Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 09.06.2016
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Podanie žiadosti o NFP – Poľsko – Slovensko
Prideľovanie nájomných bytov

predsedajúci
primátor
primátor
primátor

Vyhodnotenie 15. kola VOS na predaj stavebných pozemkov
IBV Pivovar a vyhlásenie 16. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Vyhodnotenie 2. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj
hnuteľného majetku t.j. autobus KAROSA, schválenie odpredaja
hnuteľného majetku
Majetok mesta:
1. Dagmar Kotová, Hrdličkvoa 1, Bratislava – darovanie
pozemkov
2. Jaroslav Demčák, Štefánikova 67, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
3. Mária Balogová, Trhovisko 41, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
4. SVB Májová 9, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
pozemku
5. Juraj Mecko, Palešovo nám. 25, Spišské Podhradie –
žiadosť o kúpu nehnuteľnosti
Zmena rozpočtu číslo 3 mesta Spišské Podhradie na rok 2016
Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišské
Podhradie a miestnej časti Katúň
Kino Slovan – zámery mesta Spišské Podhradie
Správy z komisií pri MZ
Pravidlá o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach
samosprávy mesta Spišské Podhradie
Rôzne
Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Mgr. Jozef Bača
Štefan Faltin

P
P
P
P

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská

zástupca primátora
primátor, prednosta
predsedníčka bytovej
komisie
prednosta

prednosta

primátor, prednosta,
predsedovia komisií

Ing. Čarná
Mgr. Kynčáková

primátor, predsedovia
komisií
predsedovia komisií
hlavný kontrolór

predsedajúci

P
P
P
P

1

Marián Boržik
P
Mgr. Peter Vandraško
N
Hostia podľa prezenčnej listiny

Vladimír Tomko

P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Sú pripomienky k programu?
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

09.06.2016

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-16-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Peter Hanigovský, Štefan Faltin, Jozef Komara.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
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MVDr. Michal Kapusta
Na stole máte program Spišských folklórnych slávností, ktoré sa budú konať 25.-26.06.2016.
Všetkých vás srdečne pozývam. Sú pozvaní hostia z družobných miest, z Ogrodzienca príde aj
súbor, ktorý bude vystupovať hneď po otvorení slávností v sobotu. Chcem vás poprosiť keby ste
mali čas a záujem sa trošku venovať hosťom. Čestné vstupenky vám pošleme + predsedom
pošleme aj vstupenky aby ich rozdali svojim členom komisií.
Nastala zmena otváracích hodín spodnej brány na hrade. Zriadená je pokladňa dole na
parkovisku. Verím, že otvorením spodnej brány Spišského hradu sa podarí zviditeľniť možnosti
turizmu v našom regióne a zároveň to aj nepomôže k rozvoju turistického ruchu v meste Spišské
Podhradie.
Mesto vrátilo požičané peniaze, splatilo krátkodobý úver, ktorý bol použitý na zaplatenie faktúr pri
výstavbe verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom Podhradí a rekonštrukciu
meštianskeho domu Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel. Spolu splatený úver je
vo výškeč 1 552 997,33 €. Máme vyrovnaný krátkodobý úver. Začína sa oprava komunikácie II.
triedy pod Spišským salašom smerom k Spišskej Kapitule. COOP Jednota v spolupráci
s mestom dňa 13.06.2016 začína výstavbu a rekonštrukciu parkovacej plochy na Mariánskom
námestí. Predpokladaný termín ukončenia je júl 2016. Som veľmi rád, že aj z tejto strany sa nám
podarilo nájsť spoločné riešenie.
Zberný dvor – mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo životného
prostredia na výstavbu zberného dvora a nákup techniky pre mesto. Žiadame od EÚ finančný
príspevok vo výške 568 723,13 €. Zámerom je vybudovanie areálu na uloženie odpadov
v kontajneroch v lokalite na Štefánikovej ulici oproti kompostovisku. Našou snahou je na jednej
strane znížiť objem zmiešaného komunálneho odpadu a naopak na strane druhej zvýšiť podiel
separovaných zložiek odpadu – sklo, plast, papier, stavebný odpad.
Pripravujeme sa na rozšírenie materskej školy. Firma Cesty Košice bude robiť asfaltovanie ciest.
Začalo sa robiť na Prešovskej ulici. Vybrali sme tie lokality, ktoré sú najviac poškodené – Galova
ulica, križovatka na Hviezdoslavovej ulici, Májová ulica okolo garáží ku lesnej správe, Sídlisko
hrad, Štefánikova ulica – ku železničnému priecestiu – hovorím o asfalte nad rámec tých čo urobí
a urobila firma, ktorá asfaltuje ulice po kanalizácii.
Peter Hanigovský
Na Mariánskom námestí je po rekonštrukcii vodovodu rozkopané, bude sa znižovať cesta?
MVDr. Michal Kapusta
Pôjde sa frézovať min. 5 cm pod obrubník chodníka.
Peter Hanigovský
Priepust na Starom jarku?
MVDr. Michal Kapusta
Pôjde tam rošt, bude to doriešené.
Peter Hanigovský
Ako sú garáže na Sídlisku hrad, pôjde dole cesta?
MVDr. Michal Kapusta
Pôjde sa dole. Bolo zopár prudkých dažďov až lejakov, výsledok, Kúpeľná ulica je celkom
dobrá, vpuste ťahajú, obrubníky držia. Zostala nedoriešená Májová ulica. Bude sa robiť dažďová
kanalizácia od polície smerom dole ku p. Michalikovi. Bude to riešiť PVPS.
Peter Hanigovský
Druhá časť v rámci predaja rozostavanej školy – zimný štadión, bolo začaté stavebné konanie?
MVDr. Michal Kapusta
Je ohlásenie drobnej stavby – po konzultácii so stavebným úradom.
Uznesenie č.: MZ-08-16-A-1
MZ berie na vedomie informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Jozef Bača
Uznesenia ste mali doma, má niekto otázky k nim?
- neboli žiadne
Uznesenie č.: MZ-08-16-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

09.06.2016

Bod č.: 6

Podnety občanov
Ing. František Pravlík
Pán Repaský ma oslovil, že okolo E 18 sa zgrupujú líšky, nie len uňho ale na viacerých
pozemkoch sa vyskytujú.
Peter Hanigovský
Aj na Kúpeľnej ulici sú rozmnožené.
Vladimír Tomko
My sme sa zaoberali na komisii touto otázkou – treba dať žiadosť na odbor lesného hospodárstva
Poprad Ing. Škoviera a on môže dať povolenie na likvidovanie líšok v intraviláne.
Uznesenie č.: MZ-08-16-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

09.06.2016

Bod č.: 7

Podanie žiadosti o NFP – Poľsko – Slovensko
MVDr. Michal Kapusta
Chceme ísť do spoločného projektu, kde bude partnerom družobné mesto. Z našej strany
predpokladaná výška projektu je 550 000,- €. Poliaci chcú ísť do výšky 300 tis. €. Je zameraný na
obnovu kultúrnych pamiatok, rokujeme či môže byť partnerom aj biskupský úrad aby sa opravili
kaplnky na Sivej Brade. Išlo by o rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a parkovacie miesta nad
Spišskou Kapitulou. Termín podania žiadosti je 16.08. v Krakowe. Sme lídrom projektu.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-3
MZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ – Zintenzívnenie trvalo
udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Číslo výzvy
PLSK.01.01.00-IP.01-00-006/16 pod názvom Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské
Podhradie a Glogów Malopolski. Výška celkových výdavkov - 550 000,- €, spoluúčasť - 5% 27 500,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
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Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Prideľovanie nájomných bytov
Mária Kaľavská
Predniesla žiadosti na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-4
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Jozefa Zeleného bytom Trhovisko 36, Spišské Podhradie na dobu určitú od 01.07.2016 do
30.09.2016 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-16-B-5
MZ schvaľuje výmenu bytu č. 1 na ulici Starý jarok 42 v Spišskom Podhradí za byt č. 5 na ulici
Starý jarok 42 v Spišskom Podhradí pre pani Alžbetu Brezovskú a pre pána Jána Popoviča, obaja
bytom Spišské Podhradie, Starý jarok 42 na dobu určitú od 1.7.2016 do 30.9.2016 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Pán Vajda býva v Podhradí , býval v nájomnom súkromnom byte. Nájomca mu povedal, že má
dva týždne na to aby uvoľnil dom. Zostali by na ulici. Už som vám to ani neposielal domov. Mám
pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Jozefa Vajdu a pre pani Elenu Vajdovú, bytom Bystrany 160 na dobu určitú od 1.7.2016 do
30.9.2016 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
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povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský

09.06.2016

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Vyhodnotenie 15. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 16. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
Mgr. Jozef Srnka
Bola doručená jedna obálka. Záujemca splnil všetky kritériá. Pozemok mu môže byť odpredaný.
Uznesenie č.: MZ-08-16-A-4
MZ berie na vedomie výsledok 15. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar.
Zodpovedný:
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-7
MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie v lokalite
novej IBV Pivovar v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to nasledovné parcely registra
C KN, ktoré vytvárajú 14 pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu:
p.č.

PARCELNÉ ČÍSLO

VÝMERA V m2

DRUH POZEMKU

1

2086/26

838

Orná pôda

2

2086/27

809

Orná pôda

3

2086/28

791

Orná pôda

4

2086/29

693

Orná pôda

5

2086/30

693

Orná pôda

6

2086/31

693

Orná pôda

7

2086/32

603

Orná pôda

8

2086/33

603

Orná pôda

6

9

2086/34

565

Orná pôda

10

2086/35

568

Orná pôda

11

2086/18

603

Orná pôda

12

2086/17

596

Orná pôda

13

2086/19

585

Orná pôda

14

2086/20

565

Orná pôda

15

2086/21

730

Orná pôda

16

2086/22

755

Orná pôda

17

2086/23

823

Orná pôda

18

2086/24

989

Orná pôda

19

2086/25

1 154

Orná pôda

20

2086/37

1 106

Orná pôda

21

2086/36

791

Orná pôda

22

2086/16

580

Orná pôda

23

2086/15

551

Orná pôda

24

2086/14

572

Orná pôda

25

2086/13

643

Orná pôda

26

2086/12

852

Orná pôda

27

2086/11

710

Orná pôda

28

2086/10

755

Orná pôda

29

2086/9

842

Orná pôda

30

2086/8

1 473

Orná pôda

7

31

2086/7

982

Orná pôda

32

2086/6

891

Orná pôda

33

2086/5

896

Orná pôda

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov, ktoré
budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej
verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské Podhradie. Obchodná
verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár. Minimálna cena je 14,-€ /m2 (Cena
stavebného pozemku vrátanie inžinierskych sietí).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Vyhodnotenie 2. kola VOS na predaj hnuteľného majetku t.j. autobus KAROSA,
schválenie odpredaja hnuteľného majetku
Mgr. Jozef Srnka
Nebola doručená žiadna obálka.
MVDr. Michal Kapusta
Čo ďalej, ideme do ďalšieho kola alebo máte iné návrhy?
Štefan Faltin
Včera sme sa dohodli pri otváraní obálok, že návrh prednesie zástupca primátora.
Mgr. Jozef Bača
Navrhujem aby sme vyhlásili 3. kolo a výkričná cena 500,- €.
MVDr. Michal Kapusta
Dnes som mal telefonát od p. Kufu, že ponuka 500,- € čo dal, že to platí.
Jozef Komara
Priamym predajom sa niečo urýchli?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. Musia byť dve MZ. Dnes nevieme rozhodnúť.
Ing. František Pravlík
Časový horizont je rovnaký.
Uznesenie č.: MZ-08-16-A-5
MZ berie na vedomie výsledok 2. kola VOS na predaj hnuteľného majetku t.j. autobus KAROSA.
Zodpovedný:
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-8
MZ schvaľuje vyhlásenie 3.kola obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku t.j.
Autobus KAROSA LC 735.40, ŠPZ: LE 653 AH, VIN: TMKL735400M023087 a stanovuje
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podmienky súťaže: 1. Minimálna cena 500,- €, 2. Rozhodujúcim kritériom je kúpna cena, 3.
Termín podávania súťažných návrhov do 7.9.2016 do 11.00 hod, 4. Komisiu na posúdenie
súťažných návrhov tvoria všetci poslanci mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Majetok mesta
Dagmar Kotová, Hrdličkova 1, Bratislava – darovanie pozemkov
MVDr. Michal Kapusta
Pani Kotová chce mestu darovať pozemky. Nechce to riešiť ináč len darovacou zmluvou. Myslím
si, že môžeme prijať dar uznesením a uvidíme ako rozhodne zákon, ktorý je t.č. na ústavnom
súde, máme čas na zavkladovanie 3 roky.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-9
MZ schvaľuje prijatie daru t.j. nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Spišské Podhradie:
1. zapísané na LV č. 2364 a to parcely KN-E 905/1 orná pôda o výmere 696 m2, parcela KN-E
905/2 orná pôda o výmere 355 m2, parcela KN-E 906/1 orná pôda o výmere 493 m2, parcela KNE 906/2 orná pôda o výmere 405 m2, parcela KN-E 1272 orná pôda o výmere 6 922 m2, parcela
KN-E 1821 orná pôda o výmere 287 m2, parcela KN-E 2181 orná pôda o výmere 8 693 m2
v podiele 3/30
2. zapísané na LV č. 2404 a to parcela KN-E 1019 orná pôda o výmere 4 431 m2 v podiele 3/30
3. zapísané na LV č. 2853 a to parcely KN-E 2069/1 orná pôda o výmere 4 148 m2, parcela KN-E
3186 orná pôda o výmere 2 058 m2, parcela KN-E 3188 orná pôda o výmere 2 795 m2, parcela
KN-E 3465 orná pôda o výmere 2 974 m2 , parcela KN-E 3466 orná pôda o 2 732 m2 v podiele
3/30 v celkovej hodnote určenej cenovým predpisom vo výške 1 034,- € od Dagmar Kotovej rod.
Krivdovej, Hrdličkova 1, 831 01 Bratislava.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Jaroslav Demčák, Štefánikova 67, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemku

9

MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám fotografie, jedná sa o lokalitu na Štefánikovej ulici, vedľa stavebnín Klešč. Je to
lokalita ako je cesta k poľovníckemu domu. Boli by to pozemky bez ťarchy.
Ing. František Pravlík
Komisia majetková odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku.
Marián Boržik
Komisia stavebná odporúča vyhovieť žiadosť p. Demčáka.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zobrala žiadosť na vedomie a v prípade ak sa schváli pozemok tak navrhuje
cenu 14,- €.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-10
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou prípadu osobitného zreteľa t.j. časť parcely
KN-C 227/20, KN-C 227/11, KN-E 2643 o celkovej výmere cca 400 m2 vo vlastníctve mesta
Spišské Podhradie pre Jaroslava Demčáka, Štefánikova č. 67, Spišské Podhradie na účel
uvedený v žiadosti (garážovanie áut, oddychové priestory) za podmienky, že všetky inžinierske
siete ostanú na pozemkoch mesta Spišské Podhradie a pri vypracovaní GP je potrebná
prítomnosť zamestnanca mesta. Všetky náklady hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mária Balogová, Trhovisko 41, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schvaľovali zámer.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-11
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – pozemok parcela KN-C 704/4 – zastavené
plochy a nádvoria vo výmere 98 m2 na Máriu Balogovú, Trhovisko 41, 053 04 Spišské Podhradie
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta
sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-08-16-B-12
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Spišské Podhradie, v obci
Spišské Podhradie, ktoré sú zapísane na LV č. 1, vedené Okresným úradom Levoča, odbor
katastrálny a to pozemok parcela KN-C 704/4 – zastavené plochy a nádvoria vo výmere 98 m2
pre Máriu Balogovú, Trhovisko 41, 053 04 Spišské Podhradie – v podiele 1/1 za celkovú cenu
686,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

SVB Májová 9, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom pozemku
Ing. Ján Lisoň
V návrhu na uznesenie je uvedená cena 1,- €. My máme pri prenájme zaužívané 0,70 € na rok.
Nespomínam si, že bolo určené iné nájomné. A prijatím uznesenia o odkúpení porušíme zvyklosti.
Zámer vysporiadania je správny, ja dávam pripomienku ku výške nájmu.
MVDr. Michal Kapusta
Nebránim sa tomu, to je vaše právo, váš názor.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-13
MZ 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 prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: parcela KN-C 1608/1 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 1286 m2 a KN-C 1607 – záhrady vo výmere 1552 m2 v k.ú. Spišské Podhradie
zapísaných na LV č. 1 pre SVB Májová 9, Májová 9, Spišské Podhradie spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa prispeje
k účelnému využitiu a ochrane majetku obyvateľa mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Ak je iný návrh ako návrh mesta 1,- €?
Ing. Ján Lisoň
Ja som dal pripomienku nie návrh.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-14
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MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemkov - parcela KN-C 1608/1 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 1286 m2 a KN-C 1607 – záhrady vo výmere 1552 m2 v k.ú. Spišské Podhradie
zapísaných na LV č. 2269 pre SVB Májová 9, Májová 9, Spišské Podhradie na dobu neurčitú
s jednoročnou výpovednou lehotou za cenu 1,- €/rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
0
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Juraj Mecko, Palešovo nám. 25, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu
nehnuteľnosti
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schvaľovali zámer.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-15
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – dom s.č. 270 na Prešovskej ulici č. 5
postavený na parcele KN-C 610 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 597 m2 a parcela KNC 610 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2 v katastrálnom území Spišské Podhradie
zapísané na LV č. 1 na Juraja Mecka, Palešovo nám. 25, Spišské Podhradie spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku
a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-16-B-16
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, v obci
Spišské Podhradie, ktoré sú zapísane na LV č. 1, vedené Okresným úradom Levoča, odbor
katastrálny a to:
- stavba – rodinný dom, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, súpisné číslo 270,
orientačné číslo 5, na parcela číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 597 m2,
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- zastavané plochy a nádvoria – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape,
parcelné číslo 610 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2, pre Juraja Mecka, Palešovo
námestie 25, 053 04 Spišské Podhradie – v podiele 1/1 za celkovú cenu 25 000,- €. Náklady
súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Zmena rozpočtu č. 3 mesta Spišské Podhradie na rok 2016
Ing. Slávka Čarná
Finančná komisia prerokovala tento bod. Dnes ešte ma p. predseda upozornil, že v zmene
rozpočtu sme rátali s príjmom 27 tis. € za dom na Prešovskej ul. č. 25 a odpredávame ho za
25 000,- €. Túto zmenu som urobila teraz. Sú nejaké otázky k zmene rozpočtu?
Peter Hanigovský
Tohto roku sme odpredali niekoľko pozemkov na IBV – 198 502,- € bolo rozpočtovaných,
v komisii bolo prvé prehodnocovanie rozpočtu. Prečo nemáme k 30.04 zahrnuté čerpanie?
Ing. Slávka Čarná
Posledných 6 bolo odpredaných len minule, tam ešte nie sú zahrnuté.
Peter Hanigovský
Sú nižšie platby od štátu ako v máji a júni prišla platba?
Ing. Slávka Čarná
V máji prišla vo výške 46%. Keď prepočítame 5 mesiacov tak až taký sklz nie je.
Ing. Ján Lisoň
Komisia prebrala navrhovanú zmenu rozpočtu a snažili sme sa ju upraviť čo najbližšie ku
predpokladaným výdajom. Nie je predpoklad, že budú vlastné prostriedky z našich zdrojov.
Akékoľvek aj ďalšie výdaje, ktoré nie sú rozpočtované nie sú kryté finančnými prostriedkami
mesta.
MVDr. Michal Kapusta
Keď nám prejdú projekty tak budeme musieť hľadať 5% na spoluúčasť. Určite zoberieme úver.
Ing. Ján Lisoň
V príjmoch položka za odpredaj pozemkov IBV Pivovar je v plnej výške, máme tam zahrnutý
príjem z predaja všetkých pozemkov.
Peter Hanigovský
Predpoklad je že v septembri dôjde k úprave rozpočtu?
Ing. Ján Lisoň
Budeme sa musieť zaoberať v tomto roku príjmami aj výdajmi. V každom prípade sa budeme
musieť týmto zaoberať.
Peter Hanigovský
Akú sumu ešte môžeme brať ako úver?
MVDr. Michal Kapusta
Máme úverové zaťaženie 26%. Môžeme zobrať ešte 700 tis. €.
Peter Hanigovský
Dávam návrh aby sa finančná komisia zaoberala a navrhla zjednotenie kapitol rozpočtu. Termín:
do prípravy rozpočtu na rok 2017.
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Ing. Slávka Čarná
Rozpočet je podľa platnej funkčnej klasifikácie.
Ing. Ján Lisoň
Spôsob financovanie športu je rozdielny. Budovy sú financované z MsKS, dotácia je iný druh
výdajov. Narušili by sme prehľad v MsKS. Umelo by sme v rozpočte vytvárali inú skupinu. To
skôr v komentároch aby sme mali prehľad o športe.
Mgr. Jozef Bača
Peter nehovoril aby sme sa zaoberali teraz ale na komisii.
MVDr. Michal Kapusta
Dal návrh na hlasovanie.
Uznesenie č.: MZ-08-16-C-1
MZ ukladá finančnej komisii aby sa zaoberala a navrhla zjednotenie kapitol rozpočtu. Termín: do
prípravy rozpočtu na rok 2017.
Zodpovedný:
Predseda finančnej komisie
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
0
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-16-B-17
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Spišské Podhradie č. 3 z pôvodných 4 914 201,- € na
5 150 143,- € v štruktúre rozpísanej na jednotlivé položky v príjmoch a výdajoch rozpočtu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Návrh VZN č 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a miestnej časti Katúň
MVDr. Michal Kapusta
Pán Lisoň zaslal pripomienky k VZN.
Mgr. Denisa Kynčáková
Tento návrh VZN sme podali kvôli tomu, že nám to ukladá zákon o odpadoch. Dostala som
pripomienky od p. Lisoňa. Zapracovala som ich do návrhu VZN. Jedna z pripomienok bola
účinnosť od 1.7. avšak zákon ukladá účinnosť VZN od 30.06.
Ing. Ján Lisoň
Aby sme neriešil to čo má byť do 30.6. Ale keď to tak musí byť tak nepolemizujem, nemám proti
tomu nič.
MVDr. Michal Kapusta
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Ostatné pripomienky, ktoré dal p. Lisoň sú akceptované.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol jednotlivé body, ktoré pripomienkoval k VZN. Chcel som trochu vylepšiť pohľad na
dokument. Pripomienky tvoria prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Paragraf 20 – nakladanie s objemným odpadom – bolo to dobré keď tie kontajnery sa pristavili 2x
ročne na ulice.
Peter Hanigovský
Na zberných dvoroch sú kontajnery na rôzny odpad. My máme stále 2 kontajnery pre občanov.
Zberný dvor rieši aj také veci.
VZN č. 1/2016
MZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišské Podhradie a miestnej časti Katúň.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- prišiel p. poslanec Mgr. Milan Blahovský – 18.20 hod.
Bod č.: 14

Kino Slovan – zámery mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Zopakovali sme bod z minulého MZ. Nemám žiadny návrh na uznesenie, rozmýšľali ste nad
kinom? Čo s ním ďalej?
Peter Hanigovský
Máme podanú žiadosť na obnovu nového spoločenského domu - v prvom rade keď sa dá tak
riešme naše kino, ktoré je v spoločenskom dome. Budova terajšieho kina patrí niekomu inému.
Neviem či to až takú súri či by nebolo možno v prvom rade robiť vo svojom objekte. Ak by to
nevyšlo tak by sme sa vrátili naspäť k tomu kinu.
MVDr. Michal Kapusta
Ešte nie je podaný projekt na javisko a hľadisko. Celú budovu sme rozdelili na dve časti – ZUŠ +
javisko a hľadisko a druhá čas je bývalá reštaurácia + ubytovacia časť. Časť kde je javisko
a hľadisko je vo fáze stavebného povolenia a čakáme na výzvy. Tá časť, ktorá je financovaná cez
NFP na toto už je stavebné povolenie.
Peter Hanigovský
V minulom volebnom období sa robil projekt na javisko a hľadisko, použil sa ten projekt?
MVDr. Michal Kapusta
2 roky sme s riešili tieto veci s hasičmi, to je toto. Tento projekt, ešte z minulého volebného
obdobia.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia sa týmto nezaoberala ale na minulej komisii som povedal, že ak vlastník bude
tlačiť do zvýšenia nájmu aby bola pre nás hranica 1,5 násobok suma nájomného a aby sa tam
urobili nejaké opravy. Môj názor nie je aby sme investovali do zmeny dispozícií.
Peter Hanigovský
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Neviem či podhradské kino nebolo prvé čo malo širokouhlé plátno. Či to nepatrí do pamiatok aby
sa nevyskytlo to, že keď sa niečo začne robiť sa zistí, že to je technická pamiatka.
Minulého roku tu boli dvaja brnenskí architekti, hovorili, že je to veľmi krásna budova ale je na nej
množstvo reklám a tak sa celá budova zohyzďuje.
Ing. František Pravlík
Prikláňam sa na 3-4 roky k navýšeniu nájmu a tie peniaze dať na tri roky dopredu a použiť ich na
najnutnejšiu rekonštrukciu. Návrh na digitalizáciu kina, ktorý nám bol zaslaný aby sme zvážili aj to,
je to prenosný systém, ktorý sa dá použiť aj na naše kultúrne podujatia a dá sa preniesť aj do
nášho zariadenia.
MVDr. Michal Kapusta
15.3. sme podali žiadosť na dve mestské budovy. Takáto výzva pôjde zase. Keď s tou firmou,
s ktorou spolupracujeme a budeme úspešní v prvej časti budeme spolupracovať a možno budeme
úspešní aj v druhej časti. Čo sa týka vnútra – vzduchotechnika atď. keby to zostalo pod ZUŠ a tá
výzva išla tak by som si to vedel predstaviť aby to išlo z toho balíka čo ide na budovy. Ale v tomto
období potrebujeme priestor kina. Do 30.6. je v budove bytové oddelenie a kultúra, potom sa
sťahujú , knižnica je už presťahovaná do meštianskeho domu na St. jarok 44. Potrebujem ja
niečo od vás aby som mohol rokovať s p. dekanom, aj keď je to zmluva s MsKS či zostávame
v tých parametroch 2 000,- € alebo ísť 3 000,- € prenájmu ročne, zaplatiť dopredu aby urobil
elektriku a kúrenie, ja potrebujem niečo od vás, aby ste nehovorili, že ja som niečo zjednal sám.
Tento priestor kina na ten čas potrebujeme.
Ing. František Pravlík
Aký je časový horizont?
MVDr. Michal Kapusta
Ja ti neviem povedať.
Peter Hanigovský
Navrhujem primátorovi dať kompetenciu rokovať aby sme ponúkli vyplatenie nájmu na dva roky
aby sa urobili najdôležitejšie veci.
Mgr. Milan Blahovský
Ja som bol na zasadnutí finančnej komisie proti tomu aby sa investovalo do majetku, ktorý nám
nepatrí a mám z toho pocit, že ideme plátať dieru navýšením nájmu, som proti tomu aby sa
navyšoval nájom, ak by som súhlasil aj s tým čo navrhujete 1 000,- € navýšenie ale zazmluvniť
aby tie peniaze použil nájomca na konkrétne veci.
MVDr. Michal Kapusta
Som aj členom hospodárskej rady, táto budova prechádza rekonštrukciou, robila sa rekonštrukcia
strechy, správca zaplatí 17 000,- € ročne, na budúci rok ide výmena okien, ktoré ešte nie sú
dovymieňané. Na ďalší rok sa pôjde do fasády. Nepoužívajú sa tie peniaze na iné veci. Ja sa
nebránim nijakému návrhu len mi dajte nejaký signál po kade môžem ísť. Či to je tých 2 000,- €
ročne alebo či je tam priestor na navýšenie. Bol by som rád aby sa hlasovalo.
Mgr. Jozef Bača
Mne to vychádza tak, že v každom prípade potrebujeme tú budovu, nevidím dôvod vyplácať
dopredu nájomné a výšku nájmu určí farský úrad a tiež neviem, že či mi máme nútiť niekoho aby
tie peniaze použili do toho alebo do toho. Nevidím dôvod žeby oni práve do kina oni investovali.
Mal som na mysli 2 – 3 000,- € ale nemyslím si, že my ich máme nútiť do čoho dajú tie peniaze.
Marián Boržik
Zúčastňujem sa niektorých tých podujatí v kine a poviem vám, že tá elektrina je v dezolátnom
stave. Šatne a prezliekanie sú v takom stave, že sa čudujem, či tí herci sa tam prezliekajú keby sa
prezliekali v parku tak lepšie urobia.
Peter Hanigovský
Keby sme sa dohodli na konkrétnej sume dá sa dohodnúť, že sa urobí zmluva o zápočte? Napr.
elektrické rozvody.
Jozef Komara
Bol by som za sumu 2 000,- €, zaplatiť im dopredu a nech zainvestujú do toho. keď im prídu
peniaze v zime tak to je neskoro.
Vladimír Tomko
My platíme nájom my im nemôžeme diktovať kde majú dať peniaze.
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Ing. František Pravlík
Skús za 2 000,- € urobiť elektriku. My tu pozývame kultúrne telesá, ktorá majú vyššie nároky na
elektrickú energiu. Sú tam staré hliníkové káble. Vieme koľko sme odsúhlasili škôlke a urobila sa
len časť.
MVDr. Michal Kapusta
Pán dekan sa nebráni tomu aby tie peniaze, ktoré my platíme aby sa investovali do kina. Vôbec.
Musí byť zachovaná bezpečnosť účinkujúcich.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-18
MZ udeľuje plnú moc primátorovi mesta na rokovanie o podmienkach nájmu kinosály s vlastníkom
budovy Mariánske námestie č. 1 s možným zvýšením nájomného od 01.07.2016 maximálne
o 1 000,- € t.j. o 50% ročne oproti výške nájomného platnej do 30.06.2016 s možnosťou úhrady
nájomného vopred na obdobie do 31.12.2018 za podmienky použitia prostriedkov na uvedenie
elektro-rozvodov v kinosále do bezpečného stavu a úpravy priestorov šatní.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Správy z komisií pri MZ
Jozef Komara
Preniesol správu zo zasadnutia komisie pre mestskú časť Katúň. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Vladimír Tomko
Predniesol správu zo zasadnutie komisie životného prostredia. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Predniesol správu zo zasadnutia majetkovej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
V minulosti sme k vyradeniu dostávali súpis.
MVDr. Michal Kapusta
Súpisy materiálu kontroluje komisia.
Uznesenie č.: MZ-08-16-B-19
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku Mestskej knižnice:
DHM v hodnote 14 236,37 €
DNM v hodnote 398,55 €
OTE v hodnote 394,60 €
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara

Riaditeľka MsKS

Termín:
Primátor:

+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik

09.06.2016

+

+
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Marián Boržik
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie pre výstavbu a územný plán. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Na základe zistenia, že maľovanie strechy ZUŠ bolo chybne uhradené z prostriedkov mesta
finančná komisia navrhuje MZ schváliť zníženie rozpočtu ZUŠ na rok 2016 v kapitole 630
o 1 198,- €.
MVDr. Michal Kapusta
To, že máte uznesenie, že bolo chybne zaplatené je jedna vec. Na školskej komisii som rozprával,
že sa ide maľovať ZUŠ a všetci riaditelia s tým súhlasili a to z koeficientu 1,5.
Ing. Ján Lisoň
Ja aj napriek tomu to navrhujem.
MVDr. Michal Kapusta
Nerešpektuješ stanovisko školskej komisie? Ja toto uznesenie aj keď sa odsúhlasí pozastavím.
Vrátim to späť na rokovanie do školskej komisie. Komisie sú si rovnaké. Finančná komisia nie je
nadriadená ostatným.
Ing. Ján Lisoň
Uznesenie zo školskej komisie neexistuje.
MVDr. Michal Kapusta
Hovoril som o tom na zasadnutí školskej komisie pred tromi mesiacmi a neboli proti.
Ing. Ján Lisoň
Pani Čarná ale potom by sme mali mať zníženú sumu.
Ing. Slávka Čarná
Zatiaľ to nie je znížené.
Ing. Ján Lisoň
Aj školská komisia musí prijať uznesenie, s ktorým môžeme pracovať.
Tak netrvám na hlasovaní, zostáva to v riešení.
Ing. Slávka Čarná
Predniesla správu zo zasadnutia Školskej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Ja nemám problém aby sme pustili rezervu ale mám problém aby rezerva išla na to čo chce ZŠ
Palešovo nám. 9 – na mzdy.
Ing. Ján Jurečko
Treba sa najprv spýtať ako tá rezerva bola vytvorená, táto rezerva tvorila len dorovnávku toho čo
nebolo rozpísané na začiatku.
MVDr. Michal Kapusta
Nikto nemá problém uvoľniť peniaze, ktoré sú na účtoch škôl a školských zariadení. Beriem, že
ZUŠ chce dať rezervu na knihy, ZŠ Školská 3 na Centrum voľného času a dolná škola na mzdy.
Keby tu aspoň prišla p. riaditeľka to vysvetliť.
Mgr. Milan Blahovský
Je to neúcta aj voči poslancom, že sa nezúčastňujú niektorí riaditelia škôl zasadnutí MZ.
MVDr. Michal Kapusta
CVČ – rozprávame o tom cvč, ktoré vznikne?
Ing. Ján Jurečko
Áno. Týka sa to centra, ktoré vznikne.
MVDr. Michal Kapusta
Poplatky v ŠKD bude riešiť tiež VZN Budú zapracované do VZN v septembri.
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Štefan Faltin
Chcem informovať poslancov ohľadom zákazu – p. riaditeľ privolal dopravného inžiniera a volali
sme aj s bývalým inžinierom Labudom, sú dvaja dopravní inžinieri a tvrdia presne opačne.
Iniciovali sme ešte jedno stretnutie aby prišli aj z okresnej správy ciest a stým , že to treba
dokončiť- ten zákaz státia. Pokiaľ by sa to nedalo ináč vyriešiť tak tam dať pred diskont kvetináče
alebo niečo lebo teraz sa tam nedá ani pokutovať, nevieme kto má pravdu.
MVDr. Michal Kapusta
Nie my sme montovali značky, je to štátna cesta, to nie sú naše značky, je to majetok PSK. My
robíme služby a agendu okolo toho, ale nie sme ten kto značku tam postavil alebo kto ju odstráni.
Štefan Faltin
By bolo dobre, aby sa začalo aj s dopravným značením, aspoň prvá etapa.
Uznesenie č.: MZ-08-16-A-6
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

09.06.2016

Bod č.: 16

Pravidlá o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta
Spišské Podhradie.
Ing. Stanislav Ledecký
Bola zmena zákona, je nový zákon, staré pravidlá sa odvolávajú na staré zákony, navrhujem
zrušiť tieto pravidlá lebo sú neaktuálne. Podľa zákona o obecnom zriadení sa postupuje podľa
pravidiel, ktorý určuje zákon. Je možnosť nové pravidlá schváliť ale nemusia byť. Som sám hlavný
kontrolór nemám útvar, tieto pravidlá sú potrebné skôr pre úrady, kde je útvar hlavného
kontrolóra. Navrhujem zrušiť pravidlá o výkone kontrolnej činnosti.
Ing. Ján Lisoň
Štatút nás neodkazuje na pravidlá?
Ing. Stanislav Ledecký
Priznám sa, že toto som neoveroval. Musím konať podľa zákona. Môžem to overiť.
MVDr. Michal Kapusta
Musíme to overiť a dáme na rokovanie MZ v septembri.
Uznesenie č.: MZ-08-16-A-7
MZ berie na vedomie informáciu o Pravidlách o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach
samosprávy mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
09.06.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 17

Rôzne
Peter Hanigovský
Na veterine je rozpadávajúca sa brána do dvora, má tam mesto garáž, nedá sa niečo s tým
urobiť? Máme aktivačných pracovníkov, nech sa na to pozrú.
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 09.06.2016
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Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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