Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 1.7.2010
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podnety občanov
Povodne v Spišskom Podhradí (podanie správy)
Ing. Ján Štelbacký, Galova 25, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
Mária Petreková, Studenec 132 – žiadosť o kúpu
pozemkov
Viktor Klima, Štefánikova 50, Spišské Podhradie –
nájomná zmluva
Odpredaj elektrickej siete na Štefánikovej ulici
Ukončenie obchodnej verejnej súťaže na dom na
Palešovom námestí č. 24
Správy hlavného kontrolóra
Komunálne voľby 2010 (určenie volebných obvodov,
okrskov a počtu poslancov)
Nájomné v školách a školských zariadeniach
Rôzne:
- informačný systém v meste Spišské
Podhradie
- podanie správ zo zasadnutí komisií pri
MZ
- hlavný kontrolór – odmeňovanie
Kontrola plnenia uznesení
Záver

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

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Marián Boržík
Štefan Siváň

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr.art.Štefan Siváň
Marián Boržik
Vladimír Tomko
Dana Blahovská
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predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
primátor
primátor
primátor
primátor
primátor
prednosta
hlavný kontrolór
prednosta
primátor
predsedovia
komisií, primátor

prednosta
predsedajúci

+
+
N
+
+

Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 6
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 4
Podnety občanov
Diskusia
PaedDr. Sereday
MVDr. Kapusta
PaedDr. Sereday
MVDr. Kapusta
Ing. Mačuga
PaedDr. Sereday

Mgr. Bača

PaedDr. Sereday

Mgr. Bača

Boržik
Mgr. Bača
Hanigovský

MVDr. Kapusta
Hanigovský
Mgr. Bača

Kto navrhol a dal schváliť tabule o partnerských mestách? Prečo tam nie
sú uvedené mestá z Arizony?
Schválili to poslanci, mali sme to v rozpočte. Máme tri partnerské mestá
lebo s nimi máme platné partnerské zmluvy.
Zrušil niekto zmluvy s Arizonou?
Neviem kedy ste naposledy komunikovali s Arizonou.
Na každej zmluve je dátum kedy končí.
Kto rozhodol o tom , že tam tie dve mestá nie sú? To keď sa neuvidíme
s bratom 5 rokov, tak už nie sme bratia? Nainštalovali nám prvú
počítačovú sieť v úrade. Propagovali sme Spiš a Slovensko v USA. Na
základe tohto partnerstva 2x po sebe sme dostali grant na opravu
kultúrnych pamiatok. Nechcem znevažovať partnerstvá, ale skúste vyčísliť
osoh, čo terajšie partnerstvá mestu dali. Toto považujem za nehoráznosť.
Partnerstvo nie je o tom, že sa stretneme 2x do roka pri poháriku. Raz my
tam a raz oni tu.
Partnerské zmluvy, ktoré má mesto, boli uzatvorené na určitú dobu
a obnovovali sa. Neviem kedy skončila zmluva s USA a neviem kedy bola
obnovená.
Toto, čo bolo pred tvojím pôsobením, pán primátor, už neexistuje? To
bolo treba zistiť predtým, keď sa tie tabule dávali robiť. Zmluva nie je
termínovaná, nikto ju nezrušil. Je platná.
Ak zmluva trvá a nie sú tieto partnerské mestá uvedené na tabuliach,
dajú sa dorobiť. Ak sa niekto neozve za štyri roky, tak ja neviem, či to
partnerstvo ešte je. Mesto má živé kontakty s partnerskými mestami –
Ogrodzieniec, Glogow-Malopolski a Vrbové. Názvy partnerských miest
z USA môžeme doplniť.
Máte informáciu, či bude spojazdnený vlak, či sa obnoví železnica na trati
Spišské Vlachy – Spišské Podhradie?
Máme v pláne tam napísať list, aby urýchlene dali do prevádzky železnicu
Spišské Vlachy – Spišské Podhradie.
Vo štvrtok sa odstraňoval starý most – pripravuje sa nový. V Spišských
Vlachoch bolo povedané, že Podhradie nemá asi o železnicu záujem.
Mesto sa neozvalo ani nekontaktovalo. Trať sa opravuje, ale nie
pričinením nášho mesta.
V Spišských Vlachoch to bolo po povodniach horšie. V piatok som
rozprával s primátorom mesta.
S primátorom mesta by mal rozprávať primátor.
So mnou rokujú nielen primátori ale aj poslanci, prednostovia a iní. Ja
nerokujem len s primátormi.

Uznesenie č.: MZ-6-10-A-1
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:
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Termín:
Primátor:

01.07.2010

Bod č.: 5
Povodne v Spišskom Podhradí (podanie správy)
Diskusia
Mgr. Bača
Hanigovský
MVDr. Kapusta

Doteraz sme urobili práce za 30 547,67 €. Tieto faktúry zatiaľ nie sú
vyplatené.
Kto je v krízovom štábe mesta?
Predsedom krízového štábu je primátor, podpredsedom je zástupca
primátora, tajomníkom je prednosta.
Podal informáciu o prácach vykonaných pri povodniach.

Uznesenie č.: MZ-6-10-A-2
MZ berie na vedomie informáciu o povodniach v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

01.07.2010

Bod č.: 6
Ing. Ján Štelbacký, Galova 25, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku
Diskusia
Mgr. Bača
Boržik
Ing. Mačuga

Na minulom MZ bol tento bod stiahnutý z rokovania.
Kontrolná komisia navrhla, aby sa pozemky vysporiadali. Navrhujeme,
aby boli odpredané cez osobitného zreteľa za 1,-€.
Vysvetlil situáciu ohľadne pozemku p. Štelbackého. Predniesol stanovisko
stavebnej komisie a návrh na uznesenie.

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-1
Podľa zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len majetku
obcí), podľa ktorých v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých MZ rozhodne 3/5
väčšinou prítomných poslancov sa pri prevode majetku mesta nepoužívajú ustanovenia odseku 1
- 7 § 9a zákona o majetku obcí.
MZ sa uznáša v súlade so zákonom o majetku obcí, že prípadom hodným osobitného zreteľa
je v bode:
1. GP, v ktorom je posunutá hranica pozemku p. Štelbackého o 5 cm do pozemku vo vlastníctve
mesta Spišské Podhradie.
2. a 3. notárska zápisnica o vydržaní pozemku v prospech p. Štelbackého, ktorá bola uzatvorená
skôr ako kúpna zmluva mesta Spišské Podhradie s p. Vančákovou.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-2
MZ schvaľuje podľa GP vypracovaného geodetom Jánom Burikom, zo dňa 22.8.2007, číslo GP
70/2007, overeného správou katastra Levoča 10.10.2007
1. predaj časti pozemku parcela č. 1779/1 o výmere 2m2 ,súčasť novovzniknutej parcely KNC
1014/2 za cenu 14,–€.
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2. predaj časti pozemku parcela číslo KNE 774/8 o výmere 39m2, novovzniknutá parcela č. KNC
1832/4 za cenu 1€.
3. predaj časti pozemku parcela číslo KNE 774/8 o výmere 141m2, novovzniknutá parcela KNC
1012 za cenu 1€.
Poplatky spojené s prevodom platí kupujúci.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7
Mária Petreková, Studenec 132 – žiadosť o kúpu pozemkov
Diskusia
Boržik
Ing. Mačuga
Petreková
Boržik
Petreková
Tomko

Ing. Lisoň

Predniesol stanovisko kontrolnej komisie, ktorá odporúča pozemok
odpredať.
Stavebná komisia navrhuje zachovať park. Predniesol stanovisko
stavebnej komisie.
Prekládku plynu urobíme na vlastné náklady.
Budete sa spolupodieľať na výstavbe chodníka?
Áno.
Komisia životného prostredia súhlasila, aby borovice zostali zachované.
Ak to bude 8 m to je tesné a naruší sa koreňový systém borovíc. Od
borovíc musíte mať minimálne 1 meter. Tie borovice sú unikátne. Bola by
veľká škoda, aby sa pri výstavbe poškodili. Jedna tuja pôjde preč, ale
borovice nie.
Chodník by mohol ísť pomedzi stromy.

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-3
MZ schvaľuje žiadosť p. Márie Petrekovej bytom Studenec 132 o odpredaj časti parcely č.
1444/1 o výmere cca 200m2. Pani Petreková vypracuje GP na vlastné náklady. Pri zadávaní
vypracovania GP je potrebná prítomnosť zamestnanca z majetkového oddelenia MsÚ.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8
Viktor Klima, Štefánikova 50, Spišské Podhradie – nájomná zmluva
Diskusia
Ing. Mačuga

Predniesol stanovisko stavebnej komisie. Stavebná komisia odporúča
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MVDr. Kapusta

zrušiť zmluvu o nájme pozemku – uličky s p. Klimom vzhľadom na to, že
p. Klima neupravil pozemok na spoločnej hranici s p. Molčanom do
pôvodného stavu, t.j. pod úroveň betónového múrika oplotenia.
Minulého roku sa prijalo uznesenie, že p. Klima má urobiť nápravu do
30.5.2010. Neurobil tak. Mestský úrad zaslal p. Klimovi listy aby bol
vyrozumený.

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-4
MZ schvaľuje výpoveď Zmluvy o nájme nehnuteľnosti s p. Viktorom Klimom bytom Štefánikova 52
Spišské Podhradie na predmet nájmu: pozemok zapísaný na LV č. 1 parc. č. 245 ostatná plocha
v k.ú. Spišské Podhradie, vedenej na Katastrálnom úrade, Správa katastra v Levoči o výmere 328
m2, s výpovednou lehotou 3 mesiace z dôvodu porušenia účelu nájmu nájomcom.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
31.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9
Odpredaj elektrickej siete na Štefánikovej ulici
Diskusia
Mgr. Bača

Ing. Lisoň

Elektrárne majú záujem o odkúpenie elektrickej siete na Štefánikovej ulici
– nás to stálo 140 000,– Sk. Pán Sabol mi sľúbil, že nám pošle znalecký
posudok. Návrh z pracovného rokovania bol, ak sa bude rozchádzať
znalecký posudok viac ako o 5%, tak dá mesto vypracovať nový znalecký
posudok. A potom ich porovnáme. Ak sa budú rozchádzať do 5 % tak to
odpredáme.
Najprv schváľme vypracovanie znaleckého posudku. My nemáme
objektívnu cenu. Znalecký posudok vypracuje odborne zdatná
a oprávnená osoba.

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-5
MZ súhlasí s vypracovaním znaleckého posudku vo veci odpredaja NN prípojky „Nájomné obecné
byty nižšieho štandardu pre rómskych obyvateľov mesta Spišské Podhradie – lokalita Rybníček“.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10
Ukončenie obchodnej verejnej súťaže na dom na Palešovom
námestí č. 24
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Diskusia
MVDr. Kapusta

Prišla jedna obálka . Ponúkajú sumu za akú sme my dom kúpili. Bude
slúžiť na bývanie. Je povolený vklad. Dostali sme stanovisko Ministerstva
kultúry, že nechcú tento dom – kultúrnu pamiatku – odkúpiť.

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-6
MZ na základe výsledku verejnej obchodnej súťaže schvaľuje odpredaj nehnuteľností
nachádzajúcich sa v meste Spišské Podhradie na Palešovom námestí č. 24, ktoré sú zapísané
na LV č. 1, vedené v katastri nehnuteľností, register „C“, Správou katastra Levoča:
- Zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcelné
číslo 624, o výmere 646 m².
- Stavba - rodinný dom, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, súpisné číslo 216,
orientačné číslo 24, na parcele číslo 624 pre Slavomíra Uharčeka a manželku Dášu UharčekovúPavúkovú, bytom Štúrova č. 4, 053 04 Spišské Podhradie za sumu 21 700,- €. Náklady spojené
s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci
Zodpovedný:
primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11
Správy hlavného kontrolóra
Diskusia
JUDr. Tekeli

Ing. Lisoň

JUDr. Tekeli

Ing. Lisoň

Predniesol správu o výsledkoch kontroly – kontrola bola vykonaná na
návrh poslanca a MZ ju doporučilo. Predmetom kontroly boli podmienky
zriadenia a postavenie príspevkových a rozpočtových organizácií. Správa
tvorí prílohu zápisnice. Zriaďovacie listiny neobsahujú všetky náležitosti.
Navrhujem prijať dodatky v súlade s platnou právnou úpravou.
Rozpočtové a príspevkové organizácie sú právnickou osobou. Na
zasadnutí 21.12.2009 hlavný kontrolór podal správu o výsledku následnej
finančnej kontroly. Materská škola v Spišskom Podhradí uplatnila
v nájomnom vzťahu uzatvorením s CVČ Spišský Hrhov zľavu na
nájomnom vo výške 50% určenú pre jednotlivcov a skupiny, podľa vtedy
platného uznesenia mestského zastupiteľstva. Podľa správy hlavného
kontrolóra o výsledkoch kontroly prednesenej na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dnes, rozpočtové a príspevkové organizácie sú právnickými
osobami. Z uvedeného vyplýva pochybnosť o oprávnenosti uplatnenia
zľavy vo výške 50% nájomného. Predniesol návrh na uznesenie.
Z textu uznesenia MZ nebolo zrejmé, či rozpočtové a príspevkové
organizácie majú nárok na uplatnenie 50%-tnej zľavy z ceny nájomného
pri štvrťročnom predplatení. Nejednoznačná bola časť uznesenia –
jednotlivci alebo skupina jednotlivcov. Uvedená nejednoznačnosť podľa
môjho názoru musí ísť na ťarchu MZ, ktoré takéto znenie uznesenia
prijalo.
Nemôžem súhlasiť s ničím, čo ste povedali. Nevykonali ste kontrolu
v minulom roku tak ako znelo uznesenie. To by mohli takto rozprávať laici.
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JUDr. Tekeli

Ing. Lisoň
Ing. Jurečko

Hanigovský

Ing. Lisoň

Komara

Mgr. Bača

Mgr.art. Siváň
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

Obhajujete chybu, ktorú ste vtedy urobili. Neviem komu bolo nejasné, čo
je skupina a jednotlivec. Kto nerozozná právnickú osobu od fyzickej
osoby, pomenovaných jednotlivec a skupina, nemôže uzatvárať nájomné
zmluvy. Z nájomnej zmluvy je jasné kto je partnerom. Je tu polemika, či
centrum je jednotlivec alebo skupina. Naozaj pre laika, ktorý nedokáže
uzatvárať nájomné zmluvy. Ak je niekomu nejasné, že čo je jednotlivec
a skupina – nič iné z toho nevyplýva. My tu nie sme na to, aby sme
polemizovali o pojmoch, my sme tu na to, aby sme dodržiavali zákony.
Je možné posúdiť, či bola zľava 50% uplatnená oprávnene, ale
nepovažujem vykonanie takejto kontroly za účinné z hľadiska potrebnosti
a času, ktorý je potrebné vynaložiť na jej vykonanie, keďže táto záležitosť
už bola 2x predmetom rokovania MZ.
Od kedy som ja vstúpil do poslaneckého zboru tak mi Ing. Jurečko
rozprával, že sú zlé zriaďovateľské listiny. Táto kontrola bola namieste.
Školská komisia je tvorená z riaditeľov škôl , poslancov a členom bol
donedávna aj vedúci oddelenia školstva. Komisia riešila aj tento prenájom
a predložila MZ návrh, ktorý je sporný. Koľko uznesení ste prijali a potom
rušili a menili? Dnes hovoríme, že riaditelia nemajú právo uzatvárať
zmluvy lebo to nevedia. Plná váha za prijaté uznesenia je na mestskom
zastupiteľstve. MZ schvaľuje prenájom – touto vetou nie je povedané, že
len škôl v meste. Bod 4 áno – v tejto rovine pochybila MŠ. Ale bod 3 je
všeobecný. Podľa článku 3 nebola porušená zmluva. Komisia predložila
návrh a MZ hlasovalo. To nie je o tom, že riaditelia škôl sú jednoducho
neschopní.
O čo nám ide? O tých 18,- € ktoré dala MŠ ako zľavu pre CVČ Spišský
Hrhov? Riaditelia škôl nemôžu prenajímať priestory s tým, že zmluvy má
podpisovať primátor. Kto môže dať definitívne podpis na prenájom
zariadenia? Urobila sa chyba. Dobre. Mohol dať primátor riaditeľke MŠ
k náhrade 18,- eur. Ale už sa o tomto probléme bavíme príliš dlho. Nie je
to osobný problém medzi poslancom a riaditeľom CVČ v Spišskom
Hrhove?
Som presvedčený, že mesto prišlo o 400 tis. Sk. Riaditeľka MŚ povedala,
že nášmu CVČ nedovolila robiť činnosť počas vyučovania a CVČ zo
Spišského Hrhova to dovolila. Prekvapuje ma stanovisko hlavného
kontrolóra. Dopustili ste sa chyby.
Nejde o 18,- €. Predseda finančnej komisie hovorí o 400 000,- Sk.
Nebavme sa o tom ako a kde kto pochybil. Tých, ktorí robia chyby je tu
neúrekom. Nepáčilo sa mi to, čo povedal p. Sereday o partnerských
mestách. Každý by si mal zobrať ponaučenie, ťažko niekomu niečo
vytýkať. Všetci riaditelia sú kompetentní, nebola to chyba cieľavedomá.
Netrafili sme sa – podstatné bolo to, že riaditeľka bola tlačená od rodičov,
že CVČ Spišský Hrhov protizákonne získavalo členov bez spoluúčasti
a my sme takúto možnosť nášmu centru nedali. Tam je najväčší problém.
Naši rodičia uvítali ponuku CVČ Spišský Hrhov bez platenia spoluúčasti.
Skôr to bola nevedomosť. Som členom školskej rady v MŠ a tiež som
s tým súhlasil. To som si neuvedomil, že tieto peniaze pôjdu inde.
Na základe takýchto skutočností skončilo financovanie CVČ tak ako to
bolo v minulosti. Naše CVČ namiesto 6 mil. Sk dostane 30 000,- €.
Prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č.: MZMZ ukladá hlavnému kontrolórovi mesta Spišské Podhradie vykonať kontrolu oprávnenosti
poskytnutia zľavy 50% nájomného, uplatnenej v nájomnej zmluve uzatvorenej v roku 2009 medzi
Materskou školou Májová 54 Spišské Podhradie a CVČ Spišský Hrhov.
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Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
Primátor:
0
+
0
0
0

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

0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-10-A-3
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly pre mestské
zastupiteľstvo.
Zodpovedný:
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 12
Komunálne voľby 2010 (určenie volebných obvodov, okrskov
a počtu poslancov)
Diskusia
MVDr. Kapusta

JUDr. Tekeli

MVDr. Kapusta
Mgr. Bača

Poslanci majú schváliť do budúcich komunálnych volieb počet poslancov
a obvodov. Bol tu návrh p. Furmana z Katúň, riešiť voľby na 2 volebné
obvody aby aj Katúň mala svojho poslanca. Na pracovnom stretnutí
nebola vôľa poslancov. Môžeme mať od 9 – 11 poslancov.
Zákon o voľbách hovorí, že v obci môžeme vytvoriť viac viacmandátových
volebných obvodov. Existujú rozhodnutia ústavného súdu – volebné
obvody musia byť vytvorené tak, aby na jedného poslanca pripadal
pomerne rovnaký počet voličov. Vzhľadom na počet obyvateľov
v miestnej časti Katúň tam nie je možné vytvoriť samostatný volebný
obvod.
Vysvetlil situáciu.
Je nejaký iný návrh?

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-8
MZ schvaľuje pre voľby do orgánov samosprávy mesta Spišské Podhradie konané dňa
27.11.2010:
- 11 poslancov
- 1 volebný obvod pre mesto Spišské Podhradie
- 3 volebné okrsky pre mesto Spišské Podhradie
Zodpovedný:
primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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+
+
+
+

Bod č.: 13
Nájomné v školách a školských zariadeniach
Diskusia
Mgr. Bača
Hanigovský
Mgr. Bača
Hanigovský
Ing. Lisoň

Ing. Jurečko

Dostali ste návrh uznesenia. Na dnešnom zasadnutí školskej komisie
vznikol návrh na uznesenie.
Ako to bude s uzatváraním zmlúv? Kto ich bude uzatvárať?
Riaditelia škôl.
Tak sa vrátime k tomu čo bolo.
Bod 3 – vzájomný prenájom priestorov – nebolo to jasné - tak navrhujem
doplniť v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie. Tak bude
jasné pre koho budú poskytované zľavy. Nové oproti predchádzajúcemu
uzneseniu je to, že nájomné sa zvyšuje o 100% mimo tých, ktorí si môžu
uplatniť zľavu.
Navrhujem vypočítať nájomné, uplatniť zľavu a zaokrúhliť na 0,10 €
nahor. Podľa mňa je to dostatočné.

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-9
MZ schvaľuje prenájom interných a externých priestorov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie a zároveň deleguje kompetenciu uzatvárať
zmluvy o prenájme na riaditeľov škôl a školských zariadení (ktorým je dotknutý majetok zverený
do správy) a to za týchto podmienok:
1. Prenájom nebytových interných priestorov škôl a školských zariadení tretím osobám
v hodnote 0,066 €/1m2 prenajatej plochy za každú začatú hodinu.
2. Prenájom vonkajších (externých) priestorov (športový areál):
a/ TARTAN – 0,66 € / na 1 hod. a osobu
b/ Ihrisko – asfalt – 2,- € / na 1 hod. a osobu
c/ ihrisko – umelý trávnik (pri tartanovej dráhe) – 2,- € / na 1 hod. a osobu
d/ ihrisko – umelý trávnik (futbalové miniihrisko v správe ZŠ Školská 3) – 4,- € / na
1 hod. a osobu
3. Vzájomný prenájom interných a externých priestorov medzi školami a školskými
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie realizovať so
zľavou 75%.
4. Pre fyzické osoby s trvalým pobytom v Spišskom Podhradí sa poskytne :
- 50 % zľava z uvedených sadzieb nájomného
- pri štvrťročnom predplatnom na základe nájomnej zmluvy a pri zaplatení vopred
Platí zľava vo výške 75 %
4. Výslednú sumu ( hodinová sadzba za prenájom plochy x počet hodín prenájmu)
Zaokrúhľovať nahor na celých 0,10 € (na celých 10 centov).
Zodpovedný:
riaditelia škôl a školských zariadení
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14
Rôzne:
- informačný systém v meste Spišské Podhradie
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Diskusia
Mgr. Bača

Hanigovský
Mgr. Bača
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta
Mgr. Bača

MVDr. Kapusta
Hanigovský
MVDr. Kapusta

Mgr. Bača
Boržik
Mgr. Bača

podanie správ zo zasadnutí komisií pri MZ
hlavný kontrolór – odmeňovanie

Informačný systém – navrhujem vytvoriť min. 5-člennú komisiu, dostane
materiály – navrhujem aby tam bola p. Poláková a p. Mačuga, + člen
komisie CR aby to preštudovali a kto z poslancov má záujem tak môže
byť členom komisie.
Ako je to v prvom rade s financiami?
Predali sme dom na Palešovom nám. č. 24.
Budú tieto peniaze do konca roka nazad za odpredaj?
Budú do 60 až 90 dní.
V rozpočte máme rezervu. Podielové dane sa znižujú o 155 000,– €.
Chcem aby sa k tomu vyjadrila komisia. Ak zhodnotí, že to nie je potrebné
robiť, tak sa nebude. Nech rozhodne komisia.
Nech sa poslanci vyjadria, či chceme ísť do informačného systému.
Ako to vyzerá s platbami za povodne?
Tretí stupeň sú záchranné práce , ktoré rieši krízový štáb CO a druhý
stupeň – zabezpečovacie, ktoré rieši obvodný úrad životného prostredia.
Po skončení 2 stupňa máme 15 dní na to, aby sme všetko spísali
a odovzdali. Boli voľby, menia sa ministerstvá, atď. V utorok ideme do
Blavy pre zmluvy, peniaze za povodne pôjdu len kedy, nevieme. Či to
nebude až na budúci rok. Spísalo sa 120 domov a v prvej vlne sa vyplatilo
65 domov. Sú obce, ktoré majú skončený 2 stupeň a dávali faktúry. Kým
je druhý stupeň môžeme robiť. Ešte 4 obce sú v okrese Levoča, ktoré
majú 2 stupeň. My sme medzi nimi.
Najlacnejšia ponuka na informačný systém je 8 790,- € to nie je suma,
ktorá by zruinovala mesto.
Treba určiť komisiu, zistiť ponuky atď. a potom sa rozhodneme či do toho
pôjdeme.
Kto je za informačný systém?

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-10
MZ schvaľuje realizáciu informačného systému v meste Spišské Podhradie podľa schváleného
projektu.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
0
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-12
MZ schvaľuje komisiu na posúdenie informačného systému v meste v zložení: Ing. Štefan
Mačuga, Mgr.art. Štefan Siváň, Ing. Ján Lisoň, Marián Boržik, Ing. Marek Mikula, Ing. Iveta
Polláková, Peter Hanigovský, Mgr. Jozef Bača.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
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+
+
+
+

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

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

+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

MVDr. Kapusta

Komisia bola na obhliadke bytov na Palešovom námesti 25. Na ďalšom
zasadnutí sa budeme zaoberať výberom potenciálnych nájomníkov. Boli
sme na Štefánikovej 85 – ten dom by sa dal upraviť na bývanie pre
viacerých nájomníkov. Minimálne by mohli tam mohli byť 2 nájomné byty.
Na ulici Starý jarok 45 sa uvoľňuje byt. Predniesol návrh na uznesenie.
Na MsÚ je vedená agenda o domoch, ktoré sú voľné a sú na predaj.

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-13
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 4 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pána: Horbaľ
Dušan a manželka Horbaľová Vladimíra, trvalo bytom Hviezdoslavova 73, Spišské Podhradie na
dobu určitú od 1.7.2010 do 30.9.2010 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Mačuga

Mgr.art. Siváň
Mgr. Bača
Komara

Ing. Mačuga

MVDr. Kapusta

Mgr.art. Siváň
MVDr. Kapusta

Palešovo nám. 25 – 3 mesiace sú na odstránenie závad a môžu sa tam
nájomníci sťahovať. Projektant trvá na tom, že je to obnova pamiatkového
domu, tak by mohol zostať v zozname. Aj keď sa celý zbúral ale
dispozície bytov zostali.
Ak sa dom odovzdá, bolo by dobré ho vyňať z pamiatkového fondu.
Nateraz to zostane tak ako to je.
15.6. – športová komisia zorganizovala turnaj – v priestoroch ZŠ Školská
3. Bola to vydarená akcia, chcem poďakovať všetkým prítomným
a starostom.
p. Machaj Štefánikova ulica – podal sťažnosť na poškodenie domu
v súvislosti s výstavbou diaľnice. Komisia odporučila informovať p.
Machaja, že všetky škody na majetku občanov mesta súvisiace
s výstavbou diaľnice budú riešené medzi mestom a investorom stavby po
kolaudácii diaľničného úseku. Komisia navrhuje pred začatím výstavby
druhého profilu diaľnice dohodnúť medzi mestom a dodávateľom stavby
osadenie zábran na Štefánikovej ulici komplexne. Treba rokovať so
správou ciest.
Stavebné povolenie na II. profil už existuje – tieto podmienky už
nedostaneme do stavebného povolenia. Keď sa bude stavať, tak
dohodnúť na začiatku a dať dopravné značenia, ktoré schvaľuje VÚC. Do
stavebného povolenia sa to už nedostane.
Nedá sa dojednať stretnutie? Nejaký pokus.
Stavebné povolenie už je na svete. My sme takéto pripomienky do
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Ing. Mačuga

Ing. Jurečko

Mgr. Bača
Mgr.art. Siváň
Mgr. Bača
Faltin

Vojtaš
Mgr. Bača
JUDr. Tekeli

Mgr. Bača
Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň
Hanigovský
MVDr. Kapusta

stavebného povolenia nedali. Ušiel nám vlak, pri výstavbe diaľnice určite.
Materská škola – voda od Májovej ulice smerom k škôlke pri dažďoch
končí v škôlke. Nedá sa tam prejsť, stojí tam voda vo výške 10 – 15 cm.
Stavebná komisia odporúča zadať vypracovanie projektu na zachytávanie
dažďových vôd pri materskej škole systémom vsakovacích nádrží,
alternatívne nájsť iné riešenie na ich odvedenie. Dažďové vody by mali
končiť v potoku, je to problém. Riaditeľka nevie nájsť finančné prostriedky
vo svojom rozpočte na odstránenie tohto problému.
Bol som tam pozrieť, na školskej komisii sme sa o tom bavili, problém tej
budovy je aj v inom. Dažďové zvody stekajú rovno do zeme pod budovu.
Dnes mali stretnutie riaditelia škôl s primátorom ohľadne financií. Pani
riaditeľka dnes už peniaze na odstránenie tohto problému nenájde.
Máme ľudí, na ktorých plat prispieva štát, zakúpime materiál, ale treba
rozhodnúť z akej položky to zaplatíme.
Rieši sa niečo v tomto smere aj na ul. Starý jarok?
Vysvetlil situáciu.
Komisia Ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí prejednávala
opakovane prípad sťažnosti na psa na Kúpeľnej ulici, zo zákona má
majiteľka psa všetko splnené. Aj ďalšiu sťažnosť p. Zezulu, Starý jarok 42
na psa sme odstúpili na mestskú políciu.
Sťažnosť p. Zezulu na psa na ul. Starý jarok – tento prípad budeme riešiť
pokutou majiteľky psa za týranie zvierat. Došlo k zlyhaniu vlastníka psa.
Zásady odmeňovania poslancov, mesto to musí mať pripravené. Nemôže
to byť tak ako doposiaľ.
Podľa novely zákona o obecnom zriadení účinnej od 1.4.2010 musí mať
mesto schválené zásady odmeňovania poslancov, podľa ktorých by
odmeňovanie poslancov malo zohľadňovať ich aktivitu súvisiacu
s výkonom funkcie. Keďže samotná aktivita je ťažko merateľná, tak
navrhujem aby ako jediné kritérium aktivity zostala účasť poslanca na MZ
a zasadnutiach komisií pri MZ.
Je potrebné zrušiť prijaté uznesenia k odmeňovaniu.
Žiadal o vysvetlenie článku 2.
Vysvetlil situáciu.
Predniesol návrhy na zmenu niektorých článkov. Tieto boli následne so
súhlasom poslancov upravené.
Zásady neobsahujú odmeny členom komisií. Bude to riešené v inom?
Odmeňovanie členov komisií zostáva tak ako bolo.

Uznesenie č.: MZ-6-10-A-4
MZ berie na vedomie, že dňom 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2010 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 11 ods. 4 písm. k) novely zákona
o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo schvaľuje zásady odmeňovania poslancov.
Zodpovedný:
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-6-10-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-2-8-B-24 (MZ schvaľuje s platnosťou od roku 2008 odmenu pre
poslanca MZ vo výške 500,–Sk za účasť na jednom zasadaní MZ).
Zodpovedný:
prednosta MsÚ
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
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+
+
+

Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-10-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-2-8-B-25 (MZ schvaľuje s platnosťou od roku 2008 odmenu pre člena
komisie pri MZ vo výške 250,–Sk za účasť na jednom zasadaní komisie).
Zodpovedný:
prednosta
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-10-E-3
MZ ruší uznesenie č. 7/2006 (MZ schvaľuje plat zástupcu primátora mesta vo výške 0,85 % platu
primátora vynásobeného koeficientom úväzku).
Zodpovedný:
prednosta
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-7
MZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.07.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta
Mgr. Bača

Je potrebné schváliť uznesenie, aby sme mohli previesť finančné
prostriedky. Vysvetlil situáciu.
Od plynárov sme dostali financie a tie sa môžu čerpať na určené účely
a na základe uznesenia. Toto uznesenie je potrebné prijať.

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-14
MZ schvaľuje kapitálové výdavky na realizáciu rozvojového programu mesta na prefinancovanie
v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 07/2002/0109 podľa priloženého
prehľadu.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
01.07.2010
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Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Primátor:
+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

Hanigovský
Boržik
Hanigovský

Boržik
Komara
JUDr. Tekeli

Faltin
Hanigovský
Mgr. Bača
Faltin
Mgr. Bača
Komara

JUDr. Tekeli

Mgr. Bača
Tomko

Pani Boronová, ako hlavná kontrolórka, bola na celý úväzok, robila určité
veci, ak chceme aby tieto veci robil aj teraz hlavný kontrolór, navrhujeme
mu zvýšiť plat o 30 % mesačného platu.
Nemôže to byť formulované ako zvýšenie platu. To budeme jediní na
Slovensku, odmeny sa schvaľujú dozadu a nie dopredu.
Vedenie mesta najviac pozná prácu hlavného kontrolóra a môže ho
ohodnotiť. Je fundovaný. Rieši aj veci, ktoré nie sú v jeho agende.
Prácu hlavného kontrolóra má hodnotiť mestské zastupiteľstvo a nie
vedenie mesta. Minulého roku k nám nastupoval a jedna z otázok pri jeho
nástupe bola, či vie aký bude mať plat a či bude vykonávať aj prácu
naviac. Ja nie som za to, aby sa zvyšoval plat hlavného kontrolóra mesta.
Túto žiadosť nedával hlavný kontrolór ale mesto.
Ako to vidí hlavný kontrolór v rámci výpovednej lehoty p. Seredaya , ako
to dopadne na súde?
To neviem dopredu povedať, s CVČ to dopadlo pozitívne. Sú skutočnosti,
ktoré nasvedčujú tomu, že výpoveď bude neplatná, ale je to veľmi ťažko
povedať dopredu. Keby ste sa ma opýtali ešte o jedno konanie s Berkom,
tak tam by som povedal, že určite uspejeme. Mesto je v súčasnosti
v súdnom konaní s Ing. Berkom a tretí nás čaká s Dr. Seredayom
o neplatnosti výpovede. Nedovolím si odpovedať na túto otázku ako to
dopadne.
Nemám nič proti práci hlavného kontrolóra ale pár mesiacov pred
ukončením volebného obdobia, v čase krízy, som proti zvyšovaniu platu.
Zvyšoval sa toho roku niekomu plat? A znižoval sa toho roku niekomu
plat?
Neznižoval sa.
Na matrike sa znižoval plat.
Znižoval sa osobný príplatok.
Nie som proti navýšeniu, ale aby sa predišlo tomu, čo sa stalo
s výpovednou lehotou Dr. Seredaya. Niekto pochybil. Uvidíme ako to
dopadne a koľko to bude stáť. Nie som proti zvýšeniu, ak sa v budúcnosti
vyhneme nedostatkom.
Ja keď robím niektoré veci, musím ich ísť prediskutovať, venujem tomu
voľný čas. Osobné ohodnotenie je úplne bežné, že sa ohodnotí práca
určitého zamestnanca.
Vysvetlil situáciu ohľadne matriky.
Bolo nám prezentované, že za svoju prácu dostáva určitý plat a vy ste
prezentovali to, že robí niečo naviac. Nevidím v tom problém, aby sme mu
odmenu dali. Ja neviem koľko robí naviac. Pri výkonoch by sme
súkromného advokáta platili omnoho viac.

Uznesenie č.: MZ-6-10-B-11
MZ schvaľuje odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Spišské Podhradie vo výške 30%
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z mesačného platu s účinnosťou od 1.7.2010 v každom nasledujúcom mesiaci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
0
+
-Ing. Štefan Mačuga

01.07.2010

+
0
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.:
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
MVDr. Kapusta
Hanigovský

Vojtaš
Ing. Lisoň
Hanigovský

Ing. Lisoň
Hanigovský

Predniesol kontrolu plnenia uznesení.
Navrhujem, aby sa pri najbližšom prehodnocovaní rozpočtu
zakomponovalo do rozpočtu - oprava vodárne – zásobuje vodou domy na
Rybníčku.
Ako vyzerá výber parkovného v meste?
Neviem presne koľko vybrali Služby mesta za karty, ale my sme vybrali
cez 150,– € pre porušenie VZN za parkovanie.
Navrhujem podať na budúce MZ informáciu o vybranom parkovnom.
Navrhujem zriadiť komisiu , ktorá by sa zaoberala protipovodňovými
aktivitami mesta. Treba prejsť celé povodie našich potokov atď. aby sme
minimalizovali dopady povodní.
V priestoroch požiarnej zbrojnice aby sa vytvoril sklad protipovodňových
pomôcok – vrecia, čerpadlá, piesok atď. aby sme tie veci v prípade
potreby mali.
Pred časom bolo prijaté uznesenie o novinových stánkoch. V akom je to
stave?
Mediapres bola u mňa, že si chcú prenajať priestor. Naše elektrárne robia
prieťahy preto to trvá tak dlho.

Uznesenie č.: MZ-6-10-A-5
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Diskusia
Ing. Lisoň

Mgr. Bača
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta
Boržik
Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

Termín:
Primátor:

01.07.2010

Navrhujem, aby Mediapresu bol daný termín 31.12. 2010 ako definitívny
termín na odstránenie stánku PNS. Prijímame záväzné uznesenia
a hocikto ich zmení. A nech sa neustupuje ako pred rokom.
V zmluve mali, že môžu mať stánok dovtedy, kým sa nebude
rekonštruovať námestie. Zoberieme prácu dvom ľuďom.
Mariánska socha je vysvietená už rok a už vtedy som hovoril, že tento
stánok nie je na vhodnom mieste. Ustupujeme im, to je ten problém.
Musí sa urobiť nová verejná súťaž keby sme im predĺžili termín do
31.12.2010.
Mediapres tu nie je z dôvodu, že ľudia majú prácu ale z iného dôvodu.
Navrhujem, aby vypratali priestor, ktorý neoprávnene užívajú.
Alebo im treba vyrubiť daň.
Skončila im zmluva a ani s mestom nerokovali.
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Tomko
Mgr.art. Siváň

Ing. Mačuga
Mgr. Bača

Som za to, aby vypratali priestor alebo sa im vyrubila daň. Už mali prísť
robiť nejaké opatrenia.
Pani Palenčárová dala žiadosť na mesto o vybudovanie spoločného múru
– zábrany, ktorá by zamedzila prechodu obyvateľov susedného domu,
aby jej nechodili do podkrovných priestorov. Susedný dom je mestský
dom a obývajú ho podnájomníci.
Dnes sa začalo stavať na Rybníčku, do konca októbra by malo byť 16
bytov.
Poďakoval prítomným poslancom za účasť na MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 1.7.2010

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

primátor mesta
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