Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 31.3.2011
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Podnety občanov
5. Štatút mesta Spišské Podhradie
6. Rokovací poriadok MZ – Dodatok č. 1
7. Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2010
8. Návrh na vyradenie z majetku mesta

9. Úprava rozpočtu č. 2
10. Zámena pozemkov:

11.

1. Peter Klešč, Oľšavka č. 17
2. JUDr. Peter Jonec, Košice
3. Veronika Mulíková, Sp. Podhradie
a mesto Spišské Podhradie
Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišské Podhradie

13.

Mgr. Peter Kundrát, Komenského 51, spišské Podhradie – žiadosť
o prenájom pozemku
Búracie povolenie: - Štefánikova ul. č. 90

14.

Služby mesta s.r.o. – vysporiadanie nájomných vzťahov

15.
16.

19.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v MsKS
Nájom za umiestnenie informačných, reklamných a propagačných
zariadení na pozemkoch mesta Spišské Podhradie
Programové vyhlásenie mesta Spišské Podhradie
Odstránenie nepovolene osadených reklám a markíz z mestských
pozemkov
Poškodené zábradlie parkoviska na Podzámkovej ulici

20.

Správy z komisií MZ a doplnenie členov komisií

12.

17.
18.

21.
22.

Rôzne
Kontrola plnenia uznesení

23.

Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
Jozef Komara
MVDr. Michal Kapusta

P
P
P

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
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Predsedajúci
Primátor
Primátor

Hlavný kontrolór
Hlavný kontrolór
Mgr. Srnka
Primátor,
zástupca
primátora, Mgr.
Srnka
Ing. Čarná
Zástupca
primátora

Zástupca
primátora
Zástupca
primátora
Zástupca
primátora
Primátor, hlavný
kontrolór
Hlavný kontrolór
Hlavný kontrolór
Mgr. Repaský
Miroslav
Longauer
Miroslav
Longauer
Predsedovia
komisií
Zástupca
primátora
Predsedajúci

P
O
P

Štefan Faltin
P
Mgr. Miloslav Repaský
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

P
P

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Štefan Faltin
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
MVDr. Michal Kapusta
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem doplniť bod rokovania pred bod „rôzne“ – žiadosť p. Gondovej s ponukou na odpredaj
pozemkov. Touto žiadosťou sa zaoberalo MZ v minulom volebnom období. Jedná sa pozemok
pod Komenského ulicou.
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- bod bol zaradený do rokovania
Bod č.:4

Podnety občanov
PaedDr. Martin Sereday
Nastala situácia, ktorá vzbudzuje dojem, že dochádza k porušeniu zákona o sprístupnenie
informácií. Od novembra 2010 som podal 3 žiadosti o sprístupnenie informácií a do dnešného dňa
som nedostal ani jednu požadovanú informáciu. Dostal som odvolania, kde sa citujú neexistujúce
zákony. Sú v nich odvolávky na normy európskej legislatívy. Požadované informácie som
nedostal. Jedná sa o informácie, ktoré by ste mali ako poslanci vedieť. Podrobnosti nájdete na
internetovej stránke, ktorú som zriadil. Očakávam, že sa touto situáciou bude zaoberať minimálne
komisia na ochranu verejného záujmu.
Magdaléna Kurilová
Občania Spišského Podhradia sa pri prechádzke mestom obracajú na mňa s požiadavkami aby
som ich predniesla na MZ. Je tu veľa problémov. Mnohých pozývam aby prišli na MZ, mnohí majú
názor, že je to zbytočné. Začiatkom roka sa mi dostal do ruky nový Podhradčan. Má nový formát
čo je plus, ale bolo by vhodné aby sa zmenil aj obsah. Dozvieme sa v ňom o programe MZ,
uzneseniach – tie by mali byť uvedené konkrétne. Je potešujúce, že sa tam dozvieme o športovej
činnosti, pekne reprezentujú mesto, všetko beriem, ale okrem nich iná reprezentácia ako keby
neexistovala. Občania žiadajú MZ, aby sa v Podhradčanovi dozvedeli o pláne vašej činnosti na 4
roky - programové vyhlásenie, aby sme sa dokázali orientovať, čo sa v meste robí, bude robiť, čo
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plánujete. A žiadame aby ročne bol tento plán vyhodnotený. Programové vyhlásenie nech je
zverejnené na tabuli MsÚ nie len na internete. Na úradnej tabuli v meste je pár oznamov
a ostatné len inzeráty. Vláda prijala uznesenie, že do roku 2013 každé mesto musí pre svojich
starších občanov zriadiť dom opatrovateľskej služby. My tu máme síce kláštorok ale tam sú
postihnutí ľudia, na Spišskej Kapitule je charita. Navrhujem – máme budovu storočia –
rozostavanú novú školu, sú tam obrovské priestory a v týchto priestoroch by dom opatrovateľskej
služby mohol byť. Nie len pre Podhradčanov ale aj pre okolie. Sú tam aj priestory pre klub
dôchodcov, my tu nemáme žiadny klub. V kláštorku je jedna špinavá miestnosť so starým
televízorom. Dôchodcovia si zaslúžia dôstojnejšie miesto. Noviny si tam už dôchodcovia
neprečítajú – boli zrušené. V nových priestoroch by mohlo byť aj rehabilitačné stredisko pre celé
Podbranisko, aby ľudia nechodili na rehabilitácie až do Levoče. Popremýšľajte, sú to návrhy
dobré, budova chátra. Keby nebolo prišlo teplo, tak kopy snehu by tu boli ešte doteraz. Mesto
prijalo nariadenia – o chodníky sa majú starať majitelia domov – o toto sme sa postarali, ale
v nariadení je aj to, že mesto má sneh vyvážať. Aby sa to neopakovalo na budúci rok.
Spomeniem ples primátora – bol vraj pekný, ale mnohí podnikatelia sú urazení. Neviem či ste
pozvánky posielali len vybraným podnikateľom, ale myslím si, že každý podnikateľ si pozvánku od
primátora zaslúži. Neurobilo to dobrý dojem. Bolo by vhodné aby ten dojem bol iný. Zamyslime sa
nad kultúrnymi akciami – bola akcia „Fašengy“ – mnohí obchodníci zatvárali obchody preto, lebo
skupina žiakov, ktorí možno mali aj dobrý program chodili z obchodu do obchodu. Myslíte, že je to
dobré a vhodné? Je to ponižujúce chodiť z obchodu do obchodu a čakať. V novembri bol rok keď
sme vystupovali proti hluku, špine, proti výstavbe diaľnice. Občania Prešovskej ulice vtedy žiadali
o vybudovanie chodníka. Deti chodia do školy atď., šťastie, že sa na tomto úseku nič nestalo.
Neviem v akom to je stave. Čo sa týka chodníka - za rok a pol bolo potrebné pre týchto občanov
niečo urobiť. Naši spoluobčania vychádzajú do ulíc. O cintoríne sme tu už viackrát hovorili a čo sa
tam udialo? Ďalej tam hrávajú futbal, karty, pred cintorínom posedávajú na stoličkách atď. Do
mesta sa chodia bicyklovať Žehrianci a obťažujú občanov. S tým treba niečo urobiť. Hovorili sme,
že sa urobí na Rybníčku oddychová zóna, robí sa niečo s tým? Kde budú mať občania mesta
Spišské Podhradie oddychovú zónu? Tu sa nedá posedieť v parkoch, nikde. Prídu ľudia k lekárovi
a nemajú si kde posedieť, oddýchnuť. Ďalej žiadame aby bol zverejnený mesačný plat zástupcu
primátora a kontrolóra. Je to plat verejný. Plat primátora poznáme.
Cecília Valková
V mene žien Spišského Podhradia a Podbraniska vás chcem osloviť so žiadosťou o zriadenie
gynekologickej ambulancie. Oslovte nejakého lekára. Táto ambulancia je v meste potrebná.
Rozprávala som s MUDr. Gutom – jeho bývalá ambulancia je prázdna, priestor je. Naväzujem na
to, čo hovorila p. Kurilová ohľadne cintorína. Je potrebné sa zamyslieť nad pomníkom padlých
vojakov. Na evanjelickej strane sú hroby rodiny Fest. Je taktiež potrebné ich zachrániť.
Z rozprávania ľudí viem, že to bol rod, ktorý bol majiteľom mestských hôr. Mohol by do opravy
týchto hrobov investovať terajší majiteľ lesov.
Anna Grivalská
Chcem poblahoželať novozvoleným poslancom. Aby sa nepoučili od starých poslancov a nerobili
si programy pre seba, ale pre občanov Podhradia. Veľmi sa hnevám, lebo sú v neporiadku
kultúrne podujatia. Kde sú peniaze z týchto podujatí? Ako sa prefinancuje ČOV a kanalizácia?
Pred 10-timi rokmi bolo do ČOV zainvestovaných 14 mil. Sk. Akí sme to hospodári? Platíme
najviac za vodu z celého okolia. Stále hovoríte, že robíte, ale nič nevidno. Ľudia už vám nechcú
nič rozprávať. Radi by sme vidieť už aj zmenu. Pán Kapusta, sme tu viac starších ako mladých –
fandila som vám – tak ste si istí sám sebou, že sa nepýtate ľudí dookola, či to bude dobre alebo
nie. Vy si zoberiete človeka, ktorý tu nežije a postavíte ihrisko. Na našom sídlisku žijú prevažne
starší ľudia. Z jednej strany máme reštauráciu a z druhej strany nám dáte ihrisko. Pri kaviarni je
rómske ihrisko. Pred voľbami ste hovorili, že sa to zmení, že budete hľadať riešenie. Sú tam
z každej strany garáže a autá tam chodia tiež z každej strany. Tak nech tam chodia mestskí
policajti. My, ľudia na sídlisku, to znášať nebudeme. Zamyslite sa nad tým koľko ihrísk je
v Podhradí, toľko nie je ani v Poprade. Čo dôchodcovia, sme od macochy? Prečo vytvárate
ďalšie súkromné ihriská? Po trávniku sa nemá chodiť – Rómovia majú ihrisko na trávniku.
K pracovníkom VPP – štyria ľudia nahrabali 1 kôpku a je tam už týždeň. 13 ľudí na VPP prišlo na
sídlisko, stiahli nejakú mašinu, nefungovala, boli od siedmej, postávali, pofajčili, nechali za sebou
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neporiadok a odišli. Potom doniesli obrezky a podávali si ich. Minule som sa pýtala, či sa nedá
zrušiť zmluva so Stolárikovcami , keď tam nič nerobia, čo plánovali. A tam v týchto priestoroch
nech sa robia slávnosti.
JUDr. Magdaléna Boronová
V novembri sa zriaďovalo na Sídlisku hrad detské ihrisko. Mám tam najväčší prehľad pretože je
to priamo pod mojimi oknami. V pondelok tam prišlo dosť našich spoluobčanov – keď som
kričala, tak sa vyhrážali. Dnes tam bolo 17 detí - Štefánikova, Robotnícka a Podzámková ulica.
Na našom sídlisku máme 4 malé deti – tam sa neodváži medzi nich malé decko ísť. Tam chodí
14,15 ,16 ročná mládež. Trasú s tou strieškou. Kto za nimi bude zberať odpad? Chodia špiniť pod
balkóny, nie je tam ani odpadkový kôš.
Mária Litecká
Sme tu za obyvateľov bytového domu Štúrova č. 5 – ako mienite postupovať s parkoviskom?
Keďže podľa najnovších informácií je predaných 12 kariet. Čo budete robiť so zvyšnou
kapacitou? Ľudia karty kupujú. Karty sme si kúpili minulý rok, nemali sme kde zaparkovať,
parkovali tam iní. Nič sa neriešilo. Chceme tam parkovať, ale nie ako vymedzené parkovanie.
Ľubomír Jurkovský
Upratovanie – ako zmizol sneh, ostali po našich neprispôsobivých občanoch koberce v parku za
MsÚ, sú aj v potoku. MsÚ má byť príkladom a visí vám igelit z pletiva. Prechod pod Kaintzovom
bránou aby ste na to nezabudli – je závada v podchode.
Peter Smik
Stále sa píše, že sme mestská časť – aj komisia má názov „Komisia mestskej časti Katúň“, ale je
na vás aby ste to zmenili. Treba s tým urobiť poriadok. Z toho vyplývajú ďalšie práva a povinnosti.
Teraz je to chaos. Máme rozpočet 16 tis. €. Posledné 4 roky som nevidel ani rozpočet, aké sú
výdaje ani príjmy. Som tu lebo mi záleží na Katúni. Chcel by som pomôcť tejto časti a preto vás
prosím aby ste s tým niečo urobili. Bola u nás schôdza, ktorá bola na základe petície občanov.
Mgr. Jozef Bača
Pán Sereday, ak si nespokojný s odpoveďou mesta vieš, kde sa môžeš obrátiť v rámci zákona.
JUDr. Jozef Tekeli
Som prekvapený, že táto otázka sa prednáša na MZ, ide o správne konanie, to znamená každé
rozhodnutie, ktoré bolo p. Seredayovi doručené obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie
o právnom prostriedku. Ak je to tak, že tieto rozhodnutia sú zlé, tak nech postupuje tak ako je
uvedené v poučení o opravnom prostriedku týchto rozhodnutí.
Mgr. Jozef Bača
Podhradčan existuje už niekoľko rokov. Došlo k zmene – chceli sme niečo nové. Čo sa týka
obsahu, každý môže do Podhradčana prispievať. A keď tam niekto dáva príspevok o športe tak je
o športe, ak nikto nedá článok o kultúre tak tam nebude. Dnes je informovať na dostatočnej
úrovni, všetko je zverejňované na internete – internet je občanom k dispozícii v knižnici aj na
úrade. Na dverách je napísané, že každú stredu som občanom k dispozícii od 14-17. hodiny. Ja
neviem o dokumente – programové vyhlásenie poslancov – viem o územnom pláne, PHaSR
a iných dokumentoch mesta. Pán Repaský má v dnešnom programe bod „programové
vyhlásenie“. Každý kto tu sedí niečo občanom pred voľbami sľúbil, nech to plní.
Nová škola – boli tu niekoľkí projektanti, zobrali si projektovú dokumentáciu, išlo to aj do
zahraničia, po dvoch-troch mesiacoch doniesli PD naspäť, s tým, že v Podhradí sa to zrealizovať
nedá. Ľudí čo mali takéto zámery je viacej. Nie je to zabudnutá vec.
Kopy snehu – ja som v Podhradí nevidel kopy snehu, tie boli odpratávané – všetko sa nestihlo
a ostali kopy ľadu, ktoré sa odstraňovať nedali. Toto sme si vysvetlili na minulom MZ.
Peter Hanigovský
Keď sa kopy nahrnuli, tak ja som povedal, nech sa sneh vyváža. Povedal si, že toho roku bude
veľa snehu, že na budúci rok sa bude vyvážať.
MVDr. Michal Kapusta
Na zasadnutí MZ bol návrh, že máme vypratávať ulice – dohodli sme sa na ulici Galovej. 11
poslancov sa dohodlo na Galovej ulici. Nemali sme toľko finančných prostriedkov aby sme
vypratávali všetko. Dohoda bola len na Galovu ulicu.
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Peter Hanigovský
Galova ul. bol výsledok toho, že je tam najužší priestor, tak aspoň ten sme vypratali. Odo mňa bol
návrh aby sme vypratali komplet všetko.
Miroslav Longauer
Pán Hanigovský má pravdu. Pri Jednote bola halda snehu. Bolo 4 dni teplo, vlečka stále pred
úradom a potom to zamrzlo.
Anna Grivalská
Ani chodník k úradnej tabuli ste neodhrnuli. Ani volebné výsledky sa nedali prečítať lebo tam bola
halda snehu. Pred voľbami, pán primátor, som vás videla často v meste. Po voľbám vás
nevidno. Fašiangy boli v Jablonove, v Lúčke, zabíjačky robia – tu nič, tu nikto nemá ani záujem.
Vy sa nezúčastňujete na nijakých akciách, ani poslanci, ani zamestnanci. Vy sa vyveziete na
salaš, obed máte zadarmo a ostatní nech sa idú pásť. Všetky akcie robíte na salaši. Vy mu robíte
reklamu a Podhradie živorí.
Mgr. Jozef Bača
Plagáty ohľadne mestského plesu boli vyvesené v meste, v rôznych predajniach a ktokoľvek sa
mohol prihlásiť. Stačilo prísť, prejaviť záujem. To nebol ples môj, to robilo mesto pre všetkých
záujemcov nie len zo Spišského Podhradia.
Štefan Faltin
Z vedenia mesta mali ísť pozvánky pre podnikateľov.
MVDr. Michal Kapusta
Oslovovali sme podnikateľov či chcú dať do tomboly cenu alebo nie. Tí, ktorí dali ceny aktívne
v prvých dvoch ročníkoch, tých sme oslovili. Možno sme neoslovili niekoho kto je novým
podnikateľom. Pani Vancová chodila po Podhradí a nosila pozvánky, ostatných sme pozývali my
s primátorom a to tých, ktorí majú investičnú činnosť v Podhradí. Bolo 38 cien do tomboly. Možno
sme niekoho neoslovili. Ospravedlňujem sa, ak sme na niekoho zabudli.
Anna Grivalská
Vy pýtate sponzorské podnikateľov čo živoria?
Mgr. Jozef Bača
Fašiangy organizovala ZUŠ, nie mesto. Tak to mali zaužívané aj v minulosti ako to robili toho
roku. Poviem im to, čo ste prezentovali, že obchodníci si neprajú ich návštevy.
MVDr. Michal Kapusta
Chodník na Prešovskú ulicu je súčasťou Lokálnej stratégie komplexného prístupu. Dnes sme
mali kontrolu z úradu splnomocnenca vlády – mesto bolo úspešné - 70 mil. Sk. Je v tom chodník
od železničnej stanice cez Štefánikovu ulicu, Mariánske a Palešovo námestie, Prešovská až
k pánovi Kickovi + verejná zeleň + osvetlenie + zastávky. Jediný chodník, ktorý je pripravený cez
stavebné povolenie je chodník na Prešovskú ulici lebo tam je kanál. Mesto ide realizovať akcie asfaltovanie Trhoviska, Jarmočnej ulice, uvidíme ako budeme na tom s Kúpeľnou ulicou. Ideme
do jednania s diaľničnou spoločnosťou. Kanalizácia a ČOV – keby ste dobre čítali Podhradčana,
tak by ste vedeli o čom sme rokovali na MZ – odklepli sme príspevok na ČOV a kanál vo výške 5
mil. €. Toto je čo robíme ohľadom kanalizácie a ČOV. Za tri mesiace v novom volebnom období
sme podali projekt na kanál. O tri týždne bude vyasfaltovaných 9 000 m2 nového koberca. Myslím
si, že je to dosť.
Mgr. Jozef Bača
Hráči v parkoch a pred cintorínom – máme mestskú políciu, aby sa im venovala. Lavičiek je menej
pretože tak ako sme robili jednu časť námestia, teraz sa bude robiť ďalšia časť – za úradom – na
návrh kultúrnej komisie plánovaná na kultúrne podujatia. Nemusia všetci sedieť len v parku
v centre, aj tu vzadu si môžu posedieť a kto je u lekára nech čaká v čakárni. Koľkokrát ste vy
konkrétne boli v Klube dôchodcov a koľkokrát ste sedeli na lavičkách v parku? Hovoríte, že
v meste sa nič nerobí. Včera sa dokončila jedna strecha – Starý jarok 47, dnes druhá – Mariánske
nám. 18. Pripravujeme ulicu Trhovisko na asfaltovanie. Len pred týždňom vyšlo slnko, zlepšilo sa
počasie takže už sa môže robiť aj vonku. Plat zástupcu a plat kontrolóra je zverejnený.
Oslovíme ženského lekára. Pomníky na cintoríne – minulého roku robili úpravy na cintoríne skauti,
v predchádzajúcom volebnom období kultúrna komisia mala vytvoriť zoznam pamiatok na
cintoríne. Ak ten zoznam bude môžeme žiadať na opravu pamiatky.
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Peter Hanigovský
Ten zoznam je vytvorený pamiatkarmi z Levoče. Má ho k dispozícii pán Nižník. Ide sa robiť
publikácia.
Cecília Valková
Ak sa Pro populo obohacuje na pozemkoch rodiny Fest, nech zainvestujú do opráv.
MVDr. Michal Kapusta
Firma Pro Populo platí ročný nájom za to, že obhospodaruje mestské lesy. Bolo by vhodné vážiť
slová.
Cecília Valková
Potom nech to opraví mesto. Išlo mi o záchranu pomníkov.
Mgr. Jozef Bača
Kultúrne podujatia sa budú robiť v parku za úradom na návrh komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Pani Grivalská hovorila, že sám rozhodujem o veciach. Pri osadzovaní ihriska tam boli obyvatelia
Sídliska hrad – bolo 20 zástupcov rodín, ktorých sme sa verejne pýtali, či ihrisko chcú alebo nie.
Povedali, že áno. Vy ste odišli preč. Dohodli sme sa, že to oplotíme a urobíme tam jednosmerku
a zákaz vjazdu. Zima skončila pred dvomi týždňami. Obyvatelia zo sídliska mali záujem.
Anna Grivalská
Výsostne sa to dotýka bytoviek, kde bývame my. Včera občania chceli aby sme spisovali petíciu.
Nezavádzajte, 20 ľudí tam nebolo. Priamo sa to dotýka 12 obyvateľov, kde sú dve malé deti.
Zoberte si ihrisko rovno pred vás do parku, máte tam mestskú políciu a bude to strážené.
Rómovia si vyberali z kontajnérov plastové fľaše a robili si bránky, bola tam mestská polícia a nič
neurobila.
Mgr. Jozef Bača
Napíšte petíciu. Kto chce alebo nechce ihrisko.
Magdaléna Kurilová
Pán primátor, boli ste zvolení občanmi Podhradia. Starí ľudia majú sedieť u lekára v čakárni alebo
sa pýtate koľkokrát sme boli v Klube dôchodcov? Žiadame, aby bol zriadený Klub dôchodcov
a nie taký ako je v kláštorku. Dom služieb pre starých občanov - je to nariadenie vlády, každé
mesto to musí do roku 2013 zaistiť.
JUDr. Magdaléna Boronová
Trvám na tom, aby tam ihrisko nebolo.
Mgr. Jozef Bača
Parkovisko, Štúrova 5 – začali sme ho robiť na základe žiadosti zástupcu vašej bytovky. Prišiel
s tým, že vy ho chcete, aj si ho zafinancujete.
Mária Litecká
Chceli sme to upraviť, aby to bolo lepšie. Naša predsedníčka priložila k žiadosti list, o ktorom sme
my nevedeli. My sme nežiadali vymedzené parkovisko. Nechceli sme parkovať v mláke, chceli
sme parkovisko.
Mgr. Jozef Bača
Parkovací poriadok zatiaľ platí tak ako bol schválený.
František Lacko
V meste je 15,- € celoročné parkované a na sídlisku je 30,- €. Zachovajte sa normálne, solídne.
Mgr. Stanislav Poklemba
Prečo parkujú aj z iných ulíc na parkovisku a nie len ľudia Štúrovej ulice? Ja si mám kúpiť
parkovné. My platíme parkovné Dunkovi lebo tam postaví 3 autá.
Mgr. Marta Lacková
Chcem vás, páni poslanci, poprosiť, aby ste otvorili dokument parkovacieho poriadku na Štúrovej
ulici. Prišli sme s nápadom my. Deti sa nám tam hrali vo vode, výkaloch, v psích exkrementoch.
Stála tam voda. Urobili ste to skvele. Len to treba doriešiť lebo to nie je doriešené.
Mária Litecká
Ak chce niekto mať vymedzené parkovanie nech ho má. Minulého roku ste tam dali úplne
nezmyselnú značku, dnes ste ju vymenili.
Mgr. Marta Lacková
Vymedzené parkovisko je označené krížikom. U nás to nie je. Riešenie sa dá nájsť.
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MVDr. Michal Kapusta
Celý proces s parkoviskom na Štúrovej ulici začal žiadosťou vášho bytového domu. Na budúce
MZ dáme do rokovania bod „Parkovací poriadok“.
Mgr. Marta Lacková
Je potrebná petícia alebo to dáte do rokovania?
Peter Hanigovský
Parkovisko má chybu chodí sa naňho po chodníku.
Mgr. Stanislav Poklemba
Je to účelová komunikácia.
Peter Hanigovský
Buď urobiť parkovaciu zónu alebo vyčleniť miesta, kde sa bude parkovať. Niektorí platia a niektorí
neplatia. Je potrebné to dať na rokovanie MZ. Ku pomníku vojakov – tento pomník spravuje
Ministerstvo obrany – ono má na takéto veci aj fondy. Z mesta by mala smerovať žiadosť na
vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu pomníka.
Štefan Faltin
Skutočne ak si niekto zaplatí parkovacie miesto, tak by ho mal mať označené.
Mgr. Peter Vandraško
Problém je v tom, že je tam určitá skrivodlivosť, že ste si ochotní kúpiť kartu, ale aby platila v cene
aká je v celom meste.
Mária Litecká
Chceme aby bolo bezplatné parkovanie. Pred Zväzarmom je parkovisko , tiež sa robilo teraz
a neplatí sa. Ani ostatní obyvatelia Štúrovej ulice neplatia parkovné.
Mgr. Stanislav Poklemba
Navrhol by som rozšíriť mestskú políciu o ďalších členov aby dokázali strážiť dodržiavanie týchto
vecí vzhľadom na to aká je tu bezpečnostná situácia atď.
MVDr. Michal Kapusta
Časť Katúň – na Obvodnom úrade v Poprade sme začali riešiť, aby sa Katúň stala mestskou
časťou bez samosprávy. Je to v riešení. Toto doriešime.
Peter Smik
Keby sme boli mestská časť – máme nárok na poslanca.
MVDr. Michal Kapusta
Poslanci schvaľujú počet obvodov do ďalších volieb.
Peter Smik
Keby sme boli mestská časť, volíme svojho poslanca, ktorý bude tu v meste. Ak sa rozhodne, že
to nebude mestská časť, nemáme nárok na voľbu poslanca. Teraz je to také všelijaké.
Mgr. Jozef Bača
Kto si nechce zakúpiť celoročnú kartu a ide do nákupného strediska, k lekárovi, na poštu, na úrad
tak nech sa postaví mimo platených parkovísk.
Mgr. Marta Lacková
Predvčerom bola daná pokuta na parkovisku na Štúrovej ulici, chcem vedieť prečo? Dnes bola
značka demontovaná. Včera ešte platila.
Ing. Marián Tirpák
Na každej parkovacej karte je dátum do kedy je platná. Táto bola platná do 31.1.2011. A povedal
som vám, že mestskí policajti nespadajú podo mňa.
Mgr. Marta Lacková
Čakala som, že príde vyrozumenie, že končí karta či, si nekúpime na ďalší rok novú, ale nič
neprišlo.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh na 5-minútovú prestávku
- rokovanie pokračovalo po prestávke
Uznesenie č.: MZ-4-11-A-1
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
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Termín:

31.03.2011

Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Štatút mesta Spišské Podhradie
JUDr. Jozef Tekeli
Predkladám návrh štatútu, bol predložený na rokovanie už minulé MZ, z dôvodu časovej tiesne
bol presunutý na toto rokovanie. Návrh vám bol doručený. Stanovil som lehotu na
pripomienkovanie. Nebola mi doručená žiadna pripomienka. Každý dokument má lehotu na
pripomienkovanie, pre občanov a pre poslancov. Iba zo strany MsÚ bolo niekoľko pripomienok.
Predniesol pripomienky MsÚ k štatútu. Navrhujem ich zohľadniť.
Peter Hanigovský
K rokovaciemu poriadku som dal písomnú zmenu a nebola zapracovaná tak ako som ju predložil.
Preto k štatútu som nedal písomnú pripomienku. Zdá sa mi, že celá demokracia v miestnej
samospráve smeruje k tomu, že sa oslabujú pozície poslancov a posilňujú sa štatutárov. Ak ste,
pán kontrolór, skonštatovali, že väčšina VZN je skopírovaný zákon, skritizoval ste dokumenty ako
celok. Váš návrh štatútu je na 90% skopírovaný zo zákona. Niektoré veci ste vynechali. Napríklad
§ 21 ods. 2 – neuviedli ste, kedy zaniká výkon vašej funkcie. Mal by tam tento bod byť. V zákone
je kedy zaniká výkon kontrolóra. V zákone je špecifikované kedy ešte môže byť hlavný kontrolór
odvolaný. Pre nás by bolo vhodné novelizovať starý štatút tým, žeby sme doplnili zmeny –
menovanie zástupcu primátora. Ostali by právomoci poslancov.
MVDr. Michal Kapusta
Odmena zástupcu primátora je v smernici odmeňovania.
Peter Hanigovský
Navrhujem vypustiť celú kapitolu prednostu.
JUDr. Jozef Tekeli
Pán poslanec Hanigovský navrhol vypracovať nový štatút. Prečo ho teraz nechce prijať a prečo
nepodal v lehote písomnú pripomienku? Nevynechal som nič v štatúte účelovo, čo sa týka
hlavného kontrolóra. Ja sa nebudem vyjadrovať k tomu ako sa vy vyjadrujete k mojej práci. Tento
návrh štatútu je úplne iná právna norma ako v pôvodnom znení. Mám tu aj pôvodný štatút ak by
si chcel niekto nahliadnuť.
Mgr. Peter Vandraško
Čo je vynechané z odseku hlavného kontrolóra?
JUDr. Jozef Tekeli
Neprevzal som celú dikciu zákona. Čo je v zákone nemusí byť nutne skopírované v norme mesta.
Stačilo dať pripomienku a ja by som to zapracoval do štatútu. Platí zákonné ustanovenie, ktoré nie
je prepísané v štatúte. Nikto mi nič nedá písomne, je to na internete, na úradnej tabuli, poslancom
bol materiál zaslaný a nikto nepripomienkuje a potom sa povie, že to bolo účelovo vyhodené.
Peter Hanigovský
Navrhujem doplniť § 21 .
JUDr. Jozef Tekeli
Doplním ho, ale ani v minulom štatúte to nebolo. To, že to nebolo v štatúte neznamená, že to
neplatí.
MVDr. Michal Kapusta
Schválili sme rokovací poriadok. Aj pre poslancov vyplývajú nejaké povinnosti. Ale nebol by som
rád, žeby sme zahodili tento dokument lebo je dobrý. Doplňme veci, škoda, že ste nedali písomné
pripomienky dopredu.
Mgr. Peter Vandraško
Kto bude mať pripomienky dá ich do ďalšieho zasadnutia MZ.
Mgr. Ján Furman
Keď nechceme, aby tam bolo celé znenie zákona, bolo by dobré dať poznámku, kde sa dá
prečítať dikcia zákona, to kvôli prehľadu.
Hlasovanie o posunutí bodu „Štatút mesta Spišské Podhradie“ do ďalšieho rokovania MZ
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MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
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Bod č.: 6

Rokovací poriadok MZ – Dodatok č. 1
JUDr. Jozef Tekeli
Predkladám dodatok k rokovaciemu poriadku. Pán Hanigovský dal pripomienku, ja som to
prispôsobil. Musíme dať pripomienke nejakú normu, preto som ju upravil.
Peter Hanigovský
Zaradili ste moju pripomienku tam, kde to má byť. Nepáči sa mi ale, že ste ju upravili. Prídu
občania, nadnesú problém a berieme na vedomie a zvolá sa ďalšie MZ? Išlo mi o to, že je
možnosť urobiť niečo hneď po ukončení diskusie. Vyhodil by som toto, čo ste doplnili vy.
JUDr. Jozef Tekeli
Nebolo to účelové.
Vysvetlil ďalšiu pripomienku – doručenie materiálov 5 dní pred zasadnutím, pri mimoriadnom MZ
budú doručené 3 dni vopred.
Peter Hanigovský
Mali sme aj také rokovanie, že sa zvolávalo MZ telefonicky v minulom volebnom období.
JUDr. Jozef Tekeli
Tento nový zákon to nepovoľuje. MZ sa zvoláva 3 dni dopredu.
MVDr. Michal Kapusta
Vieme sa pochopiť a stretnúť sa aj na druhý deň, ak je to nevyhnutné a v prospech mesta.
JUDr. Jozef Tekeli
Termín na zverejňovanie zápisníc z lehoty 10 dní na 12 dní. Dôvodom je to, že primátor mesta
môže v lehote 10 dní od konania MZ pozastaviť výkon uznesenia. To znamená, že organizačné
oddelenie mesta ešte v 10-ty deň nevie, či primátor uznesenie pozastavil alebo nepozastavil. Nič
ale nebráni tomu, ak primátor podpíše uznesenia hneď po rokovaní MZ, aby sa zápisnica
nezverejnila v kratšej lehote.
Mgr. Miloslav Repaský
Kedy má primátor právo nepodpísať uznesenie? Trošku sa práva poslancov okliešťujú. Občan dá
sťažnosť – vybavili sme občanov, ale ja s tým nie som spokojný. Sám som to zažil, keď ma mali
voliť za člen finančnej komisie. Občan, ktorý dnes predniesol návrh čaká na zverejnenie
zápisnice. Ja navrhujem 7 dní na zverejnenie zápisnice. Musíme mať určitý návrh – napríklad
s overovateľmi, ak niekto vie, že bude mimo, tak nemôže byť overovateľom. Už som zažil, že
zápisnica bola zverejnená až na 61 deň.
JUDr. Jozef Tekeli
Každý člen komisie po schválení rokovacieho poriadku mal byť schválený do komisie samostatne.
Nie an block. Nie je pravda, že sťažnosti obyvateľov sa na MsÚ neriešia, po každom MZ majú
zamestnanci porady, kde sa preberajú veci zo zasadnutia MZ.
Mgr. Miloslav Repaský
Sú v štatúte spomenuté aj pozvánky na komisie?
MVDr. Michal Kapusta
Snažíme sa robiť tak, že pozvánky na komisie preposielame všetkým poslancom.
Mgr. Miloslav Repaský
Nedostal som materiály na zasadnutie finančnej komisie.
Mgr. Peter Vandraško
Čo sa týka školskej komisie, materiály sa posielajú len členom komisie.
MVDr. Michal Kapusta
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Každý predseda má svoj tím ľudí, ktorých si vybral, má zapisovateľa. Nech si každý predseda
urobí poriadok v komisii.
Peter Hanigovský
Podklady na finančnú komisiu neboli tak dodané ako na komisiu výstavby.
MVDr. Michal Kapusta
To nie je moja chyba to je chyba predsedu.
Peter Hanigovský
Ja si predsa nemôžem stiahnuť mapy pozemku. Komisia rieši podnety občanov.
Mgr. Miloslav Repaský
Dajme si nejakým spôsobom vedieť, že zasadajú komisie.
JUDr. Jozef Tekeli
V štatúte je upravené postavenie komisií. Ak máte návrhy na zmenu, príďte a doplníme.
Mgr. Jozef Bača
Na zasadnutie komisie si môžete prizvať koho chcete.
Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem, aby poslanec 48 hodín pred zasadnutím komisie vedel, že je komisia.
JUDr. Jozef Tekeli
Postavenie komisie rieši štatút – prečítal štatút.
MVDr. Michal Kapusta
Keď bola komisia , kde nešlo info vonku tak povedzte, ktorá komisia to bola.
Mgr. Miloslav Repaský
Školská komisia.
MVDr. Michal Kapusta
Posledné zasadnutie školskej komisie - pozvánku som dostal večer deň pred zasadnutím . Už
som ju neposielal poslancom.
Peter Hanigovský
Toto je potrebné zakomponovať do štatútu.
Vladimír Petrek
Mali sme zasadnutie komisie životného prostredia a bola zvolaná zo dňa na deň, tak sme nestihli
poslať pozvánku. Jednalo sa o výrub stromov.
MVDr. Michal Kapusta
Každý zapisovateľ pošle pozvánku na komisiu všetkým poslancom.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-1
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva zo dňa 14.1.2011
so zmenou vypustenia slov v § 9 “v súvislosti s prerokúvaným bodom programu“.
Zodpovedný:
Termín:
31.03.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
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Bod č.: 7

Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2010
Mgr. Jozef Srnka
Oboznámil poslancov o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2010. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
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Uznesenie č.: MZ-4-11-A-2
MZ berie na vedomie správu hlavnej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku mesta
k 31.12.2010.
Zodpovedný:
Termín:
31.03.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 8

Návrh na vyradenie z majetku mesta
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol návrh na vyradenie z majetku mesta – jedná sa o sušiareň reziva. Obstarávacie cena
je 20 038,37 €, zostatková cena je 0,-€. V roku 2006 došlo k odpredaju stolárstva a následne aj
k odpredaju strojov a zariadení, ktoré sa tam nachádzali. Sušiareň aj napriek viacerým snahám sa
nepodarilo predať. V súčasnosti sme vyzvaní majiteľom stolárstva o jej vypratanie. Preto ako
najlepšie riešenie považujeme rozobratie a využitie materiálov v prospech mesta a ostatné
materiály, ktoré sa už nedajú využiť navrhujeme na vyradenie a vyvezenie do zberných surovín,
samozrejme v súlade so zákonom o majetku obcí. Začalo sa tam kradnúť. Je tam strážnik, ktorý
nás upozornil, žeby to bolo dobré sušiareň zobrať. Je rozobratá a uskladnená v našich
priestoroch pri Reštaurácii pod hradom.
Mgr. Jozef Bača
Zostatková hodnota je nulová.
Mgr. Miloslav Repaský
Čo je uskladnené pri reštaurácii?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu. Ani pán Galovič nemá záujem o odkúpenie, je to nepoužiteľné.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-2
MZ schvaľuje vyradenie z evidencie majetku mesta „Sušiareň reziva“. Inventarizačné číslo –
4519. Obstarávacia cena: 20 038,37 € (1.1.1991). Zostatková cena: 0,- €.
Zodpovedný:
Termín:
31.03.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+

+
+
+
+
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Bod č.: 9

Úprava rozpočtu č. 2
Ing. Slávka Čarná
Úprava rozpočtu sa týka zakúpenia nového pódia, ktoré je potrebné zakúpiť z dôvodu, že
pôvodné je značne poškodené a je zámer po oprave ho umiestniť do detského parku za
mestským úradom pre organizovanie rôznych akcií v meste.
Peter Hanigovský
Stará tribúna nevydržala nápor snehu a celá konštrukcia strechy sa prelomila, je nepoužiteľná,
neopraviteľná. Spodnú časť chce mesto umiestniť v zadnom parku na kultúrne akcie. Peniaze boli
vyčlenené z kapitoly – financovanie projektov. Pán zástupca nám predložil 3 ponuky. Vyhral pán
Galovič zo Studenca. Je na MZ, či to odobrí alebo nie. Komisia dala podnet na možnosť riešenia
tohto stavu. Mala by to prejsť škodová komisia prečo sa to stalo.
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Štefan Faltin
Kto bol za to zodpovedný, že sa tribúna nedemontovala na zimu, ale ostala na salaši?
MVDr. Michal Kapusta
Tribúna, ktorá spadla – neurobili sme dobre, že sme to časovo nezvládli. Problém je ten, že na
výstavbu starej tribúny treba postaviť ďalšie lešenie, ísť do výšky 4-5 m. Chlapi, ktorí sú
zamestnaní na aktivačných prácach, majú svoj vek a nie je jednoduché takú tribúnu zmontovať
a demontovať. Sneh prišiel koncom novembra. Tri týždne v novembri všetko, čo malo ruky a nohy
robilo na Komenského ulici asfaltovanie, aby sme nemuseli platiť firmu. Môže to ísť na škodovú
komisiu na posúdenie. Keby nebola spadla bola by sa opravovala alebo riešila ináč. Ale to nie je
ospravedlnenie. Tá tribúna, ktorá by bola postavená na salaši bude oblúkovitá. Včera sme boli na
jednaní v MAS LEV možno, že nám uvoľnia prostriedky, aby sme sa pustili do parku za úradom.
Možno, že sa nám tie peniaze vrátia späť. Je to na rokovaní, jednaní a vybavovaní.
Štefan Faltin
Hovorím to preto lebo už niekoľko vecí je v Podhradí nedoriešených, pred chvíľou sme hovorili
o kopách snehu, máme za to ľudí platených na určitých postoch a nie aby si ty všetko, pán
zástupca, stihol. Každý je za niečo platený, tak nech aj tí ľudia robia a nie všetku vinu hádzať na
vedenie mesta. Nech každá zložka je za niečo zodpovedná. A nie keď sa jedná o plat, tak
všetkých rovnakým metrom merať. Aj čo sa týka snehu – nemohol si ty byť všade, ale máme za to
platených pracovníkov. Všetci sme naozaj súhlasili, že sme aspoň Galovu ulicu čistili. A nech je
každý za niečo zodpovedný.
MVDr. Michal Kapusta
Mám v pracovnej náplni riadenie MsÚ. Organizačné veci sú na mojej hlave. Musím sprísniť veci
na jednotlivých úsekoch.
Mgr. Miloslav Repaský
Kedy bola posledná akcia pod tou tribúnou? Kto je za to zodpovedný? Nová stojí peniaze.
Neobstojí to, že nemáme ľudí. Nová tribúna ide na salaš a do parku ide aká tribúna?
MVDr. Michal Kapusta
Nová tribúna nebude taká vysoká ako stará. Zatiaľ v parku by bolo staré pódium, urobia sa
schodíky, tak ako to navrhuje kultúrna komisia.
Mgr. Miloslav Repaský
Ktorá bude rozoberateľná?
MVDr. Michal Kapusta
V parku.
Mgr. Miloslav Repaský
Koľko akcií bude na salaši a koľko tu v parku?
MVDr. Michal Kapusta
Na salaši budú folklórne slávnosti a opýtam sa p. Vancovej aké ešte iné bude robiť kultúrne
stredisko.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak treba tribúnu 1-2x do roka, tak to nebude problém objednať si ju. My sme to tak robili na
koncert. Nová stojí 300 tis. Sk. Či sa to oplatí. Je to investícia, ktorá pôjde na Spišský salaš.
MVDr. Michal Kapusta
Potrebujeme sa dohodnúť teraz lebo výzva trvá 1,5 mesiaca.
Mgr. Miloslav Repaský
Tribúnu treba.
MVDr. Michal Kapusta
Ak poviete, že budeme prenajímať na SFS tribúnu, tak budeme.
Peter Hanigovský
Skôr navrhujem to, že na staré pódium vyriešiť prekrytie.
Mgr. Miloslav Repaský
Dajme 3 tis. € viac a urobme jednu poriadnu. S tým prenosom nebude problém. Do mesta starú,
na salaš novú? Tam bude jedna akcia v meste viac.
Mgr. Jozef Bača
Na salaši sa robí mestská akcia len jedna a to Spišské folklórne slávnosti. Ostatné kultúrne akcie
na salaši robí kultúrne stredisko.
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MVDr. Michal Kapusta
Montovanie starej tribúny je zložité.
Peter Hanigovský
Park pôjdeme robiť podľa plánu námestia?
MVDr. Michal Kapusta
Je to na nás.
Peter Hanigovský
Navrhujem nech sa nájde možnosť dostavby zastrešenia starej tribúny.
MVDr. Michal Kapusta
Aj starú tribúnu by sme opravovali lebo je už z časti zlá.
Mgr. Miloslav Repaský
Bol nejaký nájom za tribúnu?
MVDr. Michal Kapusta
Akcie robilo MsKS.
Peter Hanigovský
Spišské folklórne slávnosti – zúčastňujú sa na nich KSK, PSK, kultúrne zariadenia zo SNV,
Levoče a mesto. Bolo by dobré osloviť všetkých organizátorov.
Jozef Komara
Tribúna zostane na salaši dokedy?
MVDr. Michal Kapusta
Konštrukcia zostane, zastrešenie a dosky sa uskladnia.
Štefan Faltin
Aby ju nerozkradli.
Mgr. Jozef Bača
Máme návrh, ktorý prebrali 3 komisie. A my rozhodneme o tom, o čom sa bavilo veľa ľudí na
komisiách, ináč. Som proti tomu aby sa hlasovalo okamžite o niečom nepripravenom. V meste sa
rozpredalo dosť, či sa to týka požiarnych uličiek a iných vecí a teraz nám chýbajú.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-3
MZ schvaľuje zakúpenie novej rozoberateľnej zastrešenej tribúny pre potreby osadenia v meste.
Zodpovedný:
Termín:
31.03.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Zámena pozemkov: 1. Peter Klešč, Oľšavka č. 17
2. JUDr. Peter Jonec, Sládkovičova 74, Košice
3. Veronika Mulíková, Dr. Špirku 15, Spišské Podhradie
A mesto Spišské Podhradie.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť p. Klešča sa riešila vo finančnej a stavebnej komisii. Pán Klešč dal žiadosť s tým, že by
chcel odkúpiť od mesta 1 700 m2 aby rozšíril stavebniny. Finančná aj stavebná komisia dala
návrh na odpredaj v cene 7,-€/m2.
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Peter Hanigovský
Podal stanovisko finančnej komisie k zámene pozemkov. Komisia navrhla odpredať pozemok cca
1 700 m2 za cenu 7,-€/m2. Na LV bude zriadené vecné bremeno na prejazd cez pozemky mesta.
Pán Klešč pri 7,- € za m2 nebude súhlasiť s ťarchou. Pán Klešč bude akceptovať 4,50 €/m2
s ťarchou.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia bola 2x zisitiť tieto veci. Komisia doporučuje odpredať pozemok za 7,- €/m2. Stanoviská
obidvoch komisií sú rovnaké. Pán Klešč zamestnáva našich ľudí. Ale ísť s cenou dole a že nám
neumožní prechod na naše pozemky, tak to tiež nie.
Mgr. Jozef Bača
Debatoval by som ešte s p. Kleščom, že nám nemusí dať peniaze naraz.
Mgr. Miloslav Repaský
On chce kúpiť pozemok a my hľadáme možnosť ako mu vyhovieť a ako prejsť na svoj pozemok?
MVDr. Michal Kapusta
Treba si uvedomiť, že na druhej strane oproti je plánovaná IBV.
Mgr. Jozef Bača
Naša podmienka musí byť prechod na náš pozemok.
JUDr. Jozef Tekeli
Zakomponovať do zmluvy aby na pozemku do piatich rokov postavili nákupné stredisko, ak to
nesplnia, pozemok vrátia – vidím to nepriechodné, ale ak bude taká požiadavka, budeme sa tým
po právnej stránke zaoberať.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-4
MZ schvaľuje zámer predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie o výmere cca
1 700 m2, ktoré sa nachádzajú v priestoroch Stavebnín Klešč pre Petra Klešča za cenu 4,50
€/m2 s podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prejazdu cez pozemky
stavebnín v prospech mesta Spišské Podhradie. Náklady na vypracovanie GP a náklady
súvisiace s prevodom vlastníctva hradí kupujúci. Pri vypracovaní GP je potrebná prítomnosť
zamestnanca MsÚ.
Zodpovedný:
Termín:
31.03.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
+
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Mulíkovej o odpredaj pozemku o výmere cca 112 m2. Vysvetlil situáciu
ohľadne pozemkov. Treba pouvažovať, či neriešiť tieto pozemky zámenou pozemkov. Za domom
pána Mulíka je plánovaná IBV a cesta smerom ku kruhovému zjazdu pri p. Kickovi. Komisia
navrhla, či nie je lepšie ísť do zámeny pozemkov. Komisia navrhuje 7,- €/m2. S pánom Mulíkom
som rozprával nebol proti.
Mgr. Peter Vandraško
Ak to chce pani Mulíková kúpiť a dala žiadosť na kúpu, tak navrhujem odpredať. Zámena je náš
návrh.
Mgr. Jozef Bača
Na budúcu IBV sa dostaneme len po Kúpeľnej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
A keby sme urobili zámenu, tak by sme mali vysporiadaný pozemok pod cestou na IBV.
Mgr. Peter Vandraško
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Som za odpredaj. Je to súčasť jej záhrady. Nie je to strategické. Kedy sa zistilo, že to je naše?
MVDr. Michal Kapusta
Toto sme vedeli. Tento problém sme riešili s p. Rochom už 3 roky, to sme zistili po ROEP. Pán
Roch predal svoj podiel p. Mulíkovej.
Mgr. Jozef Bača
Strategický pozemok sme predali za 4,50 € a nestrategický chceme za 7,- €?
MVDr. Michal Kapusta
Kúpia to aj za 7,- € povedala p. Mulíková a trvajú na svojej žiadosti.
Mgr. Peter Vandraško
Navrhujem za cenu ako p. Kleščovi t.j. 4,50 €/m2.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-5
MZ schvaľuje zámer predaja pozemkov a to: časť parcely KN-C 567/2 – záhrady o výmere cca
100 m2 zapísanej na LV 1 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie pre p. Veroniku Mulíkovú, Dr.
Špirku 15, Spišské Podhradie za cenu 7,– €/m2. Náklady na vypracovanie GP a náklady
súvisiace s prevodom vlastníckeho práva hradí kupujúca. Pri vypracovaní GP je potrebná
prítomnosť zamestnanca MsÚ.
Zodpovedný:
Termín:
31.03.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Predniesol návrh finančnej komisie k žiadosti p. Joneca. Komisia navrhuje zámenu pozemkov.
Miroslav Longauer
Dal návrh 4:2.
MVDr. Michal Kapusta
Škoda je tá, že tieto veci máte dosť dlho poslané domov, 10 dní ste tieto informácie mali. Škoda,
že riešime veci tak ako riešime. Jednali sme s pánom Jonecom s tým ako navrhla komisia. Keď
odsúhlasíme pomer 4:2 neviem, či to bude priechodné. Pán Jonec tu chodí 3 roky, jednáme spolu
dlho. Chceme pozemky pod štadiónom riešiť zámenou a nie odpredajom. Pánovi Jonecovi sme
dali zaplatiť daň. Škoda, že tento návrh prišiel teraz. Dve komisie dali návrh 3:2.
Štefan Faltin
Rešpektujme stanovisko komisií.
Mgr. Miloslav Repaský
Pred chvíľou boli názory komisie zhodné a prešiel iný zámer.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Longauer ty si bol na kúpalisku, rozprávali sme o tom a súhlasil si s pomerom 3:2.
Miroslav Longauer
Ja som s ničím nesúhlasil. Nechal som si to prejsť hlavou.
Mgr. Jozef Bača
Pán Jonec tu chodí 3 roky a konečne sme sa dohodli na zámene a dnes keď už máme hotovú vec
tak pôjdeme za ním, že ste nesúhlasili.
Mgr. Miloslav Repaský
Pán Jonec je informovaný dopredu ako to dopadne na MZ?
MVDr. Michal Kapusta
Povedali sme mu stanovisko dvoch komisií, že bolo súhlasné.
Vladimír Petrek
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Akú predstavu s kúpaliskom má p. Jonec?
MVDr. Michal Kapusta
Predá to na stavebné pozemky.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-6
MZ schvaľuje zámer zámeny pozemkov a to: parcela KN-E č. 2570/2 – orná pôda vo výmere
spolu 3 077 m2 vo vlastníctve JUDr. Petra Joneca za časť pozemku KN-C 990/1 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere cca 2 000 m2. Všetky náklady súvisiace so zámenou nehnuteľnosti
hradí mesto Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
31.03.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Miloslav Repaský
Dávam návrh na ukončenie rokovania nakoľko je veľa hodín.
MVDr. Michal Kapusta
Na začiatku rokovania som dal návrh na doplnenie bodu do rokovania – p. Gondová, Bugľovce –
máme ponuku na odpredaj pozemku pre mesto. Jedná sa o 240 m2. Ak sa tým nebudeme
zaoberať dnes, tak p. Gondová už nebude akceptovať svoju ponuku. Pani Gondová dala ponuku
na odpredaj pozemku za cenu 1,60 €/m2.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-7
MZ schvaľuje kúpu pozemku parcela KN-E 2782 - orná pôda vo výmere 276 m2 od p. Heleny
Gondovej rod. Pilátovej, trvale bytom Bugľovce 58 za cenu 1,60 €/m2 t. j. 441,60 €. Náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Termín:
31.03.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Hlasovanie za ukončenie rokovania MZ
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Rokovanie MZ bolo o 22.00 hod. prerušené.
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+
+

Pokračovanie rokovania MZ 14.4.2011 o 17.00 hod.
Ospravedlnili sa poslanci: Mgr. Ján Furman a Mgr. Peter Vandraško.
Za overovateľa druhej časti rokovania bol schválený: Peter Hanigovský
Bod č.: 11

Zmeny a doplnky územného plánu mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Máme 8 bodov na zmeny a doplnky ÚPM. Oboznámil poslancov s bodom 1 – Záhrady pri
cintoríne za Štefánikovou ulicou uviesť ako rezerva cintorína.
Miroslav Longauer
Dá sa zriadiť parkovisko pri cintoríne?
Vladimír Petrek
Na parcele občianskeho združenia „Krásny Spiš“, ak nám neodpredajú časť parcely ako prístup
k našim pozemkom, máme aj iný prístup?
MVDr. Michal Kapusta
Máme smerom od stanice. „Krásny Spiš“ ja na našich pozemkoch pri cintoríne cca 40 m2.
Budeme s nimi jednať. Za cintorínom pozemky má v náhradnom užívaní pán Jozef Slebodník.
Vladimír Petrek
Vymení nám pozemky občianske združenie „Krásny Spiš“?
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu. Ochranné pásmo cintorína je 50 m od výstavby nových domov.
Peter Hanigovský
Treba zameniť pozemky a máme prístup k svojim pozemkom.
Mgr. Miloslav Repaský
Od kedy je občianske združenie „Krásny Spiš“ majiteľom pozemkov?
MVDr. Michal Kapusta
Od roku 2008. Nehnuteľnosť mala 18 vlastníkov.
Oboznámil poslancov s bodom 2 – Parcely 1899 a 1898 pri RD Rybníček klasifikovať ako
zastavané plochy a nádvoria na kompostovisko – k tomuto bodu neboli pripomienky.
Oboznámil poslancov s bodom 3 – zmena okružnej križovatky za p. Imrichom Kickom na
križovatku klasickú.
Peter Hanigovský
Treba nám prepoj z parcely za mlynom na 18-tku? Nie je lepšie prepojenie z IBV Biielidla na 18tku? Za mlynom je potrebný most, je tam vysoké prevýšenie.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem či sa budeme vedieť napojiť z miestnej komunikácie na 18-tku, nejednal som o tom
s projektantom. O tejto možnosti som nevedel, nehovorili ste o tom.
Štefan Horbaľ
Pozemky za mlynom sú cirkevné?
MVDr. Michal Kapusta
Sú cirkevené, sme v jednaní. Jednáme o cene, je ochota ich odpredať. Je potrebné zmeniť tento
bod, aby nebol p. Kicko obmedzený. Toto je najdôležitejší bod. Čas beží, tento bod je potrebné
dať do zmeny územného plánu. Kruhový objazd zrušiť chceme.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to nešťastné riešenie tejto križovatky. Od Levoče je pre väčšie autá táto cesta nepoužiteľná.
Ide tu teraz o to, aby sme zrušili kruhový objazd pri p. Kickovi.
MVDr. Michal Kapusta
Oboznámil poslancov s bodom 4 – zmena objektu na bývanie na objekt múzeum Starý jarok 44.
Stavebné povolenie máme na dom remesiel. K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky
poslancov.
Oboznámil poslancov s bodom 5 – na pozemku medzi rímsko-katolíckym kostolom a farou
umiestniť parkovisko.
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Peter Hanigovský
Vjazd by bol odkiaľ?
MVDr. Michal Kapusta
Dopravnú situáciu neviem teraz povedať. Všetko je v štádiu jednania. Pamiatkari súhlasia, bude
potrebné urobiť archeologický prieskum do hĺbky 1,5 m.
Mgr. Miloslav Repaský
Ako je riešená autobusová zastávka?
MVDr. Michal Kapusta
Autobusová stanica tam nemá byť, je zlá. Pred dvomi mesiacmi sme schválili prenájom so
železnicou a tam by mala byť autobusová stanica. S tým, že v meste by mali byť autobusové
zastávky. Autobusy by pred školou a v tomto úseku nemali stáť. Autobusy budú čakať na stanici.
Štefan Faltin
Autobusy stoja rovno okolo fary pod oknami. Pán dekan sa sťažuje, ráno sa štartuje autobus, bolo
by dobré pri jednaní so SAD vyriešiť aj toto parkovanie. Nezabudnúť na to – jednať so SAD.
MVDr. Michal Kapusta
Oboznámil poslancov s bodom 6 – zmena bývalého kúpaliska na IBV plus cesta cez čerpaciu
stanicu.
Miroslav Longauer
Majiteľ čerpacej stanice bude súhlasiť s prechodom okolo čerpacej stanice?
MVDr. Michal Kapusta
Majitelia nebudú mať negatívne stanovisko pri prejednávaní územného plánu.
Mgr. Miloslav Repaský
Kto je vlastníkom IBV?
MVDr. Michal Kapusta
Mesto a pán Bobek.
Miroslav Longauer
Oplatí sa to vyčleniť na IBV? Netreba odkúpiť od p. Bobeka jeho pozemky, aby to bolo väčšie?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam viacero parciel. Vieme ponúknuť obyvateľom pozemok pána Bobeka.
Miroslav Longauer
Sú tam inžinierske siete?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam elektrina, plyn, voda a kanalizácia.
Vladimír Petrek
Pán Bobek nás pustí s kanalizáciou cez jeho pozemky?
MVDr. Michal Kapusta
My ideme s kanalizáciou cez svoje pozemky.
Mgr. Miloslav Repaský
Koľko parciel je plánovaných na našom pozemku?
MVDr. Michal Kapusta
Ak to dnes schválime tak o mesiac dostaneme na CD projekt ako to bude vyzerať, ja vám to teraz
neviem povedať.
Mgr. Miloslav Repaský
Na 150 m kanalizácie je v inej lokalite napojených 25 domov a tu bude napojených 5-6 domov?
MVDr. Michal Kapusta
Minimálne 8 domov. Mali by sme IBV, kde je okrem kanála všetko. 6 parciel je na pozemkoch p.
Bobeka a ostatné sú naše. Teraz je potrebné schváliť zmeny a doplnky územného plánu.
Mgr. Miloslav Repaský
Zase keď sa rozbijeme na drobnom tak skončime na drobnom. Viď. školské pozemky.
MVDr. Michal Kapusta
Ja dávam návrh, ktorý odporučila stavebná komisia. Predniesol stanovisko komisie.
Peter Hanigovský
Komisia bytová tiež doporučila aby sa kúpalisko vypratalo a boli tam stavebné parcely.
V predchádzajúcich obdobiach sa nevedelo čo so samotným bazénom. Je to priemyselná stavba.
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Aj v minulosti sa znižovala cena za tento pozemok, kvôli bazénu. Myslím si, žeby sme mali tento
pozemok dať na IBV. Dalo by sa tam postaviť aj 12 domov.
MVDr.Michal Kapusta
Toto je technické riešenie, pozrie na to projektant.
Peter Hanigovský
Podstatné je schváliť IBV.
Dr. Miroslav Varšo
Som za to, aby sa tento pozemok schválil na IBV. Treba ponúknuť občanom pozemky.
Miroslav Longauer
Treba jednať s p. Bobekom o odpredaji pozemkov.
MVDr. Michal Kapusta
Chceme aby ľudia v meste mali kde stavať domy.
Štefan Horbaľ
Galova ulica má septik? Mohli by sa potom napojiť na kanál.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu.
Štefan Faltin
Ide nám o IBV. Zopár mladých ľudí nám z mesta odišlo len preto, lebo mesto nemalo pozemky na
výstavbu rodinných domov.
Vladimír Petrek
Na kúpalisku nie je voda, len prípojka, je potrebné jednať s vodárňami.
MVDr. Michal Kapusta
Oboznámil poslancov s bodom 7 – IBV za mlynom + prístupová komunikácia.
Miroslav Longauer
Ak tam bude prechod z IBV na Dr. Špirku bude tam vysoká premávka.
Štefan Faltin
Za domom p. Ondruša je urobená ďalšia cesta a je to blízko. Celý pozemok je potrebné odkúpiť
od cirkvi na IBV. Potom by bolo jednoduchšie prepojiť cestu aj z p. Ondrušom a nebola by
potrebná cesta na Dr. Špirku.
MVDr. Michal Kapusta
Oboznámil poslancov s bodom 8 – komunikácia na Sídlisko hrad za domami na Palešovom
námestí.
Miroslav Longauer
Bude to vhodné?
Dr. Miroslav Varšo
Z každého objektu sú brány bolo by dobré sa dostať k domom autom.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-8
MZ schvaľuje zmeny a doplnky územného plánu:
1. záhrady pri cintoríne za Štefánikovou ulicou uviesť ako rezerva cintorína
2. parcely 1899 a 1898 pri RD Rybníček klasifikovať ako zastavané plochy a nádvoria na
kompostovisko
3. zmena okružnej križovatky za p. Imrichom Kickom na križovatku klasickú a cesta 1.triedy
I/18 zostáva v pôvodnom stave
4. zmena objektu na bývanie na objekt múzeum Starý jarok 44
5. na pozemku medzi rímsko-katolíckym kostolom a farou umiestniť parkovisko
6. zmena - bývalé kúpalisko na IBV + cesta cez čerpaciu stanicu a parkovisko nad čerpacou
stanicou
7. IBV za mlynom
8. miestna komunikácia na Sídlisku hrad za domami na Palešovom námestí
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Mgr. Peter Kundrát, Komenského 51, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
pozemku
Vladimír Petrek
Stanovisko komisie bolo záporné. Sú tam siete.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia dala tiež zamietavé stanovisko.
Uznesenie č.: MZ-4-11-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Petra Kundráta o prenájom časti pozemku na parcele KN-C 1444/1 na
chovateľské účely.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Búracie povolenie: - Štefánikova ul. č. 90
Mgr. Jozef Bača
Vieme, o ktorý dom sa jedná. Pán Horváth sa pokúšal v minulosti tento dom odkúpiť, dostali sme
dom do majetku mesta. Jeho žiadosť o odpredaj domu sme v minulosti riešili. MZ mu neschválilo
odpredaj domu.
MVDr. Michal Kapusta
Na MZ pred mesiacom sme hovorili, že nemáme ešte vyjadrenie od pamiatkarov. Dnes ho už
máme, nesúhlasia so zbúraním domu. Pán Horváth zároveň na to dal žiadosť o odkúpenie domu.
Peter Hanigovský
Komisia dala zamietavé stanovisko na odpredaj domu pre p. Horvátha.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia navrhuje, aby sa dom zakonzervoval, zabezpečiť stenu, aby nespadla.
A uvidíme čo s tým domom v budúcnosti bude.
Miroslav Longauer
Statická správa je aká?
MVDr. Michal Kapusta
Od statika je posudok na zbúranie. Išli sme do jednania s pamiatkarmi, ak chceme domy búrať tak
tadiaľ cesta nevedie. Vedľa nášho domu je dom p. Baštu, ktorý má odkrytú strechu a uvidíme čo
urobí počasie s týmto domom. Pán Horváth si zoberie elektrickú skriňu, ktorú v dome ešte má.
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Uznesenie č.: MZ-4-11-B-9
MZ schvaľuje zakonzervovanie domu na Štefánikovej ulici č. 90 do doby pokiaľ mesto Spišské
Podhradie nebude mať finančné prostriedky na jeho opravu.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Služby mesta s.r.o. – vysporiadanie nájomných vzťahov
JUDr. Jozef Tekeli
Dostali ste mailom určité návrhy čo sa týkajú vysporiadania nájomných vzťahov medzi mestom
a SM. Najviac nás trápia parkovacie miesta. Nájomná zmluva zanikla 31.12.2010. Je potrebné
uzatvoriť nové nájomné zmluvy. Navrhuje sa, aby NZ boli uzatvorené na dobu neurčitú. Vždy po
podľa reálneho stavu výnosu parkovného sa už len v decembri určí výška nájomného na
nasledujúci rok. Návrh na rozdelenie zisku je v dôvodovej správe. 60% SM a 40% mesto. Musíme
takto rozdeliť zisk celoročný hoci oni budú nájomcami až nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
zmluvy na internete.
Peter Hanigovský
Kto navrhoval sumy čo sa týka percent za parkovanie? Finančnou komisiou to neprešlo.
MVDr. Michal Kapusta
Mohlo to ísť na finančnú komisiu.
Peter Hanigovský
Navrhujem schváliť prenájom kotolní dnes a parkovné posunúť na rokovanie finančnej komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Tento bod bol vyhodený z rokovania a bolo potrebné jednať s konateľom, čo sa udialo, škoda, že
sa to neposunulo do finančnej komisie. Je to na zváženie. Už dva mesiace máme túto informáciu
na webe.
Ing. Marián Tirpák
Vzhľadom k tomu, že už je tretie MZ čo som uspel vo výberovom konaní a vzhľadom k tomu, že
stále počúvam, že s.r.o. je v zlom finančnom stave, rozhodol som sa vypracovať pre vás finančnú
analýzu zaťaženia mesta činnosťou spoločnosti Služby mesta s.r.o. z pohľadu Cash flow. Rozdal
poslancom tabuľky, z ktorej vyplýva ako za 5 rokov je na tom s.r.o. finančne. Mesto za 5 rokov
ušetrilo 10,5 mil. Sk. Ja som výberové konanie nevyhral preto, že som futbalista ale preto, že
mám ekonomické vzdelanie a aj v minulosti som riadil firmu, ktorá zamestnávala veľký počet ľudí.
Pred dvoma týždňami keď malo byť toto MZ som v správach videl, že minister školstva
odmeňoval učiteľov a škrtol im platy po dvoch rokoch krízy. Hneď keď som prišiel začal som
škrtať. Mesto chce ďalších 100 tis. od s.r.o. Som toho názoru, aby sa nechalo nájomné tak ako
bolo v predchádzajúcich rokoch. V s.r.o. sa robili rôzne porovnania ako by to malo alebo nemalo
byť. Našiel som návrhy p. Fuchsa, ktoré predkladal mestu. Odovzdali sme viac bytov, sú väčšie
príjmy z nájomného. Rok 2003 mal vyššiu výrobu tepla ako dnes. Pokiaľ sme robili 3x toľko mohli
sme si narátať 300 tis. Straty boli vždy. Ešte za ByPo sme spravovali 86 bytov a dnes je to 117.
Vladimír Petrek
Myslím si, že je kde šetriť v s.r.o. Platíš právničku, mesto má právnika, môže ťa zastupovať
v právnych veciach.
Ing. Marián Tirpák
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Aj pán zástupca prišiel s touto požiadavkou – donesiem spis, v koľkých prípadoch nás právnička
zastupuje za 3 000 Sk mesačne. Má asi 54 prípadov. Toto nie sú zle investované peniaze.
Vladimír Petrek
V akých právnych sporoch vás zastupuje s.r.o.?
Ing. Marián Tirpák
Väčšina je ohľadne vymáhania nájomného.
Vladimír Petrek
Koľko peňazí už vymohla? Na budúce MZ by som chcel aby táto informácia bola predložená.
Mgr. Jozef Bača
Všetci sme tu od toho, aby výsledky v našom meste či ekonomické alebo ďalšie boli čo najlepšie.
Ing. Marián Tirpák
Bol by som nerád keby to vyniklo tak, že tých 10,5 mil. Sk je moja zásluha. To by som bol nerád,
je to v spolupráci s mestom a spolupracovníkmi.
MVDr. Michal Kapusta
Otázkou je či sa budeme zapodievať bodom 14 alebo nie. P. Hanigovský dal návrh kotolne áno,
parkovisko nie.
Peter Hanigovský
Komisia sa bude zaoberať činnosťou s.r.o. Dotaz k tomu čo si nám pán riaditeľ predložil -hovoril
som ti, aby si nepredkladal veci neporovnateľné. Tvoje hospodárske výsledky ťa vytiahli v roku
2009 – vyhral si súťaž na rekonštrukciu striech. Je smutné, že urobíš akciu za 1 mil.Sk a 200 tis.
ide vám. Mesto mohlo za tie peniaze urobiť nejaký chodník. Ty si odmeny mal, škoda, že ich
nemali zamestnanci.
Ing. Marián Tirpák
Klameš pán poslanec, ja by som nikdy nezobral odmeny keby nemali aj zamestnanci.
Peter Hanigovský
Celá strata firmy s.r.o je tvoj plat. Prečo si zisťoval ako to funguje vo Veľkom Šariši?
Ing. Marián Tirpák
Lebo som dostal príkaz.
Mgr. Jozef Bača
Prerušujem rokovanie MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh na 5 min. prestávku.
Hlasovanie za prestávku
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Sťahujem svoj návrh o neprerokovaní parkoviska. Som za predložený návrh .
JUDr. Jozef Tekeli
Minulý rok výnosy z parkovného išli 50% na 50%.
MVDr. Michal Kapusta
Dáme tento bod vonku a dáme ho na finančnú komisiu alebo si za predložený návrh? Na
prenájom kotolní sú pripravené dve alternatívy. Treba sa rozhodnúť či o tom rokovať. Nie je každý
poslanec v obraze. Dokumenty ste mali na preštudovanie doma v dosť dlhom časovom horizonte.
Mgr. Jozef Bača
Pri bytoch navrhujem 30%. Parkovisko je v prenájme. Aby sa s.r.o. nevenovala stavebnej činnosti
ale aby to bolo 30 na 70% čo sa týka bytov.
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Peter Hanigovský
O akých bytoch hovoríme?
Mgr. Jozef Bača
O bytoch na Rybníčku.
Peter Hanigovský
Tam je nízke nájomné.
MVDr. Michal Kapusta
Chceli sme aby služby mesta nevykonávali stavebnú činnosť ale cintorínske služby, parkovné atď.
Platy budú mať také ako vo verejnej správe, tabuľkové platy ako zamestnanci mesta. Starý jarok
47 je urobená strecha, robili to ľudia aj z Podhradia, vyhrali súťaž, robia strechu na Štefánikovej č.
10.
Mgr. Jozef Bača
40 a 60% nám to vychádza tak, aby boli služby mesta na nule. To neznamená, žeby nemohli
dostať nejakú stavebnú zákazku. Parkovisko pod hradom – som proti tomu, aby mesto dávalo
s.r.o. parkovné za jedno euro.
Ing. Marián Tirpák
Podal informáciu ohľadne parkovného. Pokiaľ ByPo bral 100% príjmu z nájomného, ako to bolo
vtedy?
Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem, aby tieto veci prešli cez finančnú komisiu.
MVDr. Michal Kapusta
Prvý návrh bol p. Hanigovského. Z rokovania MZ bol minule tento bod stiahnutý, že máme
rokovať so službami mesta. Jednali sme. Navrhli sme dve alternatívy.
Ing. Marián Tirpák
To nie je o tom, že ja by som mal lepšiu bilanciu. Toho roku s.r.o. skončila v zisku, ten zisk išiel do
mesta.
MVDr. Michal Kapusta
Treba si uvedomiť, že zápisnica bude na web stránke. Budeme asi musieť uvažovať o nahrávaní
zastupiteľstiev a zverejňovaní zvukového záznamu. Na takéto diskusie boli v minulosti pracovné
stretnutia, tam sme si mohli niektoré veci prebrať neverejne. 24 dní ste mali podklady na MZ,
rokovanie bolo prerušené a pokračovanie je teraz. Podklady k zastupiteľstvu ste nie celkom
pochopili a nikto sa nič neprišiel spýtať ani si dať vysvetliť. Prosím o spoluprácu. Toto zasadnutie
je už siedme. Siedme MZ sme mali mať v októbri. Mám pocit, že sa neposúvame ďalej, len sa
chceme hádať.
Mgr. Jozef Bača
Nehľadajme nepriateľov medzi sebou sme tu všetci pre mesto.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-10
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným
osobitného zreteľa pri nájme majetku mesta:
1. sociálne zariadenie na Štefánikovej ulici na parcele KN-C 1843/2;
2. parkovisko na parcelách – KN-E 2623 o výmere 620 m2, KN-E 2624/1 o výmere 356
m2, KN-E 2625 o výmere 900 m2, KN-E 2626 o výmere 1697 m2;
3. parkovisko na parcele KN-C č. 1760 o výmere 1149 m2.
pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. je skutočnosť, že Služby mesta s.r.o. sú obchodnou
spoločnosťou so 100%-tnou majetkovou účasťou mesta, ktorú mesto Spišské Podhradie založilo
na podporu a zabezpečenie úloh súvisiacich so zhodnotením majetku mesta a napĺňaním
činnosti, ktoré majú prispieť k uspokojovaniu potrieb, ktoré sú vo verejnom záujme. Vo vzťahu
k predmetným nehnuteľnostiam Služby mesta s. r. o. zabezpečia prevádzkovanie parkoviska
a sociálneho zariadenia počas letnej turistickej sezóny.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+
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Uznesenie č.: MZ-4-11-B-11
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí schvaľuje prenájom majetku mesta:
1. sociálne zariadenie na Štefánikovej ulici na parcele KN-C 1843/2;
2. parkovisko na parcelách – KN-E 2623 o výmere 620 m2, KN-E 2624/1 o výmere 356
m2, KN-E 2625 o výmere 900 m2, KN-E 2626 o výmere 1697 m2;
3. parkovisko na parcele KN-C č. 1760 o výmere 1149 m2.
pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. na dobu určitú od 1.5.2011 do 31.10.2011. Nájomné je vo
výške 40% zisku z prevádzkovania predmetného prenajatého majetku mesta za celú dobu trvania
nájmu. Zúčtovanie nájomného sa vykoná najneskôr do 90 dní po skončení nájmu.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-11-B-12
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným
osobitného zreteľa pri nájme majetku mesta: parkovacie priestory nachádzajúce sa na
nehnuteľnostiach:
1. Mariánske námestie - parcely KN-C 1737 zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1826
zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1827 zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1828
zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1738/1 zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1739
zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1810 zastavané plochy a nádvoria;
2. Štúrova ulica – parcela KN-C1750 ostatné plochy
zapísaných Správou katastra Levoča, Katastrálny úrad Prešov na LV č. 1 pre spoločnosť Služby
mesta s.r.o. je skutočnosť, že Služby mesta s.r.o. sú obchodnou spoločnosťou so 100%-tnou
majetkovou účasťou mesta, ktorú mesto Spišské Podhradie založilo na podporu a zabezpečenie
úloh súvisiacich so zhodnotením majetku mesta a napĺňaním činnosti, ktoré majú prispieť
k uspokojovaniu potrieb, ktoré sú vo verejnom záujme.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-4-11-B-13
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí schvaľuje prenájom majetku mesta: parkovacie
priestory nachádzajúce sa na nehnuteľnostiach:
1. Mariánske námestie - parcely KN-C 1737 zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1826
zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1827 zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1828
zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1738/1 zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1739
zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1810 zastavané plochy a nádvoria;
2. Štúrova ulica – parcela KN-C1750 ostatné plochy
zapísaných Správou katastra Levoča, Katastrálny úrad Prešov na LV č. 1 pre spoločnosť Služby
mesta s.r.o. s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia zmluvy o nájme na webovom
sídle mesta na dobu neurčitú. Nájomné za mesiace máj až december 2011 je vo výške 40% zisku
nájomcu z prevádzkovania predmetu nájmu za rok 2011. Zúčtovanie nájomného sa vykoná
najneskôr do 90 dní po ukončení kalendárneho roka 2011. Na ďalšie kalendárne roky sa výška
nájomného určí v decembri roku 2011 uznesením mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-11-B-14
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným
osobitného zreteľa pri nájme majetku mesta: nehnuteľnosti, príslušenstvo a technológie:
1. plynová kotolňa Štúrova 1, č.s. 10, p.č. 1285 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá pozostáva
z budovy kotolne, technickej časti a sekundárneho teplovodu;
2. plynová kotolňa Mariánske nám. 18, č.s. 381, p.č. 127 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá
pozostáva z budovy kotolne a technológie;
3. plynová kotolňa Starý jarok 31, č.s. 637, p.č. 1304 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá
pozostáva z budovy a technológie
pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. je skutočnosť, že Služby mesta s.r.o. sú obchodnou
spoločnosťou so 100%-tnou majetkovou účasťou mesta, ktorú mesto Spišské Podhradie
založilo na podporu a zabezpečenie úloh súvisiacich so zhodnotením majetku mesta
a napĺňaním činnosti, ktoré majú prispieť k uspokojovaniu potrieb, ktoré sú vo verejnom
záujme. Vo vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam Služby mesta s. r. o. zabezpečia plnenie
záväzkov prevádzky tepelného hospodárstva pri dodávkach tepla a teplej vody.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-4-11-B-15
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí schvaľuje prenájom majetku mesta: nehnuteľnosti,
príslušenstvo a technológie:
1. plynová kotolňa Štúrova 1, č.s. 10, p.č. 1285 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá pozostáva
z budovy kotolne, technickej časti a sekundárneho teplovodu;
2. plynová kotolňa Mariánske nám. 18, č.s. 381, p.č. 127 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá
pozostáva z budovy kotolne a technológie;
3. plynová kotolňa Starý jarok 31, č.s. 637, p.č. 1304 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá
pozostáva z budovy a technológie
pre spoločnosť Služby mesta, s.r.o na dobu neurčitú s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia zmluvy o nájme na webovom sídle mesta. Výška nájomného za obdobie mesiacov
máj až december 2011 je 7 429,16 €. Výška nájomného na rok 2012 sa určí v decembri roku
2011 uznesením mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
+
0

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

14.04.2011

+
+
+
+
+
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Dr. Miroslav Varšo
Parkovisko pri hrade nie je platené. Doporučujem, aby sa neplatilo ani na mestskom parkovisku
pod hradom.
Peter Hanigovský
Boli rokovania s riaditeľstvom múzea? Spolupráca s múzeom nie je skoro žiadna. Múzeu
vyhovuje, že sa neplatí parkovné, aby pritiahli turistov. Mali záujem podnikatelia, že budú mať
stánok na parkovisku pod hradom. Po jednej sobote to zatvorili. Boli tam určité obmedzenia.
Múzeum urobí všetko preto, aby parkovisko pod hradom bolo v takom stave ako je.
MVDr. Michal Kapusta
Sme v jednaní s múzeom o parkovisku aj o chodníku. Všetko má svoj čas.
Bod č.: 15

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly v MsKS
JUDr. Jozef Tekeli
Podala správu z kontroly. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Spomínali ste úsporu v kine.
JUDr. Jozef Tekeli
Najväčšie režijné náklady sú v kine. Toto je záležitosť rokovania s cirkvou.
Uznesenie č.: MZ-4-11-A-3
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly
správnosti a účelnosti použitia rozpočtových prostriedkov mesta poskytnutých ako príspevok
a dotácia pre Mestské kultúrne stredisko a Mestský športový klub za roky 2007 až 2009.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 16

Nájom za umiestnenie informačných, reklamných a propagačných zariadení na
pozemkoch mesta Spišské Podhradie
JUDr. Jozef Tekeli
Snažil som sa zistiť aká je situácia v iných mestách. Pripravil som 2 alternatívy.
Miroslav Longauer
Navrhujem dať prenájom na symbolické 1,- €, vyjsť podnikateľom v ústrety. Doteraz sa neriešila
výška nájmu a na jeden rok to nechajme na 1,- € a uvidíme čo bude budúci rok.
Peter Hanigovský
Celá diskusia o reklamách nie je v tom, aby mesto chcelo na reklamách zarobiť. Súhlasím s p.
Longauerom a jeho návrhom 1,- €.
MVDr. Michal Kapusta
Reklamná tabuľa ide schvaľovacím povolením od pamiatkarov.
Štefan Faltin
Máme podchytené koľko by mesto finančne získalo?
MVDr. Michal Kapusta
Mesto doteraz nič nezískalo.
Peter Hanigovský
Určité skupiny majú povolenia na reklamy, určití ľudia majú len zavesené reklamy, bez povolenia.
Mgr. Miloslav Repaský
Stavebný poplatok za reklamu je 50,- €. Teraz by to malo byť 1,- €?
MVDr. Michal Kapusta
Stavebný poplatok zostáva 50,- €. Nájomné by bolo 1,- €.
Mgr. Miloslav Repaský
Aký je mechanizmus kontroly kto platí alebo neplatí?
Peter Hanigovský
Momentálne by platili tí, ktorí si zaplatili poplatok, majú vybavené s pamiatkarmi a majú reklamu.
Všetkých tých má p. Vlkolinská zaevidovaných.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak bude mestská polícia kontrolovať reklamy tak nebude robiť toto čo má.
Štefan Faltin
To je súčasť ich práce.
Peter Hanigovský
Levoča má obmedzenia veľkosti reklám. My by sme mali tiež prijať takéto uznesenie. Je rozdiel vo
veľkosti reklamy.
Mgr. Jozef Bača
Iné mestá majú na m2 poplatky za reklamu.
JUDr. Jozef Tekeli
Levoča má napr. na 1 000,- Sk/m2, Krompachy majú 36,- €/m2 bez DPH. U nás sa navrhlo 33,€/m2 s DPH.
Miroslav Longauer
Pamiatkový úrad má nejaký postup, systém, nevydá tabule extrémnej veľkosti.
Peter Hanigovský
Pamiatkari ti povedia aký rozmer reklamy máš mať. Určite v meste žiadne veľké tabule nepovolia.
Na základe vyjadrenia pamiatkarov p. Vlkolinská vydá stanovisko na súhlas s umiestnením
reklamy.
MVDr. Michal Kapusta
Pred dvomi rokmi sme mali rokovanie s podnikateľmi, ktorí tu chceli prísť. Bolo ich tu zo 20. Bol
tu p. Odler – zástupca pamiatkarov, povedal postup, najprv je potrebné ísť za pamiatkarmi, až
potom dá mesto súhlasné stanovisko, za ktoré sa zaplatí poplatok 50,- €.
Peter Hanigovský
Treba sa spojiť s p. Odlerom, aby sme vedeli akú prístupnosť tabúľ majú pamiatkari, aby sme
prijali uznesenie do akej veľkosti má tabuľa byť.
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Štefan Faltin
Je rozdiel vo veľkosti tabule a za všetky sa zaplatí rovnako 1,- €? Som za to, aby to bolo v m2.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-16
MZ schvaľuje nájomné za miesto na osadenie
zariadenia vo výške 1,-€/rok a to za každý kus.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
0
Mgr. Miloslav Repaský
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
0
Mgr. Ján Furman

reklamného, informačného alebo propagačného
Termín:
Primátor:
Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

14.04.2011

+
0
+
+
+
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Bod č.: 17

Programové vyhlásenie mesta Spišské Podhradie
Mgr. Miloslav Repaský
Na predchádzajúcom MZ som dal návrh na vypracovanie programového vyhlásenia – aby boli
stanovené ciele a úlohy mesta. Keď som podal návrh, bola tu pol hodinová rozprava. Z každej
komisie si predstavujem aby vzišli 3-4 opodstatnené návrhy + návrhy primátora, zástupcu
primátora a všetko to spracovať do jedného dokumentu. Máme dnešný program rokovania – sú
to rôzne správy, sedíme a venujeme svoj čas na veci a gro týchto vecí sa týkajú radového
občana, ktorý si plní svoje povinnosti. Ako poslanec neviem celkom presne, ktorá z jednotlivých
komisií o čo sa snaží a usiluje, a toto by bolo dobré zakomponovať do vyhlásenia.
MVDr. Michal Kapusta
Máme prijaté PHaSR. Mestá aktualizujú PHaSR každý rok a konštatujú čo splnili a čo nie. PHaSR
platí do roku 2015. Neviem či to nie je skoro totožné ako spomínané programové vyhlásenie
mesta. Týka sa kultúry, športu, výstavby, ŽP, dopravy, atď. Máme dokument, s ktorým
nepracujeme. Naposledy sme s ním pracovali pred rokom keď sme žiadali granty. Deklarujeme,
že máme schválený PHaSR ale nemáme ho aktualizovaný. Mali by sme nájsť kompromis, sadnúť
si a rozdeliť veci – niekto ŽP, niekto kultúru, šport atď. Treba ho oprášiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Čerpajme z tohto dokumentu, je to 100 stranový dokument. Ak ho budeme chcieť niekomu
prečítať, nebude ani počúvať. Dokument by mal byť na jednu stranu A4. Urobili ste ihrisko tam,
tam a tam a koľko je za to kritiky. 1/3 areálu MŠ je nie až tak dokonalá, čo keby všetky ihriská boli
pozbierané, oplotené, so správcom a otvorené pre verejnosť? Máme 5 ihrísk a ani jedno nevieme
ustrážiť a skôr či neskôr bude zdevastované. Videl som to v Šaci. Tam to praktizujú tak, že majú
správcu na detských ihriskách, je otvorené, večer sa zatvára.
MVDr. Michal Kapusta
Dobrá myšlienka, opýtam sa prečo areál MŠ nie je v škôlke otvorený aj cez víkend?
Mgr. Miloslav Repaský
Jedná sa mi o záhradu pri MŚ.
MVDr. Michal Kapusta
Areál MŠ je celkom pekne urobený ale v piatok o štvrtej sa zamkne a odomkne sa v pondelok
ráno keď idú deti do MŠ. Prečo je to tak?
Jozef Komara
V Šaci je to zariadenie mesta?
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Mgr. Miloslav Repaský
Áno. Aj areál CVČ je uzavretý aj areál MŠK. Spišské Podhradie nie je až také veľké aby muselo
mať 5 ihrísk. Ak sa vytvorí programové vyhlásenie, myšlienky sa skĺbia. Teraz to bolo v súvislosti
s detským ihriskom.
Jozef Komara
Je to ohradené v Šaci?
Mgr. Miloslav Repaský
Ano.
MVDr. Michal Kapusta
V Trnave na sídlisku sú hojdačky, preliezky za bytovkami. V pondelok sme boli v Bratislave – tam
sme videli, v areáli je tabuľa – pravidlá hry čo sa môže a nemôže, ihrisko je otvorené. Spišské
Podhradie nie je veľké mesto, boli ľudia, ktorí chceli ihrisko, sú ľudia, ktorí sú proti tomu, sú ľudia,
ktorí zabudli, že už boli deťmi. Keď urobíme centrálne ihrisko – medzi bytovkami je priestor, aby
sa tam deti pohrali. Mamky si sadnú a deti sa pohrajú. Sú rôzne názory.
Peter Hanigovský
Aký je termín na podanie návrhov?
Mgr. Miloslav Repaský
Aj autobusová zastávka, prípadne park, kultúra, história, výstavba bytov, kino, koncertná sála,
chodník – z každej komisie niečo, aby ten výsledok bol potom merateľný.
Mgr. Jozef Bača
Kto z vás videl alebo študoval PhaSR a kto z vás videl programové vyhlásenie mesta Sp. Vlachy,
Bratislavy atď.? Neviem si to predstaviť.
Mgr. Miloslav Repaský
Urobme programovú koncepciu rozvoja mesta.
JUDr. Jozef Tekeli
Samosprávy sú povinné robiť rôzne koncepcie – napr. výstavba, povodne atď. vy máte asi
predstavu niečoho zosumarizovaného.
Mgr. Miloslav Repaský
Aby sme napr. nehovorili o zastávke celé volebné obdobie, ale aby sa každý podieľal svojim
dielom.
Peter Hanigovský
Pán Repaský dal návrh, nech sa vyjadria komisie. A nech sa určí čas.
Vladimír Petrek
Chceš plán komisií na rok alebo na štyri roky?
Mgr. Miloslav Repaský
Mňa sa pýta občan, čo chceme za štyri roky urobiť. Chcem aby to išlo z komisií, ja sa chcem tiež
podieľať na tomto dokumente.
Miroslav Longauer
Ide o to, aby boli nejaké výsledky za štyri roky.
JUDr. Jozef Tekeli
Komisie si majú prijať vlastné štatúty a čo je ich náplňou. A tieto štatúty by bolo dobré zastrešiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Komisie sú pracovným orgánom MZ. Nebudeme riešiť len problémy, ktoré nám niekto spôsobí
alebo vytvára ale máme aj svoje veci, čo chceme riešiť.
JUDr. Jozef Tekeli
Neviem či niektorá komisia si vypracovala štatút.
MVDr. Michal Kapusta
Toto je PhaSR. Uviedol príklady – napr. umelá ľadová plocha, atď.
Mgr. Miloslav Repaský
Bola tu minule na MZ jedna pani, ktorá sa pýtala presne na programové vyhlásenie, mohol si jej
dať odpoveď, že máme PhaSR.
Mgr. Jozef Bača
Nech si každá komisia pozrie PhaSR, nájde a určí svoje priority a nech dá návrh.
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Vladimír Petrek
V komisii urobíš len toľko kam ťa pustí rozpočet mesta. Robí sa na Trhovisku cesta, tak
nemôžeme robiť zeleň na Májovej ulici ako máme v pláne.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal niektoré state z PHaSR. Vyzval som poslancov aby dali veci čo chcú do MZ. Pán
Longauer chcel bod do MZ, nedal návrh na uznesenie, nebol pripravený. Pán Repaský ty tiež nie
si pripravený.
Jozef Komara
Stretnime sa na pracovnom stretnutí a tam si prediskutujme niektoré veci.
Mgr. Jozef Bača
Pred voľbami som každému do schránky dal na letáku uvedené to, čo chcem ja za svoje volebné
obdobie urobiť. Ak chce niekto urobiť ľadovú plochu, nikto mu nebude brániť. Som za to, aby sme
sa stretli a každý poslanec donesie svoje návrhy.
Jozef Komara
Každý išiel do volieb s nejakou myšlienkou, každá strana mala vyhlásenie, ale jednoducho
pracovné stretnutie bude to najideálnejšie.
Mgr. Miloslav Repaský
Skúste otvoriť futbalové ihrisko, dať dole brány. Aj vy máte hráčov z Gelnice atď. Stanovili ste si
akým smerom chcete ísť. Treba sa dohodnúť či chceme týmto smerom ísť.
Mgr. Miloslav Repaský
Predniesol návrh na uznesenie. Jednotlivé komisie, resp. predsedovia, nech zvážia, dohodnite sa
na prioritách, ktoré sa potom zapracujú do celkovej koncepcie.
Uznesenie č.: MZ-4-11-D-1
MZ odporúča predsedom komisií pri
stanovenými cieľmi na roky 2011 – 2014.
Zodpovedný:
Predsedovia komisií
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

MZ vypracovať koncepciu rozvoja mesta s jasne
Termín:
Primátor:

+
+
+
+

19.05.2011

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
0
+
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Bod č.: 18

Odstránenie nepovolene osadených reklám a markíz z mestských pozemkov
Miroslav Longauer
Tento bod som predkladal písomne pred dvomi rokmi. Pán kontrolór mi povedal, že sa to bude
riešiť na MZ, do dnes nebolo z toho nič, keby som tu nebol ako poslanec tieto reklamy by sa
presunuli do ďalších 10-tich rokov. Akým systémom sa budú riešiť nepovolene osadené reklamy?
Peter Hanigovský
Ak prejde toto uznesenie tak tí, čo nemajú zlegalizované reklamy tak majú na to 2 mesiace, aby si
to dali do poriadku.
Miroslav Longauer
Prečo sa to neriešilo doteraz? Pýtal som sa p. kontrolóra, on mi povedal, že k tomu sa vyjadruje
štatutár mesta.
Mgr. Jozef Bača
Nikto taký návrh nepredložil.
JUDr. Jozef Tekeli
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Dôležité je to, aby sa niečo nerobilo bezhlavo. Keby sa schválil ten váš návrh, bol by to ďalší
nezmysel. Je potrebná určitá koncepcia.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-17
MZ schvaľuje odstránenie nepovolene osadených reklám a markíz v katastri mesta Spišské
Podhradie do 30.6.2011.
Zodpovedný:
Termín:
30.06.2011
Vlkolinská
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 19

Poškodené zábradlie parkoviska na Podzámkovej ulici
Miroslav Longauer
Mrzí ma, že v meste nie je žiadna zodpovednosť pri práci. Bolo poškodené zábradlie na
Podzámkovej ulici z dôvodu odhrnutia snehu do potoka. Odhrňoval to vtedy p. Kaintz, keď som sa
ho pýtal prečo odhŕňa Penzión Podzámok povedal, že je to na pokyn p. prednostu. Bola kalamita,
ľudia sa ma pýtal, že prečo má tento občan, majiteľ penziónu, odhrnutý sneh a ostatní nie. Mrzí
ma to, že ľudia, ktorí sú zamestnaní v meste, že všetka škoda čo sa spôsobí sa dáva na jeden
účet mesta. Nikto nezodpovedá za škodu.
Mgr. Jozef Bača
Niekto videl p. Kaintza, že to vyvrátil? Pán Kaintz povedal, že to neurobil. Ja som to nevidel.
Miroslav Longauer
Ja som bol vtedy na ulici keď sa sneh odmetal, nevidel som to, ale dozvedel som sa, že to bol p.
Trošan, nevidel som, neviem kto to poškodil. Niekto spôsobí škodu a potom sa presunie na účet
mesta.
Peter Hanigovský
Kaintz to nebol.
MVDr. Michal Kapusta
Zábradlie opravilo mesto.
Peter Hanigovský
Zábradlie sa poškodilo keď sa nahŕňal sneh do potoka. Súhlasím s tým, že treba začať s tým, že
keď niečo niekto urobí, aby bol za to zodpovedný.
MVDr. Michal Kapusta
O tom sme sa už bavili viackrát. Budem sa opakovať. Pri kalamite bolo toľko snehu ako asi za 20
rokov nie, tak som dal príkaz aby na Podzámkovej ulici urobili miesta, aby sa mohli autá medzi
sebou vyhnúť. Na Podzámkovej ulici bola kopa štrku, p. Longauer si vybral čo bolo dobré a čo nie
nechal tak. Mohol si mi zavolať a povedať, že už ostatný štrk nepotrebuješ a mohli sme ho
odpratať. Ak sa bavíme o tom kto ako je zodpovedný, prečo sa nepýtajú občania Podzámkovej
ulice, že čie sú fólie na ulici už 2 mesiace a je tam neporiadok. Sú tam žlté fólie a sú tam
nahádzané. Nikomu to nevadí. Bavili sme sa o tom a zo štrku si bral materiál aj ty, mrzí ma,
prečo si nepovedal, že už ti netreba aby sme ho odpratali. Kvôli tejto kope sa možno aj poškodilo
zábradlie.
Pán Kapusta premietol obrázok s neporiadkom z fólií na Podzámkovej ulici.
Mgr. Jozef Bača
Ak niekto niečo robil a skrivilo sa zábradlie, tak prečo by sme ho mali potrestať. Urobilo sa to pri
robote, odstránilo sa to. Nebolo to úmyselné.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Miroslav Longauer
Boli kopy – každý dáva konáre na kopu, prišlo mesta, pozbieralo, zvyšky zostali, tak to bolo na
Podzámkovej ulici aj na Spišskej Kapitule.
Mgr. Jozef Bača
Vždy sa dávali kontajnéry na jarné upratovanie. Ľudia vyhrabali dali konáre do kontajnera,
a všetko sa vyvážalo a mesto za to platilo. Kvôli tomu sa nepostavili toho roku kontajnéry.
Občania konáre a trávu dávali na kopu a mesto to zvážalo. Uvidíme koľko ušetríme v rámci
jarného upratovania.
Peter Hanigovský
Neviem či usporí mesto niečo lebo kontajnéry pri stanici, ktoré mesto zo zákona musí mať sú
stále naplnené.
Mgr. Jozef Bača
Hovorím o tom, že všetky konáre sa dali do štiepkovača a nešlo to na smetisko do SNV.
Miroslav Lognauer
Čomu vravíš ty binec? Fólie nevošli do vriec, tak museli ostať pri dome. Keď čistili potok navážali
štrk. Čo sa týka igelitov pred mojim domov, chodia naši spoluobčania a rozťahujú igelity po
parkovisku. Na minulom MZ v januári si hovoril, pán zástupca, keď som ti vravel, že som ti
telefonoval, že vvýpis telefónnych hovorov máš. Povedal som ti, aby si ho doniesol na MZ.
Mgr. Jozef Bača
Medzi nami nie je žiadna jednotnosť. Čo my chceme urobiť spoločne?
Peter Hangiovský
Jednoliaty celok bol v minulom období. Treba brať do úvahy, že máme 4 nezávislých poslancov
a každý nemusí s každým súhlasiť. So všetkým sme sa na 100% nikdy nezhodli. Dávam návrh na
ukončenie diskusie k bodu č. 19
Mgr. Jozef Bača
Zase obraciaš tak ako pri neporiadku. Ja nehovorím, že všetci budeme za všetko rovnako. Myslím
na invektívy, vystupujeme jeden proti druhému. Majme názor aký chceme, hlasovanie rozlúskne
všetko, ale neurážajme sa navzájom.
Hlasovanie za ukončenie diskusie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

0
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 20

Správy z komisií MZ a doplnenie členov komisií
Peter Hanigovský
Predniesol správu z komisie sociálnej a bytovej. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-18
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Štefánikova 83 v Spišskom Podhradí pre pani:
Popčáková Alžbeta, trvale bytom Palešovo nám. 24, Spišské Podhradie na dobu určitú od
15.4.2011 do 30.6.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-11-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-3-11-B-4.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

14.04.2011

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-11-B-19
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 4 na ulici Palešovo nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pani: Bača
Peter a manželka Bačová Jana, trvale bytom Robotnícka 24, Spišské Podhradie na dobu určitú
od 15.4.2011 do 30.6.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Primátor
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Bol tu p. Jonec, nesúhlasí s našim návrhom, pýtal sa ma či je schválená zmena ÚP. Chce 5,€/m2 a v hotovosti. Trištvrte roka s ním rokujeme. Dostali sme sa s ním na verziu, že chce
zameniť pozemky. Pán Jonec súhlasil so zámenou 3:2. Po MZ mi volal či prešla zámena
pozemkov 3:2 a pýtal sa ma či prešiel aj ÚPN, povedal som, že nie, bol tu pozrieť, bohužiaľ
oznámil, že ponúkané zámenné pozemky nechce.
Miroslav Longauer
Aký mal dôvod?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem, nie som pán Jonec.
Miroslav Longauer
Pozemky, ktoré sa majú zameniť by mali byť pripravené a vykosené.
Peter Hanigovský
Pokračoval v podávaní správy zo zasadnutia bytovej a sociálnej komisie.
Mgr. Miloslav Repaský
Suma 0,15 € pokryje len PHM automobilov alebo aj niečo viac?
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MVDr. Michal Kapusta
Aj niečo viac. Teraz vychádzajú náklady na 0,11 €.
Uznesenie č.: MZ-4-11-B-20
MZ schvaľuje prenájom osobných motorových vozidiel, traktora a multicara, ktoré sú v majetku
mesta Spišské Podhradie pre rozpočtové, príspevkové organizácie mesta, MŠK Spišské
Podhradie a Služby mesta s.r.o. Prenájom uskutočniť formou nájomných zmlúv:
- osobné motorové vozidlá - 0,15 €/1 km
- traktor s prívesom – 17,-€/1 hod.
- multicar – 12,-€/1 hod.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Vedúca ekonomického oddelenia
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Faltin
Predniesol správu z komisie ochrany verejného poriadku. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-4-11-A-4
MZ berie na vedomie čiastkovú správu o dopravnom značení komunikácií v Spišskom Podhradí
prednesenú predsedom Komisie ochrany verejného poriadku p. Štefanom Faltinom.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Overovatelia:
Primátor:
Štefan Horbaľ
Komisia sa zaoberala podnetom občana z čoho vzišiel návrh na uznesenie. Komisia navrhuje
prijať uznesenie. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-4-11-A-5
MZ berie na vedomie pripomienku Komisie verejného záujmu o nedodržiavaní zákonom
stanovenej lehoty na vybavovanie žiadosti a sťažnosti a prostredníctvom zodpovednej osoby sa
zaväzuje lehoty dodržiavať.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Overovatelia:
Primátor:
JUDr. Jozef Tekeli
Na žiadosti Dr. Seredaya bolo vydaných mestom Spišské Podhradie viacero rozhodnutí,
v každom z nich bol žiadateľ poučený o možnosti využitia opravných prostriedkov. Ak je žiadateľ
nespokojný so spôsobom vybavenia žiadosti môže postupovať podľa poučenia.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Sereday na minulom MZ dostal odpoveď od p. primátora, že vie kde sa má obrátiť keď sme
porušili zákon.
Mgr. Jozef Bača
Som presvedčený, že sme neporušili zákon.
Dr. Miroslav Varšo
Predniesol správu zo zasadnutia komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Navrhol doplniť za
členku komisie Mgr. Vieru Lisoňovú.
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Uznesenie č.: MZ-4-11-B-21
MZ schvaľuje za členku Komisie pre kultúru, historické pamiatky a pamätihodnosti mesta
Vieru Lisoňovú.
Zodpovedný:
Termín:
14.04.2011
Predseda komisie
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

Mgr.

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Termín majálesu komisia určila na 1.5.2011. Je potrebné tam urobiť pódium?
Dr. Miroslav Varšo
Stačí spodná časť lebo tam budú vystupovať skupiny.
Vladimír Petrek
Prečítal správu z komisie ŽP. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal správu z komisie ŽP. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Peter Hanigovský
Je lákavých 14 bytov – kým sa nezmení systém určovania nájmu v bytoch tak tieto domy sú pre
nás po finančnej stránke alebo po stránke záujemcov o byty nie veľmi zaujímavé lebo sú drahé.
Tak ako bolo záujemcov o byty tak teraz máme problém s tromi bytmi na Palešovom námestí.
MVDr. Michal Kapusta
Je ešte na zváženie 3% nájomné.
JUDr. Jozef Tekeli
Už sme to preberali keď sa prideľovali byty na Palešovom námestí č. 25 ale potom sa to zavrhlo,
nech je nájom rovnaký v meste.
Peter Hanigovský
Aká je perspektíva zrušenia regulovaného nájmu?
JUDr. Jozef Tekeli
Zaznelo to v médiách. To je hudba budúcnosti.
Jozef Komara
Prečítal správu zo športovej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-4-11-A-6
MZ berie na vedomie správy z rokovaní komisií MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.04.2011

Bod č.: 21

Rôzne
Peter Hanigovský
Navrhujem zrušiť uznesenie o predaji drviča. Uznesenie je platné od minulého roku. Kedy sa
odstráni kal z potoka, ktorý sme vysypali na súkromné pozemky v lokalite Kapustnice?
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu.
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Štefan Faltin
p. Kinder ma požiadal premiestniť nádoby, ktoré sú na plast a sklo pred jeho domom do dvora do
požiarnej zbrojnici alebo ku fare ku plotu. Na Galovej ulici smerom na Trhovisko nie je chodník.
Ten krátky úsek by bolo potrebné urobiť. Je to pri hlavnej ceste.
MVDr. Michal Kapusta
Chodníky treba všade. Za sedem mesiacov sa v meste vyasfaltuje 15 000 m2. Teraz nerobíme
chodníky. Trhovisko má po 30 rokoch cestu, tiež Jarmočná a dúfam, že aj Kúpeľná ulica.
Všimli ste si, že funguje vlak Sp. Valchy – Sp. Podhradie. Nefunguje len za to, že tam boli
koľajnice, funguje aj preto, že chodíme do Bratislavy a jednáme. Boli sme na generálnom
riaditeľstve ŽSR. Pred pol rokom sa ma poslanci pýtali či mám dekrét jednať s primátorom Sp.
Vlách, toto je môj dekrét.
Poslal som vám mail s informáciou o malých grantoch, ktoré išli na ministerstvo financií.
Odpovedal pán Longauer. Cez MŠK išli dva granty na lopty, atď. Pán Varšo urobil s pánom
Sýkorom grant na vlastivednú izbu. Skúsme všade trošku zalobovať.
Peter Hanigovský
Budeme dávať aj obrubníky smerom k pánovi Faithovi?
MVDr. Michal Kapusta
Nie.
Mgr. Miloslav Repaský
Pripomínam vpadnutý kanál na Štúrovej ulici.
Mgr. Jozef Bača
Na minulom MZ sme prijali uznesenie ohľadom rokovacieho poriadku. Nemôžem podpísať toto
uznesenie, aby ste si boli toho vedomí. Jedna časť vylučuje druhú.
JUDr. Jozef Tekeli
Niektoré ustanovenia schváleného dodatku k rokovaciemu poriadku odporujú viacerým iným
ustanoveniam rokovacieho poriadku. Hlavným dôvodom je, aby sa neprijímali nepripravené
uznesenia.
Uznesenie č.: MZ-4-11-A-7
MZ berie na vedomie pripomienky poslancov prednesené v bode rôzne.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

14.04.2011

Mgr. Jozef Bača
Uznesenie v bode jedna odporuje v tom istom paragrafe ods. 3 a 10 rokovacieho poriadku.
Peter Hanigovský
Práve ste pán kontrolór priznali, že moje štyri slová majú ísť von z návrhu. Minulého týždňa som
mal výmenu názorov s primátorom, bolo mi povedané, že minulý primátor o desiatej večer
vyťahoval veci, ktoré chcel schváliť. Že sa hala bala predávali požiarne uličky atď. bez ťarchy, že
sme predali pozemok Stolárikovcom – to ma najviac nahnevalo. Vtedy sme tam boli 3 terajší
poslanci. Ťarcha bola obmedzená stavebným povolením, stavebné povolenie bolo na výstavbu
hotela vydané. Stolárikovci boli obmedzení stavebným povolením. Dotklo sa ma to, že som bol
pričlenený k tým, ktorí možno chceli halabala predávať. Lebo s bývalým primátorom som sa kvôli
tomu hádal. Mal si si pán primátor zistiť ako to celé bolo. Obyčajné zrušenie štiepkovača
nemôžeme zrušiť, musíme čakať do 28.4.
JUDr. Jozef Tekeli
Preto aby si neodporovali jednotlivé ustanovenia paragrafov. Aby boli uznesenia formulované
písomne. Na začiatku rokovania ste mohli dať do programu zrušenie uznesenia – odpredaj
štiepkovača.
Mgr. Jozef Bača
Nevkladaj do zápisnice, že ja som povedal, že minulý primátor o desiatej večer vyťahoval veci,
ktoré chcel schváliť...citoval som tvoje slová. Ja som ťa nepričleňoval k nikomu, zase si niečo
domýšľaš.
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Bod č.: 22

Kontrola plnenia uznesení
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol správu o kontrole plnenia uznesení.
Uznesenie č.: MZ-4-11-A-8
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.04.2011

Bod č.: 23

Záver
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 14.4.2011

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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