Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 14.11.2019
Program:

P.č.

Obsah

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
primátor

6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Zmena harmonogramu zasadaní mestského zastupiteľstva na
rok 2019
Zmena rozpočtu č. 10 mesta Spišské podhradie na rok 2019

7.

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

8.

Podanie informácií a správ z rokovaní Valných zhromaždení
a Dozorných rád spoločností, združení a neziskových
organizácií
Správy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Spišské Podhradie
Rôzne
Záver

1.
2.
3.
4.

5.

9.
10.
11.

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

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

primátor
primátor, predseda
finančnej komisie,
vedúca ekonomického
oddelenia
predsedníčka bytovej
komisie
primátor

riaditelia škôl
a školských zariadení
predsedajúci

N
P
P
P
P

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

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
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Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Návrh programu ste dostali mailom aj poštou, dávam
hlasovať o programe.
Uznesenie č.: MZ-09-19-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:
+
+
+
+

14.11.2019

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

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Ing. Ján Lisoň, Jozef Jenča, Mgr. Jozef Bača.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Lisoň, Jozef Jenča, Mgr. Jozef Bača.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
14.11.2019
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.
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem Mgr. Vladimíra Šolca a Mgr. Petra Vandraška.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem Mgr. Vladimíra Šolca a Mgr. Petra Vandraška.
Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
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+

+
+
+

mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Prišlo nám dožiadanie ohľadom predloženia žiadosti o NFP – nízkouhlíková stratégia mesta
Spišské Podhradie. Podávali sme projekt tohto roku, vytkli nám, že uznesenie nebolo predložené
do 3 mesiacov. Potreboval by som to preschváliť s aktuálnym dátumom. Poslal som vám
dožiadanie, ak nemáte nič proti tomu tak by som poprosil o schválenie uznesenia.
Ing. Ján Lisoň
Nie je potrebné predchádzajúce zrušiť?
MVDr. Michal Kapusta
Dám ho zrušiť na budúcom MZ.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-3
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán
v rámci výzvy nasledovne:
- kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39
- názov projektu: Nízkouhlíková stratégia mesta Spišské Podhradie
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
z celkových oprávnených výdavkov 15 500,- € predstavuje čiastku 775,- €
- financovanie prípadných neoprávnených výdavkov projektu
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2019
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

MVDr. Michal Kapusta
Máme skolaudovanú stavbu IBV Katúň - plynovod. Plynári zmenili niektoré pravidlá, nechcú nám
pustiť plyn do potrubia, pokiaľ nebude schválené uznesenie, že im to dávame do prenájmu za 1,€. Musí to ísť dvojkolovo. Ak by sme sa dohodli tak dnes by sme schválili zámer a na budúcom
MZ osobitný zreteľ. Jedná sa o 4 parcely, jedna novostavba tam už stojí. Prečítal návrh na
uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-4
MZ schvaľuje zámer prenájmu plynárenského zariadenia STL plynovod pre stavbu: Rozšírenie
DS a pripojovací plynovod – Spišské Podhradie IBV Katúň pre objekty: parcelné číslo KN-C
111/1,2,3,4, STL plynovod D50 v dĺžke 81,21 m, STL prípojky D32 v počte 2 ks v dĺžke 16,46 m
vedené na parcele KN-C 182, KN-C 111/5 v k.ú. Katúň pre spoločnosť SPP-distribúcia, a.s.,
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 na dobu neurčitú za cenu 1,- €/rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2019
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

MVDr. Michal Kapusta
Máme skolaudovanú budovu Správy cintorína, v pondelok máme kontrolu na platbu zo SEIA.
Materská škola – máme uhradené komplet náklady na stavbu z eurofondov, chýba nám ešte
refundácia, vráti sa nám 15 tis. €. Budova MsÚ Mariánske nám. 37 – vráti sa refundácia po 1,5
roku, je to 22 tis. €. ZUŠ – je pozastavená platba na rekonštrukciu Kongresovej sály – 25 tis. €.
Zberný dvor – máme zakúpené nové auto Piaggio - malé úžitkové + snehový pluh na chodníky
a námestia – faktúra je uhradená. Pomaly končíme s projektom Zberný dvor. Budova MsÚ
Mariánske nám. 34 – predfinancovanie prešlo a zatiaľ čakáme na refundáciu. Parkovisko Spišský
Jeruzalem – je schválená platba a čakáme na refundáciu z Varšavy. Na budúci rok bude 6 akcií
v rámci Interregu – 2 koncerty ZUŠ, 2 koncerty duchovné a 2 plenéry. 5.1. – 6.1.2020 naši
vystupujú v Glogowe. Úrad podpredsedu vlády – máme schválené všetky financie – remíza,
chodník a mlyn. Obnovme si svoj dom – podali sme dva projekty – mlyn zavlhnutie suterénu
a drevených stropov. Starý jarok 42 fasáda. Pomáhame s kostolom. ZUŠ – máme ukončené
verejné obstarávanie, dávame na kontrolu – od januára začíname so stavbou – viaczdrojové
financovanie. Začíname ZUŠ sťahovať. Rozdelíme ich – časť pôjde do Kongresovej sály
a zvyšok do priestorov na Starom jarku 45. Bol by som rád aby 1.9. boli v nových priestoroch.
Akcie v meste celoslovenského významu – prednáška k Móricovi Beňovskému za pomoci
priateľov z Vrbového – november 2019. Vyhodnotenie najlepších športovcov Regiónu Spiš –
Slovenský olympijský výbor SR – marec 2020 Kongresová sála. Celoslovenské odovzdávanie
cien spisovateľom – odovzdávanie ceny Vojtecha Zamarovského – jeseň 2020 Kongresová sála.
Letná škola UNESCO štátov V4 u nás na Spiši – júl 2020 v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR
a Krajským pamiatkovým úradom Prešov.
Zámer prinavrátenia lesných pozemkov mestu od SR k.ú. Bijacovce. Jedná sa o cca 630 ha –
máme skoro všetky doklady pokope, ešte nám chýba hospodárska zmluva, ktorou nám to SR
zobrala. Toto by mal pripraviť kataster a malo by sa ísť do podania o zápis do katastra. Je
potrebný aj geometrický plán. Neviem koľko to bude stáť. Volal som s geodetmi koľko by to
stálo, ak sa nepôjde do terénu, len cez mapy, bude to stáť cca 15 tis. €. Chata Diana – nemáme
také dôkazy, ktoré by dokázali, že to bola mestská chata. JUDr. Tekeli nemá kapacity na to aby
chodil po úradoch a to hľadal. Otázkou je, že či máme niekoho zobrať aby hľadal po archívoch
papiere, na tom stojíme. Ak máte niekoho, kto by sa na to podujal, tak skúste pomôcť. Do MZ
19.12. mám na vás dve veci – poslal som náčrty optiky – či áno alebo nie. Dohodol som termín,
že sa vyjadríme do 31.12. NFP na zelený odpad, máme ukončené verejné obstarávanie ale
prišlo nám vyjadrenie sa rozhodnúť ako budeme chrániť pohľadávku – keby sme išli formou
blanko zmenky, to je o zadlžení mesta, tade cesta nevedie, tak bude to druhá alternatíva –
záložné právo na mestské pozemky.
Ing. Ján Lisoň
Na minulom MZ sme hovorili o optických kábloch, hovorili sme, žeby bolo vhodné osloviť aj iných
dodávateľov. Mali by sme ísť s takým stanoviskom. Ak teraz sa nespoja potom tí ďalší nedostanú
súhlas.
MVDr. Michal Kapusta
Projektantom som povedal, že tým, že elektrárne nechcú ísť do zeme či neťahať optiku po
existujúcich stĺpoch, sem-tam by bolo potrebné nejaký stĺp dostavať. Poriešilo by to 80% mesta.
Treba porozmýšľať.
Peter Hanigovský
Diana – potrebujeme svedectvo niekoho?
MVDr. Michal Kapusta
Potrebujeme nájsť dôkazové listiny. Rozprával som s ľuďmi, že by to malo byť mestské ale
potrebujeme dôkazy.
Uznesenie č.: MZ-09-19-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.
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Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.11.2019

Bod č.: 5

Zmena harmonogramu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o posunutie MZ z 12.12. na 19.12. dali sme si všeobecný súhlas ale potrebujeme
zmeniť uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-5
MZ schvaľuje zmenu termínu rokovania MZ z plánovaného 12.12.2019 na 19.12.2019.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2019
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.: 6

Zmena rozpočtu č. 10 mesta Spišské podhradie na rok 2019
Ing. Slávka Čarná
Zmena rozpočtu spočíva v tom, že sa presunú položky v rámci úverov. Podala konkrétne
informácie. Rozpočet sa nenavyšuje len sa ináč prerozdelí.
MVDr. Michal Kapusta
Potrebujeme mať v rozpočte klasifikované náklady aby nám to banka preplatila. Len sa vysype
makadam na Ulici sv. Jána Pavla II. – nie je každý má už zrealizované prípojky na pozemok.
Musíme prežiť zimu a uvidíme čo sa nám podarí budúci rok.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-6
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 10 mesta Spišské Podhradie podľa predloženej prílohy.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2019
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.: 7

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Prečítala návrh na uznesenie na pridelenie bytu.
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+

+
+
+
+

Uznesenie č.: MZ-09-19-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 2 na ulici Starý jarok 42 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Milana Antola bytom Spišské Podhradie, Prešovská 36 na dobu určitú od 02.01.2020 do
31.03.2020 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.11.2019
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

Bod č.: 8

Podanie informácií a správ z rokovaní Valných zhromaždení a Dozorných rád
spoločností, združení a neziskových organizácií
MVDr. Michal Kapusta
MAS LEV – členský príspevok 3 216,80 €, zatiaľ všetko čo sa týka IROPU stojí – máme tam
kontrahovaných 57 000,- € - parkovisko hrad. Som predsedom kontrolnej a revíznej komisie.
ZMOS – členský príspevok 672,34 € - som členom rady celoslovenskej ZMOS, podpredsedom
Sekcie inovácie, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, pripravujeme návrhy pre čerpanie EU
2021 – 2027 – mám služobnú cestu do Bruselu s touto agendou v dňoch 4.12.-6.12.2019 všetko
hradí ZMOS + stretnutie s eurokomisárom SR Marošom Šefčovičom.
Združenie historických miest – členský príspevok 120,78 €. Som podpredsedom združenia. 3.12.
idem na pracovnú cestu do Prahy k podpisu memoranda so združením v ČR.
OOCR Tatry-Spiš-Pieniny - členský príspevok 1 148,- €, pôjdeme na 1 euro na obyvateľa
a v tomto roku sa vráti 95% na naše akcie + také isté financovanie v celej OOCR .
Združenie Podbranisko – členský príspevok 1 113,20 €. Som podpredsedom združenia, čo sa dá
si vzájomne pomáhame.
SEZO SPIŠ – členský príspevok 33,- €. Som členom správnej a dozornej rady.
PVPS a.s. – som členom správnej rady, prvýkrát toho roku boli vyplatené dividendy.
Ekover – finančný vklad 21 245,- €- som členom správnej rady – zvoz odpadov funguje ako
funguje, mala by sa stavať linka v Hincovciach, pravdepodobne na jar.
Hincom- som členom správnej a dozornej rady.
Pro Comitatu n.o. – som riaditeľom . Na zajtra ste dostali pozvánky na otvorenie parkoviska na
Spišskej Kapitule. Kto môžete, príďte.
Peter Hanigovský
Koľko si odniesli Francúzi v rámci vyplácania?
MVDr. Michal Kapusta
PVPS – schválili sme, že keby niekto chcel odísť, môže, musí svoj podiel ponúknuť členom
PVPS. Ceny akcií sú cca 4,- €. Olcnava chce odísť. PVPS spolu s developerom potiahne vodu
na parcelách pri Tehelni aj pri Ulici sv. Jána Pavla II. Na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve
rodiny Faithových.
Ing. Ján Lisoň
Ak by akcionár chcel odísť komu môže ponúknuť akcie – akcionárom či akciovej spoločnosti?
MVDr. Michal Kapusta
Zákon hovorí, že nemal by ten kapitál ísť niekde inde. Starosta Olcnavy predal akcie a nedal
nikomu vedieť, predal to firme mimo republiky. Napadlo sa to, stihli to. V stanovách máme, že má
ponúknuť najprv vlastným. Toto sa rieši na valných zhromaždeniach.
Ing. Ján Lisoň
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A čo takto aktualizovať hodnotu cenných papierov, ktoré máme v majetku?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem na to odpovedať teraz.
Ing. Slávka Čarná
Podala stanovisko.
Uznesenie č.: MZ-09-19-A-2
MZ berie na vedomie podanie informácií a správ z rokovaní Valných zhromaždení a Dozorných
rád spoločností, združení a neziskových organizácií.
Zodpovedný:
Termín:
14.11.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 9

Správy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské
Podhradie
Mgr. Peter Vandraško
Prečítal správu zo zasadnutia Školskej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-09-19-A-3
MZ berie na vedomie správu zo zasadnutia Školskej komisie.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

14.11.2019

Mgr. Jozef Bača
Umelý trávnik – mali by sme zabezpečiť aby sa nehral futbal v kopačkách v tých kolkoch aby sa
nezničil.
Jozef Komara
V kopačkách sa môže hrať.
Mgr. Jozef Bača
To ide aj o bezpečnosť, je rozdiel či ti stúpi na nohu s takou kopačkou alebo inou.
Jozef Komara
Na tieto umelé trávniky sa užívajú normálne kopačky ale nemali by mať tvar štvorca alebo
obdĺžnika ale guľaté, ale môže sa.
Mgr. Peter Vandraško
Ide ti o bezpečnosť alebo aby sa trávnik nezničil?
Mgr. Jozef Bača
Aj jedno aj druhé.
Mgr. Vladimír Šolc
Čo sa týka bezpečnosti by som sa toho neobával. Chlapi čo to robili hovorili , že klasické kopačky
trávniku neublížia.
MVDr. Michal Kapusta
Stavba ešte nie je ukončená, ešte nie je prebratá. Bolo by dobre keby si školská komisia k tomu
sadla, aj určila nejaké pravidlá. Do konca roka treba pravidlá nastaviť. Ja mám dnes pracovnú
večeru s riaditeľmi ČSOB v Košiciach o necelú hodinu pôjdem preč. Chcem poďakovať
riaditeľom škôl a školských zariadení, všetkým kolegom na školách, pedagogickým aj
nepedagogickým pracovníkom. Prešiel som si tie správy. Teším sa, že u nás sú školy na vysokej
úrovni a vieme sa dohodnúť a posúvať veci dopredu. Už nám zostáva len jednu školu
zrekonštruovať a to ZUŠ. Ak by ste chceli do budúcna nejaké veci ohľadom vybavenia – sú
nejaké výzvy, vieme pomôcť. 13.12. máme kapustnicu v Kongresovej sále. Ste všetci pozvaní.
Poradie škôl bude tak ako prišli správy, ak sa dohodnete ináč, je to na vás.
-
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primátor sa ospravedlnil a odišiel zo zasadnutia MZ, ktorému ďalej predsedal zástupca
primátora

Eva Maturkaničová
Prečítala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 Materskej školy, Májová 54 v Spišskom Podhradí. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Pani riaditeľka, platíme načas?
Eva Maturkaničová
Áno. Načas.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-8
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019 Materskej školy, Májová 54 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
14.11.2019
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

Ing. Eva Grigerová
Prečítala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 Základnej školy, Palešovo námestie 9 v Spišskom Podhradí. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Prečo neodporúča rada školy žiadne stanovisko MZ?
Mgr. Vladimír Šolc
Rada školy nebola zvolaná. Pardon, bola ja si to mýlim.
Ing. Ján Lisoň
Takže čo nám doporučujete?
Mgr. Vladimír Šolc
Schváliť.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-9
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019 Základnej školy, Palešovo námestie 9 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
14.11.2019
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

Mgr. Erika Vlkolinská
Prečítala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 Materskej školy, Štefánikova 40 v Spišskom Podhradí. Správa tvorí prílohu zápisnice.
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Ing. Ján Lisoň
Problémom je neznalosť slovenského jazyka deťmi MŠ. Má výsledky vaša činnosť?
Mgr. Erika Grigerová
Je to veľmi ťažké s nimi, ktorí chodia pravidelne je to vidno a je to lepšie, ktorí chodia občas, tam
je to ťažké. Doma počujú len svoju reč.
MVDr. Michal Kapusta
Hygienické návyky majú?
Mgr. Erika Grigerová
Učíme ich to.
Ing. Ján Lisoň
Úlohou je aj vyjadrenie rady školy. Je doložené ale také isté, že rada odporúča zriaďovateľovi
schváliť – neschváliť správu. Stanovisko rady školy je prílohou správy. Nedostali sme to, chcel by
som aj členov rady požiadať aby ste pre budúcnosť pamätali na to, dnes budeme hlasovať na
základe doporučenia školskej komisie a nie rady školy pri MŠ.
MVDr. Michal Kapusta
Môže byť, že verzia, ktorá prišla koncom októbra, možno to tam bolo. Ja som poslancom poslal
prvé veci a druhé veci do komisie čo išli som poslancom neposielal aby som ich nemotal.
Jozef Komara
Máme návrh schváliť správu.
Ing. Ján Jurečko
Neviem zareagovať. Ja som členom rady školy. Zaoberali sme sa týmto aj som vzniesol niekoľko
pripomienok. Plnohodnotné vyjadrenie rady školy je , kde rada odporúčala správu schváliť.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-10
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019 Materskej školy, Štefánikova 40 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
14.11.2019
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

Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Prečítal Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 Základnej umeleckej školy, Sídlisko Hrad 28 v Spišskom Podhradí. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Jozef Komara
Chcem sa poďakovať aj za spoluprácu s MsKS.
Ing. Ján Lisoň
Aký je váš odhad, žeby sa vytvorili priestorové možnosti pre ďalších žiakov?
Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Viacej možností je tam, závisí to od podmienok aké majú žiaci. Keď som tu bol prvý rok, napr.
tanečný odbor, 15 žiakov – nekvalifikovaný učiteľ, akonáhle prišla kvalifikovaná učiteľka, prišli
kroje, priestory atď. počet sa zvyšoval. V tomto školskom roku máme 460 žiakov ale financie
dostaneme na cca 426. Trošku to pokleslo. Myslím si, že po rekonštrukcii priestorov dokázali by
sme sa pohybovať medzi 400-500 žiakov. Máme medzery s audiovizuálom a literárnodramatickým odborom.
Ing. Ján Lisoň
Vidíte medzi pedagógmi nejaký odchod? Z hľadiska vekovej štruktúry.
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Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Jeden ide do dôchodku a druhý pri 65. roku veku dostane dohodu na dobu určitú. Je to také
otázne.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-11
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019 Základnej umeleckej školy, Sídlisko Hrad 28 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
14.11.2019
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

Ing. Ján Jurečko
Prečítal Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 Základnej školy, Školská 3 v Spišskom Podhradí. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-09-19-B-12
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019 Základnej školy, Školská 3 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
14.11.2019
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

Rôzne
Peter Hanigovský
Nedá sa zabezpečiť s políciou aby pri zbere koniev prešli mesto a ustrážili „ vyberačov ?“.
Zostáva po nich neporiadok pri konvách.
Mgr. Jozef Srnka
Je to všade, po celom meste.
Ing. Ján Jurečko
Chcem poprosiť mesto zabezpečiť iný harmonogram zberu odpadu vašimi pracovníkmi a nie
v čase keď je najväčšia špička. Či b y sa na tej ulici to nedalo posunúť.
Mgr. Jozef Srnka
Zber je individuálny. Zavoláme na dispečing a skúsime to poriešiť. My to môžme dotazovať len
nevieme aký bude výsledok.
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Bod č.: 11

Záver
Jozef Komara
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 20.15 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 14.11.2019

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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