Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 09.02.2017
Program:
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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 – Prestavba a prístavba časti Materskej
školy Spišské Podhradie
Podanie žiadosti o NFP- Spišské Podhradie – Rybníček –
vodovod
Podanie žiadosti – odstránenie čiernych skládok v katastri
mesta Spišské Podhradie
Vyhodnotenie 19. kola VOS na predaj stavebných pozemkov
IBV Pivovar a vyhlásenie 20. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Majetok mesta:
1. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru Starý jarok 45,
Spišské Podhradie – súkromné centrum špeciálneho
pedagogického poradenstva, Jablonov 165
2. Žiadosť o odkúpenie rodinného domu Prešovská 5 –
Lucia Rovderová, Štúrova 3, Spišské Podhradie
3. Žiadosť o odkúpenie rodinného domu Prešovská 5 –
Michaela Machajová, Štefánikova 82, Spišské
Podhradie
4. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – bývalá ZUŠ
v Spišskom Podhradí – Lukáš Skovajsa, Bielidla 26,
Spišské Podhradie/Martin Hric, Bielidla 16, Spišské
Podhradie
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskom
Podhradí na rok 2017
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho
strediska v Spišskom Podhradí
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o zneškodňovaní
obsahu odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území
mesta Spišské Podhradie
Správa o výsledkoch kontrol za 2. polrok 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2017
Správa o kontrolnej činnosti podľa § 18f ods. 1. písm. e) zákona
č. 369/1990
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

predsedajúci
zástupca primátora
zástupca primátora
primátor

zástupca primátora
primátor
primátor
primátor
prednosta

predsedníčka komisie
primátor, prednosta,
predsedovia komisií

primátor
primátor
primátor

hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
predsedovia komisií
predsedajúci
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Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
P
Mgr. Peter Vandraško
N
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mgr. Jozef Bača
Vladimír Tomko
Mária Kaľavská
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-1
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Lisoň, Ing. František Pravlík, Mgr. Jozef Bača.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
09.02.2017
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
Predkladám na doplnenie do rokovania MZ bod – zateplenie Hasičskej zbrojnice v Spišskom
Podhradí, za bod 9.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-2
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod: Podanie žiadosti o NFP – zateplenie
Hasičskej zbrojnice v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
09.02.2017
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
+
+
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Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-17-B-3
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

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

09.02.2017

+

+
+

+ = 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
MVDr. Michal Kapusta
Pozvali sme skoro všetkých obyvateľov mesta ohľadne stočného. Je veľa pripomienok. Prečítam
list od PVPS:
Vážený pán primátor, na základe osobného jednania a Vašej požiadavky o informácie Vám
zasielame naše vyjadrenie: 1. Zmluvy o dodávke pitnej vody obsahujú v bode 5.3 text:
".....alebo odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciu....“. Uvedený text nemá vplyv
na fakturáciu stočného, keďže v predmete zmluvy (bod 2.1) je uvedené, že predmetom
zmluvy je "Dodávka vody verejným vodovodom". Do budúcna uvedený text odstránime zo
zmluvy. Na už zaslaných zmluvách je možné uvedený text preškrtnúť. 2. Výška mesačných
záloh SIPO nebola ponížená. Zákaznícky informačný systém počíta výšku záloh na základe
predchádzajúcej fakturácie. V prípade požiadavky na zníženie zálohových platieb je možné
uvedené vykonať individuálne kontaktovaním našej spoločnosti telefonicky na zákazníckej
linke 0850 111 800, elektronicky e-mailom na info@pvpsas.sk, resp. osobne na
zákazníckom centre v Spišskej Novej Vsi alebo v Poprade. 3. Časť odberateľov je napojená
na kanalizáciu v majetku Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (PVS). Uvedenú
skutočnosť preverujeme a odberateľom, ktorí sú napojení na kanalizáciu PVS (nie Mestskú
kanalizáciu) budú zaslané zmluvy na vodné aj stočné so sprievodným listom. Odberateľom
napojeným na kanalizáciu v majetku Mesta Spišské Podhradie bude naša spoločnosť
fakturovať len vodné. Ďakujeme za pochopenie a v prípade ďalších otázok nás

môžete opätovne kontaktovať.
List je zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke mesta. Občania môžu kontaktovať cez
bezplatnú linku PVPS Poprad. Narobili sa zmätky. Viem, že je toho na vás veľa.
Získali sme od Národného informačného strediska oznam, kde sa potvrdzuje výsledok
hodnotenia pre obce a mestá. Mesto Spišské Podhradie bolo vyhodnotené ako mesto
s predpokladom stabilného rozvoja. 2 926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením
zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami
okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou
finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný
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rozvoj a pozitívne vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam a mestám
je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest. To je na
informáciu aby ľudia v meste vedeli ako naozaj stojíme pretože pred polrokom sme boli
vyhodnotení inak.
Peter Hanigovský
Na úradnej tabuli vonku visí papier ešte z roku 2013.
MVDr. Michal Kapusta
Teraz tam dáme papier z roku 2017.
27.5.2017 príde náš vlak do Spišského Podhradia, náš opravený vlak. Pozývam vás 27.5.
o 15.00 hod. na slávnostné spustenie a požehnanie vlaku. Príde aj otec biskup. Máme dohodnutú
licenciu. Spoločnosť zabezpečí licenciu, poistku, odbornú spôsobilosť rušňovodičov aj trať
Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, priecestia cez štátne cesty. Ročne jej zaplatíme 2 600,- €
s daňou, ostatné financie ako odmena pre rušňovodičov bude podpísaná zmluva s klubom
historických vozidiel Poprad. Vlak bude premávať jún, júl august v sobotu a nedeľu. 3 otočky
v sobotu 3 v nedeľu.
Po 10 rokoch sa obnovila výroba v bývalom stolárstve ale už to nie je stolárska výroba ale
kovovýroba - KOVOTVARY SPIŠ p. Kalinka. Spustil výrobu naplno, je tam zamestnaných 50
ľudí, do konca roka by mala mať firma 100 zamestnancov. Veľmi sa tomu teším a dúfam, že do
budúcna sa nám podarí dotiahnuť tu aj iné spoločnosti aby zamestnávali ľudí z mesta aj okolia.
Projekty – rekonštrukcia budovy mestského úradu – dostali sme dotáciu vo výške 371 731,96 €,
práce by sa mohli začať v júni 2017 – pôjde o zateplenie budovy z vonku, z povaly, z pivníc,
výmena okien, ktoré ešte nie sú, výmena vchodových dverí, imobilná plošina, elektrika, svietidlá ,
rekuperácia vzduchu.
Rozšírenie kamerového systému – boli sme úspešní v projekte Bezpečné mesto Spišské
Podhradie – rozšírenie kamerového systému VII. etapa – dostali sme dotáciu vo výške 3 900,- €.
...
Na rekonštrukciu Palešovho námestia sme dostali dotáciu vo výške 90 000,- €.
Minulého roku sme schvaľovali vznik spoločnosti Ekospiš, ktorá bola založená na to aby sme
podali projekt, bol neúspešný a tým pádom táto firma do konca roka 2017 skončí ale zároveň
valné zhromaždenie vstúpilo a založilo novú firmu so súkromným spoločníkom p. Kováčom kde
do 10.3. je možné opäť podať projekt, len financovanie je iné – 45% - vlastné zdroje, 55% - štát.
p. Kováč berie úver. Podiely vo firme sú 34 % Ekover, zvyšok p. Kováč.
Pripravujeme a chceme žiadať o dotácie na projekty Prestavba a prístavba materskej školy –
600 000,- €, vodovod Rybníček – 200 000,- €, projekt na odstránenie čiernych skládok na území
mesta - jedná sa o skládku v areáli bývalej tehelne, máme vypracovanú projektovú dokumentáciu
na Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ na Mariánskom nám. 34 – výzva má vyjsť
čoskoro, ide o zateplenie plášťa, stropov, podláh, el. rozvodov, kúrenia. Do tohto projektu chceme
ísť spolu s PSK cez projekt Elena.
Riešili sme sceľovanie pozemkov v katastri Katúň pre 4 domy, je vybratá firma, ktorá kreslí
územné konanie – p. Havaš a čakáme na vyjadrenie SPP. T-Com, PVPS. VSE.
Súdny spor – mesto + Farkašovský – rozsudok: istina 3 680,- €, úrok z omeškania cca 400,- €,
28% trov konania cca 1 000,- €. Spolu sme teda na sume cca 5 000,- €. Samozrejme nevieme či
sa neodvolá protistrana, v prípade ak áno, konanie bude pokračovať. Ak sa neodvolajú, počkáme
na právoplatnosť rozsudku, vyčíslime trovy konania a následne o výške trov rozhodne súd
samostatným uznesením, v zmysle ktorého bude mať povinnosť žalovaný na úhrady tých 28%
vyčíslených trov konania.
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Uznesenie č.: MZ-01-17-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:
09.02.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Podal informáciu o kontrole plnenia uznesení.
Uznesenie č.: MZ-01-17-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

09.02.2017

Bod č.: 6

Podnety občanov
MVDr. Michal Kapusta
Vítam občanov mesta.
Jozef Slebodník
Som tu jednak za seba, aj za občanov mesta. Jedná sa o stočné. Na 25.1. som mal pozvánku, to
nebola debata ohľadne stočného. Ty si prečítal, pán primátor, koľko dávate na stočné, že to
dávate schváliť na URSO. Povedali ste, že si máme zobrať zmluvy na stočné a podpísať ich. Je
to všetko pekné, že máme ČOV. 39 korún, hovorím v korunách, to je veľa, prečo je stočné viac
ako vodné? Len preto, že vy ste spustili čističku? Je nutné vyčistiť vodu čo sa zberá a nie spodné
a dažďové vody, prečo by občania mali by na to doplácať? To je technický problém vás, mesta.
Napojili ste starú kanalizáciu do novej. Nemôžeme toľko platiť ako ste uviedli. Toto keď vám
URSO chválilo tak na to doplatí, ten človek čo to schválil už bude sedieť, to pevne verím. URSO
nie je na to aby podporovalo podnikateľov ale aby chránili obyvateľov. URSO má prepočítať
skutočné náklady. Elektrika nás, v NDS, stojí necelých 7 000,- a možno spracujeme na čističke
viac vody ako vy v meste. Je tu celkom iná spotreba. Prečo ste zriadili účet na čističku ako mesto
do VÚB banky pod iným číslom keď poplatok za psa, za stavby atď. je v Prima banke? Zaujímalo
by ma prečo ste schválili na čističku vo VÚB? Na čističku sú iné náklady ako na kanalizáciu ako
si mohol prísť na tú cenu? A Spišskokapitulský kanál nejde do našej čističky? Koľko sa oni budú
pričiňovať s platbou k tomu? Mesto berie za prenájom lesa, mesto predalo pozemky na diaľnicu
a by ma zaujímalo a opýtam sa p. hlavného kontrolóra či je to všetko v poriadku. Dajte si 22 tis.
do čističky na náklady aby my, občania, sme mali vedomosť alebo záruku, že budeme platiť
menej. Ako ste uhrali zmluvu s PVPS? Prišlo mi 27.1., že PVPS bude vyberať iba vodné. Príde
faktúra a je tam uvedené aj stočné. Prečo ja mám platiť naviac? Teraz ja musím volať na call
centrum a sa s nimi dohadovať, tak ako bol ten prevod robený? Robíme to v predstihu? Mali ste
predpokladať, že príde k nejakému sklzu.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem odkiaľ máš cenu 1,10 € pretože som rozprával , že cena za stočné je 0,99 € za
variabilnú zložku za m3, fixná zložka 10,-€. Ja neviem čo vymyslí URSO. Nie je pravdou, že
stočné je drahšie ako voda. Voda v meste Spišské Podhradie je 1,10 € bez dane a stočné 0,99 €.
Tieto informácie máš chybné. Pre mesto Spišské Podhradie čo prevádzkujeme kanalizáciu
a pitnú vodu je 1,10 €. Cena čo má PVPS je cena vody pre celú spoločnosť v 6-tich okresoch.
Prečo je účet vo VÚB - mesto má zmluvy so všelijakými bankami, pobočka VÚB je v Spišskom
Podhradí, na výber stočného musí byť samostatný účet pretože bude ministerstvo kontrolovať
výber stočného 5 rokov, musí to byť samostatný účet. Spišská Kapitula – kanál sa prepojil a bude
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podpísaná zmluva, kde budú platiť vodárne mestu koľko vody pretečie do našej ČOV. Namontujú
meradlo a presne toľko budú platiť. Lesy – máme zmluvu na prenájom za 15 tis. nie za 22 –
myslím mestské lesy. Pozemky – diaľnica – kúpili sme pozemky na IBV Pivovar od Biskupského
úradu, dokúpili sme ďalšie pozemky – vybudovali sme vodu, elektrinu, kanál, , cesty, verejné
osvetlenie - rozpočet je 1,2 mil €, na parcely to vychádza 45,- €/m2, mesto predáva tieto
pozemky za 14,-€/m2 aby sme podporili bývanie v meste. Pozval som všetkých ľudí v meste aby
som im vysvetlil stočné, rozdeľoval som na 13 a 15 hodinu, predtým boli bytové domy, rozprával
som koľko bude stáť stočné ako sa vyhodnocuje cena potom som vysvetľoval zmluvu a čítal som
ju aby pochopili. Bývaš na Trhovisku, kde ide dažďová voda z tvojho pozemku a z tvojej strechy ?
Do kanála. Tie časti mesta, ktoré nie sú pri potoku – ide dažďová voda do kanalizácie. Riešime
len splaškovú vodu, nie dažďovú, vy budete platiť len toľko čo spotrebujete vody, zvyšok bude
doplácať mesto. Neviem aká je čistička v NDS v Beharovciach, neporovnávaj neporovnateľné, ja
neviem či vy máte ja dažďovú vodu.
Jozef Slebodník
Tu je vzorec na prepočet a vypočítaj každému a tak daj každému. Do dnes sa neplatí za dažďovú
vodu, ja ju chytám a dávam na políčko, tu je ten vzorec a tak sa počíta voda, lenže nikto to
nechce tak spraviť. My za to môžeme , že máte deravé kanály? Donútiš ma a dám otvoriť nový
kanál a uvidíš, že ste tam dali penu a všetko ide do ČOV.
MVDr. Michal Kapusta
Máme urobené skúšky, certifikáty, všetko máme urobené. Ak sa nechceš pripojiť na kanál,
nemusíš.
Ján Sakmar
Robil sa nový kanál a mesto bolo rozkopané kvôli čomu sa tam nedala dažďová kanalizácia aby
sa vody odviedli mimo všetkého?
MVDr. Michal Kapusta
V tých častiach, kde sme vedeli oddeliť vody sme to urobili a snažíme sa to urobiť ďalej, na
Galovej ulici, urobíme tak Levočskú cestu, urobili sme to na Prešovskej ulici. Nie je to jednoduché
to tak urobiť, že to bolo vykopané a dať tam kanalizáciu – celkovo mesto bralo úver na kanalizáciu
500 tis. € aby sme to dofinancovali štát dal 2,8 mil. €, 200 tis. sme ušetrili, že naši ľudia robili
prípojky. Vytrápili sa naši chlapi dosť, naozaj nie je všetko 100%-ntné, to beriem, kanalizácia sa
stavala neviem koľko rokov. Skolaudovali sme veci od roku 1991, boli tam také veci čo sme zistili
až pri kontrolách kamerovými skúškami – že kanál o priemere 500 bol zaústenú do kanála
s priemerom 300. 67 m menili sme to za vlastné peniaze. Uvidíme ako nám vyjde financovanie
a režim ČOV. V roku 2016 od februára bola faktúra 30 tis. € na elektrike a treba nám riešiť kaly.
ČOV nemá kalolis, vyvážame buď do Levoče alebo do Krompách. Je to dosť toho za rok. Teraz
vám nepoviem ako to bude ako nie ale to, že mesto prevádzkuje kanál, že to bude určite
v nižších číslach pre obyvateľov ako by to bolo cez PVPS, nechceme ceny naviac, bol by som
rád, keby sme išli do 100 tis. €. Nemôže byť ten projekt ziskový a po 5 rokoch budeme skladať
účty. Viete dobre aký bol čas ako rýchlo to trebalo robiť a viete aká firma vyhrala súťaž. Aj vás
doma keď niečo robíte vás prekvapia určité veci.
Ján Sakmar
Chcem sa opýtať či sú určení ľudia na kontrolu šácht a všetkého okolo toho. Bude to niekto
kontrolovať?
MVDr. Michal Kapusta
Máme zamestnaných 3 ľudí na ČOV - p. Holický chodí aj cez víkendy kontrolovať. 21.4 bude deň
otvorených dverí, pozývam vás aby ste sa prišli na čističku pozrieť ako to tam funguje. Ďalej je na
ČOV zamestnaný M. Paľonder a administratívna pracovníčka. Kanál je v záruke 5 rokov a 6
mesiacov. 5 x sme prechádzali popod potok v kanáli a 6x pod mestom. Opravovali sme
komunikácie, 5 rokov potrvá kým sadne výkop povedali cestári.
- prišiel p. poslanec Marián Boržik - 17.40 hod.
Ján Sakmar
Kontrola musí byť sústavná.
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MVDr. Michal Kapusta
Nemôžeme zamestnať 5 ľudí, sú limity koľko ľudí môže byť zamestnaných. Dáme to
prekontrolovať, v zime určite nie, túto pripomienku beriem.
Ing. Mariana Kovalská
Mesto žiadalo odstúpenie stočného – prečo ste nepožiadali PVPS aj o odstúpenie vodného?
Prečítala článok z časopisu. Pýtala som sa brata, v Bratislave vodné majú s DPH - 0,19 € je
rozdiel, my máme drahšiu vodu. Nerozumiem tomu, a stočné majú lacnejšie o 0,16 € ako my.
Hovorím oproti PVPS. Našu cenu stočného som nemala. Prečo ste nepožiadali o odstúpenie aj
vodného? Máme dosť šikovných ľudí čo by sa o to vedelo starať, možno by sme mali vodu na
cene Studenca. Chýba mi v tej zmluve termín. Prečo to nemôžeme dať do zmluvy , že mesto
bude prevádzkovateľom aj do budúcna aby ste garantovali cenu a nie, že po piatich rokoch sa to
odstúpi PVPS. Prečo nie je uvedená doba prevádzkovania? Prečo zmluva nehovorí o septikoch?
Otec tu bol na rokovaní a bolo mu povedané, že máme sa napojiť na priamo, kopec domov má
septiky, ak mám platiť za stočné, budem požadovať aby mi mesto vyviezlo dopad zo septika. Ty
vieš o tom, pán primátor, čo sme robili pred dvomi rokmi, mali sme kal až v kúpeľni, je to
nemysliteľné, pod Trhoviskom ste vykopali kanál a dažďovú vodu ste napojili na kanál na
Kúpeľnej ulici. Zúfalá situácia a to bolo niekoľkokrát do roka. Čo ste urobili to bolo to, že ste zvýšili
obrubníky, za čo ďakujeme, len po tom chodníku sa nedá chodiť, s autom sa poriadne
nedostaneme do dvora, zase len komplikácie. My sme si museli namontovať, aby sme nemali tie
kaly až v kúpeľniach, tak sme si na vlastné náklady namontovali spätnú klapku. Bola by som rada
aby bolo v zmluve zakotvené aj to čo sa týka septika. Je budem platiť, som ochotná, ale že bude
v zmluve uvedené, že mi vyveziete septik lebo len platiť, že odtekajú splašky a ešte budem platiť
ďalšie náklady. Tlakové skúšky – nespoliehala by som sa na to, niekto za kanalizáciu zodpovedal
a ak je to v záručnej dobe tak to treba riešiť ak vy ste nepostrehli tieto veci aby ste urobili nové
tlakové skúšky. Ešte dávno sa rozprávalo , že fakt ČOV biologická nemá opodstatnenie, ak je
tam zvedená dažďová voda, malo by sa to riešiť dvojitou rúrou. Neviem či to bola správna vec,
neviem , ja sa tomu nerozumiem ale malo sa to potom robiť ináč. Na schránke mám napísané
s.r.o. a prevádzku mám vo Vzorodeve a tam platím nájomnú zmluvu. Dostala som dve nájomné
zmluvy, za firmu a domov. Je to od veci, nie?
MVDr. Michal Kapusta
Posielali sme zmluvy pre rodinné domy, bytové domy a pre firmy. To znamená, že kto aké má
vzťahy v domoch ako má nájom atď. Ak má niekto firmu v rodinnom dome a má jednu prípojku to
znamená, že nebude podpisovať dve zmluvy. To nie je o tom, aby niekto mal platiť 2x. Každý
bude platiť toľko koľko spotrebuje alebo si namontuje meradlo na kanál. ČOV je postavená dobre,
tlakové skúšky sú dobré, každé 2 týždne testujeme . Nikdy Podhradie nemalo čističku kde sa
čistila odpadová voda, zmluva s PVPS v roku 2005 bola o prevádzkovaní kanalizácie a ľudia, ktorí
platili, polovica obyvateľov platila a druhá nie, platili za to, že používali kanál, nie stočné. Nikdy by
sme nezobrali naspäť stočné, my sme nedali odpadové vody PVPS, 25 rokov sa to riešilo, zaplatili
sme za projektové dokumentácie, brali sme úver, ľudia z mesta zaplatia úver. Nikdy nebolo, že
PVPS mala stočné v plnej sile aj s ČOV, ČOV je teraz. Nie je pravdou, že vodovod sa postavil
v akcii „Z“, vodovod bol vybudovaný Slovenskou republikou, štátom a spravovali ho vodárne
a kanalizácie. To čo hovoria starší obyvatelia - robili sa rozvody ale nie vodovod. Môžeme
dostať vodovod do Podhradia , podľa znaleckého posudku čo stojí niekoľko 10 000,- € a vodovod
vyše 1 mil. €. Iné obce majú lacnejšiu vodu lebo na ňu doplácajú zo svojho rozpočtu, aby ľudia
platili menej a potom majú sklz v rozpočte. Faktom je vodovod v Katúni a Rybníček – cena 1,10
za m3 vody bez dane. Taká je cena. Zmluva – nie ja napísaná doba - je na dobu neurčitú. Dnes
máme na stole 4x VZN kde hovoríme, že mesto prevádzkuje ČOV, my nemôžeme dať do zmluvy
dobu pretože a príde iné vedenie mesta a tak ako rozhodnú poslanci tak to bude. Teraz je toto
vedenie, títo poslanci, teraz to berieme my na seba, máme živnosť, ja nechcem dať kanál PVPS
ale ku vodovodu sa dostať je nevieme. Zákon hovorí o 3 možnostiach – napojíte sa na kanál ak je
to technicky možné, postavíte si vlastnú čističku s platným stavebným povolením - také sú
v meste - alebo si vybudujete svoju vlastnú žumpu v normách ako má byť. Máš si odkladať
doklady o zlikvidovaní kalov. Podhradie má jednotnú kanalizáciu kde sa miešajú splaškové
a dažďové vody. Zhromaždí sa to do jednej rúry, ktorá ide na ČOV. Na tých uliciach, ktoré sú pri
potokoch sme urobili priepusty.
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Ing. Mariana Kovalská
Prečo nemôže byť v zmluve napísané, že mesto bude 50 rokov prevádzkovateľom čističky?
MVDr. Michal Kapusta
Vo VZN je uvedené, že mesto bude prevádzkovateľom. Ja neviem napísať v zmluve, že to bude
50 rokov. Príde iný primátor, iný parlament, bude sa meniť všetkých tisíc zmlúv v Podhradí?
Ing. Mariana Kovalská
Keď teraz rozhodnete tak má to nejakú právomoc a nebude to môcť nikto zmeniť. Vy zmiznete
a predá sa čistička PVPS. Tak to bolo aj s vodovodom.
MVDr. Michal Kapusta
Nikdy nebol vodovod mestský. PVPS je spoločnosť, kde sú združené mestá a obce.
Peter Hanigovský
Je pravdou to, že mesto bude prevádzkovať čističku na dobu neurčitú lebo to môžu fakt noví
poslanci zmeniť. Boli sme vlastníkmi vodovodu asi dva dni, od kedy to štát delimitoval mestu
a museli sme vstúpiť do vodárenskej spoločnosti. V prechádzajúcom volebnom období p.
poslanec Petrek upozorňoval na to, že bolo by dobré vodovod dostať do mesta. Vtedajší
primátor do toho nechcel veľmi ísť. V PVPS majú dve mestá majoritu – Poprad a Spišská Nová
Ves. Dažďová kanalizácia – upozorňoval na to p. Petrek, že budeme čistiť čistú vodu a za to
budú ľudia platiť, mali sme schválený podúčet ale tento fond sa ani nenaplnil, podúčet bol
zriadený. Na Mariánskom námestí niektoré domy majú dva rúry kanalizačné ale ostatné domy sú
všetky napojené na novú kanalizáciu. Tlakové skúšky – nevidel som, žeby boli do nejakej rúry
spustili balón, možno máme, neviem, papiere môžeme mať. Skúsili sme zistiť koľko nám preteká
vody denne alebo za rok z vodojemu pod hradom aby sme vedeli koľko tej vody je? Nie ja ako
odberateľ ale mesto mi musí namontovať vodomer na studňu a musí byť zablombovaný, to
budeme ešte polemizovať. Rozdiel čo čistíme a čo prichádza do Podhradia asi nebude taký veľký
aby to tie studne utiahli. Mám pripravené návrhy na uznesenie aby sme skúsili dať dokopy
projekty a skúsiť aspoň na uliciach Bielidla a Komenského zrekonštruovať kanalizáciu. Čim viac
vody príde tým viac sa bude čistiť. Pýtal som sa prečo nemáme kalolis. Zastanem sa p. primátora
v tom, že nemôže zagarantovať, že tá zmluva sa nemôže zmeniť, môže sa to stať, môže sa to
zmeniť. Ak by sa to stalo tak majú ľudia nárok spísať petíciu. Keď sa začalo s ČOV – bývalý
primátor p. Slebodník Fero nebol zo začiatku tomu naklonený ale potom bol naklonený k tomu,
že čističku nedáme PVPS, že je lepšie je gazdovať na svojom. Vodovod patrí nám, je v správe
PVPS, zatiaľ sa to nedá zmeniť.
Ing. Ján Lisoň
Záver nie je pravda, mestá a obce vkladali miesto peňazí majetok, ktorý dostali delimitáciou od
štátu ako náhradu dostali akcie, ten majetok sa stal majetkom akciovej spoločnosti. Vodovod nie
je majetkom mesta ale majetkom akciovej spoločnosti.
MVDr. Michal Kapusta
Vodovod je ťahaný z Braniska, prechádza cez niekoľko katastrov, nemôžeme povedať, že je
našim majetkom aj iných katastrov obcí. Určite jednoduchšie by bolo keby sme mali svoju vlastnú
vodu a rokovanie by bolo len s PVPS . Pred 4 rokmi sa rozprávalo o odchode, znalecký posudok
bol viac ako 10 tis. € a cena v ňom viac ako 1 mil. €. Cesta je – za peniaze a povedal som v akých
číslach, chodili sme za tým boli sme tam viackrát. Poslanci rozhodli, že ideme stavať vodovod na
IBV v spolupráci s PVPS, kde sme súhlasili, že sa dopoja lebo Studenec nám nedovolil sa napojiť
k nim a už nás upozornil na to aby sa odpojili tí čo sú doteraz k ním pripojení lebo je tam vody
málo.
Septik je nádoba, ktorá prepúšťa veci do podzemia. Žumpa je tesná nádoba. Kto má žumpu tak
mesto mu to umožní umiestniť na ČOV za 80% cenu lebo má náklady na odvoz. Neviem ti ja
povedať, že mesto bude vyvážať žumpy na vlastné náklady. Povedal som, že sa treba napojiť na
kanál priamo a dať si spätnú klapku v rodinných domoch, ktoré majú tie časti položené nižšie.
Povedal som otcovi na rokovaní, že budeme uvažovať do budúcna ale nepovedal som to, nikdy
som nepovedal, že to budeme robiť zadarmo.
Ing. Mariana Kovalská
Ja sa nemôžem napojiť na kanalizáciu lebo ste pod kanalizáciu pod Trhoviskom uložili kanál.
MVDr. Michal Kapusta
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Susedia vaši majú spätnú klapku a už ich nevytápa. Treba si dať ruku na srdce a nie len tlačiť na
mesto. Vymenili sme rúry, rozšírili sme kanalizáciu z 300 na 500, minulý rok už nebol problém.
Jozef Slebodník
Odpočty vodné – nikto tam nebol, nikto odpočty u nás nerobil.
MVDr. Michal Kapusta
Robila to PVPS nie mesto. Spadne sneh, pôjdeme urobiť my odpočet, ak súhlasíš.
Jozef Slebodník
P. Bača tu sedel od začiatku so mnou, keď som bol poslancom, v minulosti som povedal, že treba
s tou vodou niečo urobiť lebo je veľmi tvrdá. Pozerali moji kolegovia na mňa čo rozprávam, dnes
tie potrubia hnijú, všetko treba meniť. Treba s tým niečo robiť, zmäkčovať vodu. Na Trhovisku ak
je porucha musí odstaviť celé Trhovisko lebo nie sú porobené sekcie, pre jednu poruchu sa
odstaví 90 domov. 24 hod. nás nechali bez vody.
Branislav Stolárik
Bola skúšobná prevádzka, viete aký je ročný prítok, zhoduje sa to trošku s priemerom?
MVDr. Michal Kapusta
Koľko príde toľko pitnej vody je 110 – 115 000 m3 pitnej vody. Na také množstvo sme počítali
cenu odpadovej vody aby ste boli v obraze, ako sa tvorila cena. Otázkou je koľko sa vyberie lebo
vždy sú ľudia, ktorí neplatia a to je aj pri daniach aj pri smetí. Robíme tak ako sa dá. Cez ČOV
prejde 260 000 m3. Tečie 7 – 9 sekundových litrov. V lete keď neprší je 6,5 l. Nedá sa oddeliť
voda, ale berie sa priemer normy, že 34 m3 človek spotrebuje vody ročne. Min. 85 % mesta je
napojených na ČOV – vychádza to na 115 000 m3. Je pravdou to, že neprichádza taká hustota
kalu ako má ale je pravdou aj to, že ČOV je projektovaná na jednotnú kanalizáciu aby vychádzali
dobré odtoky. Pozývam vás na v apríli na deň otvorených dverí na čističku.
Ján Sakmar
Platilo sa stočné PVPS - platila len polovica ľudí. Ostatní neplatili ako sa to teraz porieši?
MVDr. Michal Kapusta
Kto nemal vybudovanú kanalizáciu na ulici, ten neplatil, boli ulice, ktoré nemali podpísané zmluvy
na stočné, teraz budú platiť všetci. Kapitula platí za dažďové vody. To nie, že boli neplatiči ale
nemali uzavreté zmluvy lebo im nešlo stočné do kanála ale do potoka.
Ing. František Pravlík
Oslovili ma občania z Komenského a Májovej ulice, že chodník pred kláštorkom slúži ako
parkovisko, ľudia musia chodiť po ceste a parkovisko pri Zväzarme je voľné. Poškodzuje sa
chodník tým, že na ňom parkujú autá.
Uznesenie č.: MZ-01-17-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

09.02.2017

Bod č.: 7

Podanie žiadosti o NFP – Prestavba a prístavba časti Materskej školy Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Na budúci týždeň bude vydané stavebné povolenie, máme všetky vyjadrenia a môžeme ísť do
toho. Predniesol návrh na uznesenie.
Ing. Ján Lisoň
Chcem zopakovať svoje stanovisko. So strechou nemám problém, vidím problém vo výučbe detí
s potenciálom vývoja vlhkosti, nebudem hlasovať.
MVDr. Michal Kapusta
Hygiena dala súhlasné stanovisko.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-4
MZ schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Prestavba a prístavba časti
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Materskej školy Spišské Podhradie“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
- celkové náklady 600 000,- €, 5% - 30 000,- €
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.02.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
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

Bod č.: 8

Podanie žiadosti o NFP – Rybníček – vodovod
MVDr. Michal Kapusta
Je vonku výzva cez Ministerstvo vnútra na dopojenie takýchto lokalít ako je naša pitnou vodou –
potiahli by sme vodovod od kameňolomu až na ČOV, prejdeme na druhú stranu cesty podvrtom
až ku družstvu, prídeme do lokality kde máme 36 bytov – v jarných mesiacoch máme problém
s pitnou vodou, musíme ju dovážať, predpokladaný náklad je 200 tis. €.
Peter Hanigovský
Prečo 2x podvrt cesty?
MVDr. Michal Kapusta
Stanovisko správy ciest je iné. Preto tento spôsob.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-5
Obecné zastupiteľstvo obce – Mesta Spišské Podhradie
a) súhlasí s predložením ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 za účelom
realizácie projektu s názvom Spišské Podhradie – Rybníček, vodovod na SO, ktorým je
Ministerstvo vnútra SR, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja
obce a platným územným plánom /ak obec má povinnosť mať vypracovanú
územnoplánovaciu dokumentáciu/
b) súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov
c) súhlasí so zabezpečením financovania rozdielu medzi celkovými výdavkami projektu
a celkovými oprávnenými výdavkami projektu
d) celkové náklady 200 000,- €, 5% - 10 000,- €
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.02.2017
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
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Podanie žiadosti – odstránenie čiernych skládok v katastri mesta Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
V Podhradí nemáme čierne skládky až na to čo nám zostalo po tehelni. Je možnosť čerpať do 50
tis. €, urobíme rekultiváciu tohto priestoru + odstránime pneumatiky čo sú pri kontajnéroch
v meste a v Katúni.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-6
MZ schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Sanácia nezákonne umiestneného
odpadu v katastri mesta Spišské Podhradie“ realizovaného v rámci výzvy
Environmentálneho fondu pre rok 2017 na činnosť C4 – sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta
a platným programom rozvoja mesta
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
- celkové náklady 51 295,32 €
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.02.2017
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

Podanie žiadosti – Zateplenie hasičskej zbrojnice v Spišskom Podhradí
MVDr. Michal Kapusta
Doplnený bod do programu, jedná sa o zateplenie hasičskej zbrojnice – zateplenie z vonku,
povala a vchodové brány z ulice a dvora. Rozpočet 84 000,- € s DPH.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-7
MZ schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zateplenie hasičskej zbrojnice
v Spišskom Podhradí realizovaného v rámci výzvy Environmentálneho fondu pre rok 2017
na činnosť L3 – zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
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- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
- celkové náklady 84 000,- €
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.02.2017
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

Vyhodnotenie 19. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 20. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
Mgr. Jozef Srnka
Bola doručená 1 obálka, spĺňala všetky podmienky , ostali 2 pozemky.
Uznesenie č.: MZ-01-17-A-4
MZ berie na vedomie výsledok 19. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar.
Zodpovedný:
Termín:
09.02.2017
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-8
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 znenía a to nasledovné parcely
registra C KN, ktoré vytvárajú 2 pozemky určené 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

12

8

2086/33

603

Orná pôda

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
2276/3

748
99

Orná pôda
ZPaN

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
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30

2086/8

1 473

Orná pôda

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:
09.02.2017
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

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Predniesla návrh na pridelenie bytov. Predniesla návrh na uznesenia.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-9
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na Mariánskom námestí 18 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pána Jozefa Valluša, bytom Uloža 52 na dobu určitú od 1.3.2017 do 31.5.2017 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.03.2017
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-01-17-B-10
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 14 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Tomáša Parimuchu, bytom Trhovisko 23, Spišské Podhradie a pre pani Alžbetu Novákovú, bytom
Sídlisko hrad 5, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.3.2017 do 31.5.2017 s možnosťou
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predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.03.2017
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

Majetok mesta – žiadosť o prenájom nebytového priestoru Starý jarok 45,
Spišské Podhradie – Súkromné centrum špeciálneho pedagogického
poradenstva, Jablonov 165
MVDr. Michal Kapusta
Súhlasia s tým, teraz nám treba potvrdiť aby mohli ísť do prenájmu. Zámer sme schválili na
minulom MZ.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-11
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 – nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí BD Starý jarok 45
v Spišskom Podhradí vo výmere 51,54 m2 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie pre Súkromné
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 053 03 Jablonov 165 je skutočnosť, že v meste
Spišské Podhradie pribudne školské zariadenie zamerané na špecialno-pedagogické
poradenstvo.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.02.2017
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

Ing. František Pravlík
Majetková komisia sa týmto zaoberala v roku 2016 a doporučila 50,- € mesačne mimo energií.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala túto vec 6.2., mali sme podklady aj od Ing. Tirpáka – mesto platilo
Službám mesta s.r.o. nájom vo výške 97,81,- € keď tam malo zriadenú Harmatovu izbu. Komisia
navrhuje MZ aby určilo nájomné vo výške 70,- € mesačne.
- hlasovalo sa o návrhu z majetkovej komisie ako o prvom podanom návrhu
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-12
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nebytového priestoru na prízemí BD Starý jarok 45 v Spišskom
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Podhradí o výmere 51,54 m2 pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 053
03 Jablonov 165 vo výške 50,- € na dobu jedného roka od podpisu zmluvy.
Zodpovedný:
Mgr. Kynčáková
Termín:
09.02.2017
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

Marián Boržik
Bol som tam niekoľkokrát – ten nájom im bude tak akurát vychádzať lebo náklady na energie
budú vysoké. Je to málo slnečný priestor.

Majetok mesta – žiadosť o odkúpenie rodinného domu Prešovská 5 – Lucia
Rovderová, Štúrova 3, Spišské Podhradie
Majetok mesta – žiadosť o odkúpenie rodinného domu Prešovská 5 – Michaela
Machajová, Štefánikova 82, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme už viacerých záujemcov o kúpu tejto nehnuteľnosti, posledný bol Juraj Mecko – nedošlo
k podpisu zmluvy, ten dom je voľný, tentokrát máme dvoch záujemcov.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča MZ zrušiť uznesenie č. MZ-08-16-B-16 o odpredaji domu Prešovská
270/5 pre Juraja Mecka z dôvodu nevykonania kúpy. Komisia odporúča MZ odpredať dom na
Prešovskej 5 pani Lucii Rovderovej za sumu 25 000,- € v dvoch splátkach a to pri podpise zmluvy
vo výške 14 000,- € a do konca roka 2017 ostávajúcich 11 000,- €. V čase keď zasadala komisia
nebola ešte doručená žiadosť od ďalšieho záujemcu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia mala obe žiadosti k dispozícii, mesto má dve možnosti – rozhodne neodpredať
dom alebo vyhlásiť VOS. Komisia navrhuje MZ schváliť zámer predaja nehnuteľnosti vo verejneobchodnej súťaži na predaj nehnuteľnosti Prešovská ul. č. 5, minimálne s podmienkami: najnižšia kúpna cena 25 000,- €, - úhrada celej kúpnej ceny pred zápisom zmeny vlastníka do
katastra nehnuteľností, - náklady na zápis zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností znáša
kupujúci.
Marián Boržik
Komisia výstavby odporúča MZ vyhlásiť VOS.
Uznesenie č.: MZ-01-17-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-08-16-B-16.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
09.02.2017
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
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-17-B-13
MZ schvaľuje vyhlásenie VOS na predaj rodinného domu Prešovská 5 a stanovuje nasledovné
podmienky:
1. najnižšia kúpna cena 25 000,- €
2. kritérium na vyhodnotenie VOS – najvyššia cenová ponuka
3. termín do 15.03.2017 do 11.00 hod.
4. úhrada celej kúpnej ceny pred zápisom zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností
5. náklady na zápis zmeny vlastníka do katastra nehnuteľností znáša kupujúci
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
09.02.2017
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

Majetok mesta – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – bývalá ZUŠ v Spišskom
Podhradí – Lukáš Skovajsa, Bielidla 26, Spišské Podhradie, Martin Hric, Bielidla
16, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť aj mapa vám bola v materiáloch zaslaná.
Marián Boržik
Komisia výstavby odporúča odpredať túto nehnuteľnosť.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zámer predaja nehnuteľností: budovy bývalej ZUŠ
a priľahlý pozemok zmenšený o časť potrebnú pre mesto, pre žiadateľov Lukaš Skovajsa a Martin
Hric, obaja bytom Spišské Podhradie.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-14
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti bývalej ZUŠ na Galovej ulici v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísanej na LV č. 1 nasledovne:
1. stavba s.č. 131 na parcele KN-C 1003, parcely KN-C 1003 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 276 m2, KN-C 1002 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 69 m2 a časť
parcely 1004/1 – ovocné sady o výmere cca 900 m2 pre Lukaša Skovajsu, Bielidla 26,
Spišské Podhradie
2. časť parcely KN-C 1004/1 – ovocné sady o výmere cca 700 m2 pre Martina Hrica, Bielidla
16, Spišské Podhradie. Kupujúci vypracuje GP na vlastné náklady za prítomnosti mesta
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.02.2017
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
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí na rok
2017
MVDr. Michal Kapusta
Preložil harmonogram zasadnutí MZ na rok 2017.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-15
MZ schvaľuje harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí na rok
2017.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.02.2017
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.: 15

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska v Spišskom
Podhradí
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil dodatok – jedná sa o zmenu adresy.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-16
MZ schvaľuje Dodatok č.1 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MsKS
Termín:
09.02.2017
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.: 16

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o zneškodňovaní obsahu odpadových
vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať poslancom , ktorí zahlasovali za VZN na minulom zasadnutí MZ. Myslel som,
že pôjdeme týmto spôsobom, nikto VZN nepripomienkoval. Nie každý je s tým stotožnený aj
v tejto miestnosti. Z dôvodu toho, že bolo viacero podnetov aj na orgány iné nielen na úrad som
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sa rozhodol aby sme išli iným spôsobom aby sme neskončili v súdnom procese s občanmi, ani
pracovníci ministerstva v tom nemajú jasno. Niektorí obyvatelia hovoria, že podľa vodomeru tiež
to nie je spravodlivé. Chcem poprosiť poslancov aby dnes zahlasovali tiež aby sme sa posunuli
ďalej. Rozdeľuje sa spôsob výberu stočného – pre tie nehnuteľnosti, ktoré majú verejný vodovod
a je namontovaný vodomer a majú len ten zdroj vodovodu sa vyrátava stočné na základe
spotrebovanej pitnej vody na odpočte vodomera za predchádzajúci rok. Kto má aj studňu aj
verejný vodovod sa vyrátava stočné ako súčet odpočtu vodomeru + 17,- m3 vody na osobu. Ak
niekto nesúhlasí môže si namontovať meradlo na prípojku. Kto má len iný zdroj vody vyrátava sa
mu stočné 34 m3 na osobu na rok alebo namontuje meradlo na studňu alebo na prípojku. Platiť
sa môže mesačne, kvartálne , ročne, prevodom, poštovou poukážkou atď. Domácnostiam bude
zaslaný harmonogram splátok, každá domácnosť bude mať svoj variabilný symbol aby sme to
vedeli skontrolovať. Bytové domy a firmy budú platiť kvartálne. Dátum vyúčtovania – bytové domy
do 28.2, rodinné domy do 30.5. Cena stanovená URSO je stanovená ako max. cena a mesto to
bude rešpektovať. To čo sa stalo v našej republike v tejto chvíli nikto nevie ako bude, pretože
fixné poplatky sa rušia. Poplatok je viazaný na skutočnosť koľko ľudí v domácnosti býva, tí ktorí
majú členov rodiny v zahraničí a sú na trvalom pobyte v meste Spišské Podhradie tak sa zapíše
počet ľudí, ktorí nehnuteľnosť užívajú, ale zase naopak máme aj takých, ktorí sú na dovolenke
u niekoho už 5 rokov. Pripomienky k VZN poslal p. Lisoň a hlavný kontrolór. Pripomienky
z finančnej komisie rešpektujem.
Ing. Ján Lisoň
Finančná túto vec prerokovala.
Peter Hanigovský
V tomto texte už nie je fix?
Ing. Ján Lisoň
Je stanovená cena URSO-m.
Peter Hanigovský
Keď mesto chce merať vodu z iného zdroja malo by zabezpečiť meradlo tak ako to majú vodárne
čo som zisťoval po okolitých mestách. Tých studní v meste je možno 20. Nie je problém aby si
vodomer namontoval majiteľ ale keď to nie je s plombou tak to nemá význam.
MVDr. Michal Kapusta
Producent má na výber, buď pôjde paušálom alebo si namontuje vodomer.
Marián Boržik
Ťažko je niekoho prinútiť aby si dal namontovať na studňu vodomer.
Ing. Ján Lisoň
Je tu uvedené , že na inom zdroji, ktoré spĺňa podmienky zákonných predpisov o meteorológii–
predpisom meteorológie. Montáž vodomera musí niečo spĺňať, musí ho montovať osoba, ktorá
má na to oprávnenie atď. Na studenú vodu sú lehoty najviac 6 rokov. Ak bude niekto
„rozhadzovať“ svoje plomby tak ho oznámime na úrad pre meteorológiu alebo zamestnávateľovi
a bude to mať obmedzené.
Peter Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-01-17-BMZ schvaľuje doplnenie VZN č. 1/2017 v čl. 4 bod 7 ods. a/: „ zabezpečenie merania z iného
zdroja zabezpečí dodávateľ služby čistenia odpadových vôd meračom, ktorý spĺňa náležitosti
originality opatreného plombou“.
Zodpovedný:
Termín:
09.02.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
0
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
0
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Mgr. Milan Blahovský

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Peter Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-01-17-BMZ schvaľuje doplnenie VZN č. 1/2017 v čl. 5 bod 6: „majiteľ septika, ktorý je napojený na
mestskú kanalizáciu a platí poplatok za zneškodňovanie odpadových vôd môže pri jej čistení
odviesť jej odpad bezodplatne na ČOV“.
Zodpovedný:
Termín:
09.02.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
0
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
-

0

-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-01-17-BMZ schvaľuje doplnenie VZN č. 1/2017 v čl. 7 bod 1: „ktorá je najvyššou možnou cenou za
kalendárny rok. Definitívnu cenu schváli mestské zastupiteľstvo“.
Zodpovedný:
Termín:
09.02.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
0
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
0
Vladimír Tomko
Mgr.
Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
-

0

-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Peter Hanigovský
Navrhujem aby cena stočného na rok 2017 bola vo výške 1,- €. Dôvod: mesto by malo znášať
časť nákladov na prevádzku ČOV keďže do ČOV vteká spodná voda zo starých kanalizácií viď.
Bielidla, Komenského, Kúpeľná ako aj dosť veľký počet domov, ktoré majú napojené odkvapy na
kanalizáciu keďže nie je vybudovaná kanalizácia na dažďovú vodu. Predniesol návrh na
uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-01-17-BMZ schvaľuje cenu stočného pre rok 2017 vo výške 1,- €.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
-

09.02.2017

0

-
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

0
0
-

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

-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Peter Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie aby sa finančná a stavebná komisia zaoberali rekonštrukciou
starých častí kanalizačnej siete mesta s oddelením dažďovej vody.
Ing. Ján Lisoň
Pred rokovaním finančnej komisie sme sa stretli s p. Hanigovským. Nadniesol som jeho návrhy
na komisii. Zhodli sme sa na tom, že max cena sa bude v meste používať. Mesto pripravuje
podklady pre URSO na schválenie ceny, ak by sme začali polemizovať , na čo má právo, o cene,
tak by v podstate polemizovalo o podkladoch, ktoré už boli predložené, prikláňam sa k tomu nech
sa pochybovači zúčastňujú na príprave podkladov. Odborníci v meste so znalosťou vecí predložili
podklady, považujem za nevhodné aby sa o tom polemizovali. Preto sme navrhli aby cena, ktorú
určí URSO sa používala aj pri fakturácii.
MVDr. Michal Kapusta
Cena za odpadovú vodu je o 0,10 € nižšia ako mala PVPS. Ale nie je tam uvedená tá fixná
zložka. V cenotvorbe nie je ani cent zisku z dôvodu aby sme ustáli kontrolu o 5 rokov. Nie je
problém do budúcna vám predložiť veci, ktoré sa podali na URSO aby ste vedeli akú cenu sme
navrhli.
Ing. Ján Lisoň
Ak by MZ schválilo návrh z finančnej komisie aby tá veta o cene bola zakomponovaná, aj tak to
nie je zabetónované lebo príslušným počtom hlasov poslancov sa to dá zmeniť.
Uznesenie č.: VZN 1/2017
MZ schvaľuje VZN č. 1/2017 o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd podľa miestnych
podmienok na území mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.02.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
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

Ing. Ján Lisoň
Som zvedavý ako rozhodne štátny orgán.
Peter Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie. Kým ešte eurofondy fungujú aby sme to skúsili, bez PD
nemôžeme robiť nič, navrhujem aby sme sa týmto zaoberali.
Mgr. Jozef Bača
Bavíme sa o rekonštrukcii alebo o dažďovej kanalizácii?
Splaškovú máme. Je problém
s dažďovou kanalizáciou.
Peter Hanigovský
Tieto ulice produkujú veľké množstvo spodnej vody.
MVDr. Michal Kapusta
Teraz ak niekto postaví dom už dažďovú vodu nemôžu dať do kananlizáície. 60% vody musí
zostať na pozemku. To je zákon EU.
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Peter Hanigovský
Keby sme vybudovali novú kanalizáciu na dažďovú vodu neporiešime čističku. Treba skúsiť
vymeniť potrubia.
MVDr. Michal Kapusta
Uvidíme ako nám to vyjde. Ak vyberieme 100 tis. € a že nám niečo zostane, tak chcel by som
riešiť priepust popod Margecianku, ktorý bol postavený pred 20 rokmi, potom Kúpeľnú, Bielidla
a Komenského ale to je beh možno na 10 rokov. Nie je najväčší problém strecha ale problém je
s podzemnými vodami. Súhlasím.
Marián Boržik
Momentálne je taká situácia na uvedených uliciach. Pomáha to obyvateľom, že im nemoknú
domy, v tomto prípade treba to citlivo zvážiť, nemáme peniaze na odvodnenie aby sa im domy
nezničili.
Uznesenie č.: MZ-01-17-C-1
MZ ukladá Finančnej komisii a Komisii pre výstavbu a územný plán aby začali s prípravou
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu starých častí kanalizačnej siete mesta na uliciach
Bielidla, Komenského a Kúpeľná s oddelením dažďovej vody.
Zodpovedný:
Termín:
Priebežne
informovať
na
zasadnutiach MZ
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.: 17

Správa o výsledkoch kontrol za II. polrok 2016
Ing. Stanislav Ledecký
Predniesol správu o výsledkoch kontrol za 2. polrok 2016. Subjekty s právnou subjektivitou
zodpovedajú za dodržiavanie právnych predpisov samostatne. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-01-17-A-5
MZ berie na vedomie správu z kontroly hlavného kontrolóra o výsledku kontrol za II. polrok 2016.
Zodpovedný:
Termín:
09.02.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 18

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
Ing. Stanislav Ledecký
Predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. Poprosím zobrať do úvahy môj
úväzok. Hlavný kontrolór nekontroluje vždy a všetko, dôležité je schváliť plán kontrolnej činnosti.
V samospráve je povinností strašne veľa a prosím aby ste mi nemali za zlé ak upozorňujem hoci
len preventívne, len si konám svoju prácu.
Peter Hanigovský
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Tak ako sme 4.1. dostali pripomienky k VZN prijatému v decembri 2016 pripadalo mi to, že si sa
pozabudol. Ku každému VZN som čakal nejaké stanovisko hlavného kontrolóra. K tomuto dnes
predloženému kvitujem pripomienky, je to tak ako by to malo byť.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-17
MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
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
+

09.02.2017

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 19

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa § 18 f ods. 1 písm. e)
zákona č. 369/1990
Ing. Stanislav Ledecký
Predniesol správu o kontrolnej činnosti. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-01-17-A-6
MZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podľa § 18 f ods. 1 písm.
e) zákona č. 369/1990.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
09.02.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 20

Správy z komisií pri MZ
Štefan Faltin
Predniesol správu zo zasadnutia komisie OVP. Predniesol návrh na uznesenie Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Priečne prahy a prechody pre chodcov sú dopravné značenia?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-18
MZ schvaľuje projektovú dokumentáciu pre určenie trvalého dopravného značenia – Doplnenie
dlhých priečnych prahov na miestnej komunikácii – Galova ulica v Spišskom Podhradí
a dobudovanie chodníka za účelom vytvorenia prechodu pre chodcov na Galovej ulici. Vyznačený
priečny prah (spomaľovač) by zároveň slúžil aj ako prechod pre chodcov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
09.02.2017
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

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mária Kaľavská
Predniesla správu zo zasadnutia bytovej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Predniesla
stanovisko komisie k otvorenému listu nájomníkov ohľadne zníženia nájomného.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť nájomníkov bytového domu Palešovo nám. 25
o zníženie nájomného.
Uznesenie č.: MZ-01-17-F-1
MZ zamieta žiadosť nájomníkov bytového domu na Palešovom nám. 25 o zníženie nájomného.
Zodpovedný:
Termín:
09.02.2017
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

Vladimír Tomko
Komisia životného prostredia zasadala v novembri 2016. Podal informáciu. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Ing. František Pravlík
Predniesol správu zo zasadnutia majetkovej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Komisia
navrhuje MZ zaradiť do majetku mesta umelecké diela darované mestu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia sa týmto zaoberala a navrhuje MZ schváliť ceny obrazov z plenérov
organizovaných mestom v rokoch 2013-2016.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-19
MZ schvaľuje zaradiť do majetku mesta umelecké diela darované mestu v aritmetickom priemere
oboch hodnotiteľov - za rok 2014 vo výške 13 000,- €, za rok 2015 vo výške 8 450,- € a za rok
2016 vo výške 46 275,- €. Celková hodnota umeleckých diel za roky 2014-2016 je 67 725,- €
Zodpovedný:
Mgr. Kynčáková
Termín:
09.02.2017
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

- 20.10 hod. – odišiel p. poslanec Boržik
Ing. Ján Lisoň
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Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Predniesol
návrhy na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-20
MZ schvaľuje v mesiaci apríl 2017 ponúknuť spoločnosť Služby mesta s.r.o. na predaj
neoddlženú za najvyššiu ponúknutú cenu s termínom na predloženie ponúk do 02.06.2017.
Zodpovedný:
Bujňáková
Termín:
09.02.2017
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-01-17-B-21
MZ schvaľuje aby v rámci konsolidovanej účtovnej závierky audítor preveroval účtovné vzťahy
účtovnej závierky vždy inej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v kalendárnom roku.
Subjekt na preverenie účtovnej závierky za rok vyberie MZ žrebom na svojom zasadnutí. V roku
2017 bol bola žrebom vybratá Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
09.02.2017
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
Predniesol návrh na uznesenia ohľadom zapisovateľky školskej a finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-01-17-B-22
MZ schvaľuje Bc. Michaelu Novákovú za zapisovateľku Komisie pre školstvo a šport počas
obdobia materskej dovolenky prípadne rodičovskej dovolenky Ing. Slávky Čarnej.
Zodpovedný:
Termín:
09.02.2017
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-01-17-B-23
MZ schvaľuje Bc. Michaelu Novákovú za zapisovateľku Finančnej komisie počas obdobia
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materskej dovolenky prípadne rodičovskej dovolenky Ing. Slávky Čarnej.
Zodpovedný:
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
+

09.02.2017

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 21

Rôzne
Štefan Faltin
Rozprával som s viacerými ľuďmi z Májovej ulice, že by bolo dobre aby sa tam osadil retardér,
viem, že to je štátna cesta, ale keby bolo z našej strany možné o tom rokovať. Tam už začínajú
preteky tak ako na Galovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Na štátnej ceste nemôže byť retardér, neschváli to dopravný inšpektorát ale môžeme napísať list,
budeme sa informovať ale už taká istá vec nám neprešla na Štefánikovej ulici.
Ing. Ján Lisoň
Prijali sme VZN č. 1/2017 považujem ho za začiatok pri financovaní prevádzky kanalizácie a ČOV
a som presvedčený , že z finančného hľadiska sa nám k tomu bude potrebné vrátiť. Predstavy
o tom aby sa robila príprava kanalizácie pre dažďové vody bude postavená na tej vode, s ktorou
sa budeme musieť vysporiadať. Pri rozpočte budeme musieť rozprávať čo ďalej s týmto
zariadením.
Peter Hanigovský
Možno, že budeme dvíhať aj poplatky za odpad.
MVDr. Michal Kapusta
Hrozí to.
Bod č.: 22

Rôzne
MVDr. Michal Kapusta
Ukončil rokovanie MZ a poďakoval prítomným za účasť.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 20.30 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 09.02.2017

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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................................................
Prednosta MsÚ
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