŠK. Ak by MŠK nesúhlasil aj so zmenou zmluvy ťažko by sme sa
dopracovali k tomu aby sme tento návrh mohli predniesť.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-28
MZ schvaľuje:
a) znížiť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 schválenú pre MŠK Spišské Podhradie o
500,- €
b) schváliť poskytnutie dotácie pre OZ HIPOEDU, Májová 6, Spišské Podhradie na základe
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Spišské Podhradie v roku 2019 vo výške
500,- €
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia,
Termín:
14.02.2019
predseda MŠK
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

Vladimír Tomko
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie životného prostredia. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Oboznámil poslancov so žiadosťou obyvateľov Štúrovej č. 7, ktorí žiadajú vyrúbať 5 ks drevín a to breza
biela, 2 ks smrek opadavý, borovica čierna, smrek obyčajný. Ako dôvod uvádzajú, že tieto dreviny rastú
blízko pri bytovom dome a sú dôvodom plesní na tepelnej izolácii bytového domu. Komisia vykonala
obhliadku ako drevín tak aj okolia bytového domu a konštatuje: nesúhlasí s výrubom uvedených drevín,
nakoľko dreviny sú zdravé, vitálne a rastú dosť ďaleko na to, aby mali negatívny vplyv na tepelnú izoláciu
alebo zatienenie bytového domu. Plesne na bytovom dome sa nachádzajú najmä v spojoch a nachádzajú
sa aj na južnej strane, kde nie sú dreviny. Komisia odporúča obyvateľom bytového domu aby si dali
vypracovať audit vykonanej tepelnej izolácie alebo sa obrátili priamo na zhotoviteľa. Podľa našich informácií
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hrúbka izolácie nezodpovedá stanovenej norme pre bytové domy čo môže byť príčinou kondenzácie
v tepelnej izolácii.
Ing. Ján Lisoň
Štúrova 7 – plesne sú výsledkom zlej povrchovej úpravy, je to aj vplyvom farbiva z listov stromov.
Vladimír Tomko
Komisia pri obhliadke drevín v areáli cintorína zistila, že parkovacie miesta nepostačujú a posunutím
okrasných kvetináčov k vstupnej bráne a spevnením plochy sa vytvoria ďalšie parkovacie miesta. Taktiež je
potrebné vytvoriť nový bezbariérový chodník pri terase.
Komisia navrhuje vyrúbať 8 ks tuji západnej.
MVDr. Michal Kapusta
Sú žiadosti na výrub stromov, ktoré teraz nevieme posúdiť lebo sme nemali zápisnicu z komisie. Mám
otázku. Súhlasíme s výrubom 8 ks tují na cintoríne?
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-29
MZ schvaľuje výrub 8 ks tuji západnej na mestskom cintoríne na návrh správcu cintorína.
Zodpovedný:
prednosta MsÚ
Termín:
14.02.2019
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

Štefan Faltin
Prečítal správu zo zasadnutia komisie OVP. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Komisia prejednala žiadosť majiteľa predajne Centrum s.r.o. o riešenie dopravného značenia pred vstupom
do skladových priestorov menovanej firmy, nakoľko tam parkujú vozidlá a zamedzujú tak prístupu
zásobovania daného podniku, zároveň majiteľ navrhuje na uvedenom mieste zriadiť oddychovú zónu
s lavičkami. Členovia komisie urobili obhliadku daného miesta a po zvážení navrhujú uvedenú
problematiku riešiť formou vyznačenia vodorovným dopravným značením jedného miesta pred vchodom do
skladu. V žiadnom prípade komisia neodporúča zriadenie oddychovej zóny v týchto miestach.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-30
MZ schvaľuje vyznačiť vodorovným dopravným značením (V12a) priestor pred vchodom do
skladu predajne Centrum s.r.o. ako priestor na zásobovanie tovaru žltou kľukatou čiarou.
Zodpovedný:
prednosta MsÚ
Termín:
14.02.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
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

+
+
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Faltin
Komisia riešila aj žiadosť p. Kukoľovej o riešenie parkovania firemného auta p. Ludrovského pred jeho
domom. Po odkonzultovaní si tejto žiadosti s p. Ludrovským komisia dospela k záveru, že ten žiadnym
spôsobom neporušuje zákon o premávke na pozemných komunikáciách a po rozhovore s ním menovaný
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uviedol, že nemá žiadny problém preparkovať vozidlo mimo tejto vozovky. Zo strany mesta v tejto veci nie
je potrebné prijímať žiadne ďalšie opatrenia.
MVDr. Michal Kapusta
Neposlali ste ani ty ani predseda Komisie životného prostredia zápisnicu poslancom. Robíte si z toho
holubník. Poslanci to nevideli.
Štefan Faltin
Ospravedlňujem sa.
Peter Hanigovský
Keď sa posielajú materiály 5 dní pred zasadnutím tak prečo komisia posiela po?
MVDr. Michal Kapusta
Prepošleme vám zápisnice, ktoré neboli poslané teraz na ďalšie zasadnutie MZ. A až potom sa bude o tom
hlasovať. Rokovací poriadok platí pre každého - pre zamestnancov, poslancov, kontrolóra a aj primátora.
Máme dohodnuté, že podklady na MZ sa posielajú do 12.00 hod. v utorok. Všetko prechádza cez môj
počítať a mail. Ak to niekto pošle ináč, samozrejme môže, ale je to na jeho zodpovednosti.
Prečítal zápisnicu zo školskej komisie.
Do akčného plánu sa môžu zapojiť aj školáci, Gmina Ogrodzieniec dala ponuku o spolupráci s našou
školou. Príde sem 10 detí na výmenu počas školského roka.
Ing. Ján Jurečko
Ja som priamo rokoval s poľskou stranou, z ich stranou sme mali 2x telefonát, dohodli sme sa na nejakých
krokoch. Nebolo to z našej strany možné to povedať, len momentálne náš správca elektronického sídla má
výpadok a nemôžeme cez oficiálny mail komunikovať.
MVDr. Michal Kapusta
Volal som do Poľska, ja im zajtra pošlem mail odo mňa, že budú komunikovať s tebou.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Naši pedagógovia sa vyjadrili žeby tiež išli do tejto spolupráce.
MVDr. Michal Kapusta
Veľmi sa teším, že obe školy prejavili záujem.
Uznesenie č.: MZ-01-19-A-10
MZ berie na vedomie správy z komisií MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.02.2019

Bod č.: 23

Zmena rozpočtu č. 1
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zmenu rozpočtu mesta č. 1 na rok 2019. Prečítal návrh na
uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-31
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZŠ a ŠJ Školská 3, Spišské Podhradie takto:
Základná škola
spolu
Školská 3, Sp.
Podhradie

schválený

Prenesené
kompetencie (111)

715
599,00

z minulého roku 131x
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úprava
-7
520,00
1
959,00

upravený

610, 620

708
079,00 633 934,00

1 959,00

630, 640

74 145,00

1 959,00

700

0,00

Odchodné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vzdelávacie poukazy
(111)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 482,00

0,00

14 482,00

0,00

14 482,00

795,00

-295,00

500,00

0,00

500,00

3 700,00

0,00

3 700,00

3 700,00

0,00

510,00

510,00

500,00

10,00

1 250,00

0,00

1 250,00

0,00

1 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistent učiteľa (111)

4 000,00

-700,00

3 300,00

3 300,00

0,00

Lyžiarsky

6 450,00

0,00

6 450,00

0,00

6 450,00

Škola v prírode

3 800,00

1
900,00

5 700,00

0,00

5 700,00

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

RZZP 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dohodovacie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750
226,00

-4
146,00

746
080,00 641 434,00

104
646,00

Cestovné
Cestovné 2018
Originálne komp. (41)
Vl.P ZŠ (41) a or.
CVČ2018
Vlastné príjmy (41)
Kapitály (41 - "700")

Učebnice

spolu:

ŠJ pri ZŠ - Školská 3 schválený
Originálne
kompetencie (41)

úprava

upravený

610, 620

630, 640

84 763,00

0,00

84 763,00

84 763,00

0,00

vl.príjmy - Réžia z r.
2018

0,00

3
698,00

3 698,00

1 000,00

2 698,00

potraviny 72f z roku
2018

0,00

4
286,00

4 286,00

0,00

4 286,00

26 500,00

3 147,00

23 353,00

Vlastné príjmy réžia
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26 500,00

0,00

0,00

700

41
Potraviny 72f

Kapitály (41 - "700")

52 400,00

0,00

52 400,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

2
000,00

165
663,00

7
984,00

173
647,00

88 910,00

82 737,00

2
000,00

spolu:

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

52 400,00

Termín:
Primátor:
+
+
+
+

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

14.02.2019

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-19-B-32
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 č. 1 vo výdajoch takto:
- dotácia MŠK, schválený rozpočet 54 000,- €, zmena č. 1 – 500,- €, rozpočet po zmene
53 500,- €
- dotácia pre HIPOEDU – schválený rozpočet – 0,-€, zmena č. 1 + 500,- €, rozpočet po
zmene 500,- €.
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
14.02.2019
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

Ing. Ján Jurečko
Došlo k niekoľkým zmenám v rámci rozpočtu tak sme predložili žiadosť o úpravu rozpočtu. Podal
informáciu k úprave rozpočtu.
Uznesenie č.: MZ-01-19-B-33
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 Mestského kultúrneho strediska, Starý jarok 44, Spišské
Podhradie na rok 2019 z 208 453,- € na 205 453,- €.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
14.02.2019
Overovatelia:
Primátor:
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.: 24

Prezentácia firmy Pyrodyn s.r.o.
Ladislav Labanc
Predstavil svoju firmu PYRODYN s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou prostriedkov trhacej techniky.
Bod č.: 25

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 21.15 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 14.02.2019

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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