Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 14.2.2013
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4)

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o
projektoch a pracovných cestách

5)

Správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste
Spišské Podhradie za rok 2012
Pro Populo s.r.o. – správa o hospodárení za rok 2012
Podnety občanov
Ekover – výpoveď Rámcovej zmluvy

6)
7)
8)

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci

zástupca
primátora
riaditeľ OO PZ
vedúci strediska

Pridelenie bytu:
- Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí
10) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za
rok 2012
11) Správy z komisií pri MZ

9)

12) Rôzne
13) Žiadosť p. poslanca Hanigovského o zverejnenie

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

hlavný kontrolór
predsedovia
komisií
vedúca
ekonomického
oddelenia

platových náležitostí zamestnancov rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta a MsÚ v Spišskom
Podhradí
14) Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
MVDr. Michal Kapusta
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Hostia podľa prezenčnej listiny

primátor, zástupca
primátora
primátor

Predsedajúci

+
N
N
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Miloslav Repaský
Mgr. Peter Vandraško
Štefan Horbaľ
Štefan Faltin
Jozef Komara
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
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Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem
doplniť bod do rokovania – predsedníctvo v kultúrnej komisii.
MVDr. Michal Kapusta
Máme bod „Správy z komisií pri MZ“.
Uznesenie č.: MZ-3-13-B-1

MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

14.02.2013

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenia ste mali zaslané domov, má niekto niečo k bodu kontrola plnenia uznesení? Poslanci
nemali pripomienky ani dotazy k uzneseniam.
Podal informácie o projektoch a pracovných cestách.
Je výzva cez ROP na regeneráciu sídiel – úprava centier námestí, môžu tam byť mestá, ktoré
mali povodne v roku 2010, sme v tom zozname. Je tam možnosť ísť do 900 tis. €. Je tam 40 obcí
z celého Slovenska, sme v tom balíku. Keby chcel niekto k tomu viac mám tu pripravené
podklady. 28.2. je termín kedy sa treba cez internet zaregistrovať.
Uznesenie č.: MZ-3-13-A-1
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch a pracovných
cestách.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2013
Overovatelia:
Primátor:
Prišiel p. poslanec Mgr. Ján Furman.
Bod č.: 5

Správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za rok
2012
Mgr. Jozef Pentrák
Predniesol správu o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za rok 2012.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval riaditeľovi za prácu a taktiež spoluprácu obvodného oddelenia s mestom, ktorá je na
veľmi dobrej úrovni. Riaditeľ je členom komisie OVP, pomáhame si navzájom – kamerový systém
atď.
Uznesenie č.: MZ-3-13-A-2
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MZ berie na vedomie Správu o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie za
rok 2012.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2013
Overovatelia:
Primátor:
Prišiel p. poslanec Peter Hanigovský.
Bod č.: 6

Pro Populo s.r.o. – správa o hospodárení za rok 2012
Ladislav Mišičko
Predniesol Správu o hospodárení v lesoch mesta Spišské Podhradie za rok 2012.Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Mgr. Jozef Bača
Môžeme byť maximálne spokojní so spoluprácou s Pro Populom, spolupráca je na veľmi dobrej
úrovni. Ďakujem za doterajšiu spoluprácu.
Uznesenie č.: MZ-3-13-A-3
MZ berie na vedomie Správu spoločnosti Pro Populo Poprad s.r.o. o hospodárení v lesoch mesta
Spišské Podhradie za rok 2012.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2013
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 7

Podnety občanov
-

neboli žiadne

Bod č.: 8

Ekover – výpoveď Rámcovej zmluvy
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schválili Rámcovú zmluvu s firmou Ekover na zvoz komunálneho odpadu, do
zmluvy sme doplnili klauzulu s možnosťou výpovednej lehoty.
Peter Hanigovský
Banka akceptovala našu zmluvu s možnosťou výpovede?
MVDr. Michal Kapusta
Nikto sa neozval. Máme tam ročnú výpovednú lehotu. Výpoveď by naskočila na budúci mesiac.
Máme tak možnosť, ak by firma Ekover neprosperovala, aby sme robili zvod odpadu sami, tak by
to vychádzalo od marca 2014. Keby to firma zvládala finančne a boli sme spokojní, tak sa
výpoveď zmluvy nemusí naplniť.
Vladimír Petrek
V prípade že by sme išli vlastnou cestou, ideme do úveru?
MVDr. Michal Kapusta
Je ťažko teraz odpovedať lebo my to nevieme. Prehodnotíme po pol roku ako firma Ekover je na
tom finančne a keď bude stáť zle tak urobíme VO na nákup auta a to buď z úveru alebo na lízing.
Je tam ročná výpovedná lehota.
Mgr. Jozef Bača
O spôsobe financovania budete rozhodovať vy.
MVDr. Michal Kapusta
Musíme mať priestor na verejnú súťaž, nejaký čas to potrvá.
Vladimír Petrek
Na valnej hromade bolo, pán primátor, povedané, že firma Ekover si účtuje za sáčky čo sú
bokom pri konvách 1,50 €?
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Mgr. Jozef Bača
Firma Brantenr za každý sáčok si naúčtovali toľko ako za celú konvu, odvtedy zberáme sáčky
sami. Neviem o tom, žeby sa o tom rozprávalo na valnej hromade. V ročnej zmluve bol poplatok
za každú konvu, za každé hodenie vrecka zarátali ako jednu konvu, nikoho sa to nepýtali.
Vladimír Petrek
Myslím si, že je to dosť vysoký manipulačný poplatok.
Mgr. Jozef Bača
Už tie sáčky 3 roky zbierame my. Prepočítal som to, je to úspora nejakých 400 tis. Sk.
Vladimír Petrek
Mohol by si navrhnúť aby za sáčok nebrali manipulačný poplatok. Lebo keď to zberá mesto tak
nás to stojí určité peniaze.
Štefan Faltin
Nič nás to nebude stáť keby si to na valnej hromade p. primátor predniesol.
Peter Hanigovský
Sáčky v predzbere – výsledok je taký , že chlapi to už aj triedia, dve autá fólie už odišli z mesta.
Fólie sú hlavne z obchodov.
MVDr. Michal Kapusta
Náš traktor na váhu zoberie necelú tonu. Firma Ekover sme rozprávali o tom, že či musí náš
traktor chodiť a zberať vrecia, sú prístupní na to, že štyri vrecia sa rovnajú jednej konve. Môžeme
to vyskúšať. Na to sú prístupní, boli prístupní aj k tomu aby sme našli dvoch ľudí, ktorí budú
ochotní ísť s nimi a ich zaplatia, na ten utorok.
Vladimír Petrek
Ekover nie je prístupný aby zberal vrecia bez manipulačného poplatku? On už má zisk aj bez
toho.
Mgr. Miloslav Repaský
Potom budú už len sáčky , nie konvy.
Vladimír Petrek
Každý musí mať konvu.
MVDr. Michal Kapusta
Nemusí mať každý konvu, každý za smetie musí platiť a môže mať aj vrece.
Mgr. Miloslav Repaský
Budeme znášať nejaké následky ak vypovedáme zmluvu?
Mgr. Jozef Bača
Podpísali sme Rámcovú zmluvu, že bod o vypovedaní je, o ničom inom zmluva nehovorí.
Mgr. Miloslav Repaský
Sme členmi združenia – aké by boli dôsledky našej výpovede?
MVDr. Michal Kapusta
Hlasoval som za Rámcovú zmluvu preto lebo tam bola výpovedná lehota. Som za schválenie
výpovede rámcovej zmluvy. Neodpovedali nám tak ako sme chceli. Ak firma nepôjde v dobrých
číslach tak navrhujem aby sme išli po svojom. V polovici roka uvidíme ako ďalej.
Mgr. Jozef Bača
Ekover bude mať za sebou celý finančný rok a uvidíme v akých bude číslach.
JUDr. Jozef Tekeli
To, že vypovieme zmluvu neznamená, že nebudeme členom Ekoveru. Pravdepodobne keď sa
rozhodnú spoločníci tak nás následne vylúčia z Ekoveru. Podľa stavu hospodárskeho výsledku sa
potom budeme pravdepodobne podieľať na strate, plus ešte máme nejaké záväzky z minulosti
voči Ekoveru, ktoré však spoločnosť doposiaľ riadne nezdokladovala.
Mgr. Miloslav Repaský
Táto firma môže vykázať aj zisk. Opatrne sa preto pýtam aké budú následky.
JUDr. Jozef Tekeli
Presne sa následky v tejto chvíli konkretizovať nedajú. Poviem to však laicky - určite budú od nás
niečo chcieť.
Mgr. Ján Furman
Čo keď po pol roku zistia, že profit firmy bude dobrý, my ku koncu výpovednej lehoty ju môžeme
znegovať a fungujeme ďalej?
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MVDr. Michal Kapusta
Tak.
Uznesenie č.: MZ-3-13-B-2

MZ schvaľuje vypovedanie Rámcovej zmluvy s firmou Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61
Spišské Vlachy bez uvedenia dôvodu s termínom 28.2.2013.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
28.2.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Pridelenie bytu – Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí
Peter Hanigovský
Komisia schválila pridelenie bytu na ul. Starý jarok 31 pre p. Jána Kočiša.
Uznesenie č.: MZ-3-13-B-3

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí pre pána:
Jána Kočiša bytom mesto Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.3.2013 do 31.5.2013
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2012. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-3-13-A-4
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra mesta o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2013
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 11

Správy z komisií pri MZ
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Peter Hanigovský
Komisia sa zaoberala žiadosťou p. Džugu o zámenu bytu v širšom centre mesta z dôvodu, že mu
nevyhovujú podmienky na bývanie, v byte sa tvoria plesne a sú tam ploštice. K uvedenej žiadosti
komisia zaujala nasledovné stanovisko:
„Komisia už vykonala šetrenie v domácnosti dňa 22.11.2012, poučila rodinu o dodržiavaní
zásad bývania, hygieny, vetrania atď. V mesiaci január 2013 bola vykonaná desinsekcia
(zneškodnenie ploštíc) na náklady mesta. Z uvedeného vyplýva, že mesto urobilo všetky
možné opatrenia na odstránenie nevyhovujúcich podmienok, ktoré uviedol pán Džuga vo
svojej žiadosti. Keďže mesto momentálne nemá voľný byt v blízkosti centra mesta, ktorý
by bol vhodný pre menovaného a keď pán Džuga aj napriek vykonaným opatreniam nie je
spokojný s bytom, kde býva, komisia navrhuje, aby si menovaný zabezpečil bývanie na
vlastné náklady. Komisia taktiež navrhuje vyradiť žiadosť o pridelenie bytu z evidencie.“
MVDr. Michal Kapusta
Deratizácia sa urobila komplet vo všetkých bytoch na Rybníčku.
Uznesenie č.: MZ-3-13-B-4

MZ schvaľuje stanovisko komisie.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

14.02.2013

Primátor:

+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Komisia vykonala obhliadku bytov na ulici Palešovo nám. 25 v Spišskom Podhradí kvôli
sťažnostiam ohľadom vlhnutia stien a stropov. Jedná sa o byty nájomníkov: Palonder Mário,
Lukáč Michal a Vašák Vladimír. Komisia navrhuje Službám mesta, s.r.o. aby posúdili a následne
navrhli spôsob odstránenia zvlhnutých stropov a stien v predmetných bytoch.
Na finančnej komisii sme mali právnu zástupkyňu firmy Vzorodev. Oboznámila komisiu so
situáciou ohľadom pozemkov, ktoré chce Vzorodev vysporiadať. Nezaoberali sme sa prenájmom
kotolní lebo p.primátor povedal, že je ďalší záujemca.
Finančná komisia odporúča preveriť platnosť hospodárskej zmluvy, preveriť parcely, aj
vyvlastnené a požiadať Vzorodev aby predložil doklad o zaplatení pozemkov. PhDr. Ján Kotlár –
žiadosť o vysporiadanie pozemkov – komisia doporučuje MZ dať preskúmať titul nadobudnutia
vlastníctva parcely. Jedná sa o parcelu na štadióne, nemali sme jasno lebo tie parcely boli
vyvlastnené v roku 1948, že či sa jedná o ich pôvodné pozemky alebo im boli dané. Keď budú
tieto veci jasné môžeme sa ďalej zaoberať týmto bodom.
MVDr. Michal Kapusta
Palešovo nám. 25 – keď spadne sneh, príde stavebný dozor a zástupca firmy Unistav , záruka
je 5 rokov na strechu. Pán Kotlár – v meste Sp. Podhradie nikto nedostal náhradné pozemky od
SPF len ich vlastné. Prvý kto bude – bude p. Jozef Slebodník. Pán Kotlár – to sú ich pôvodné
pozemky.
Mgr. Jozef Bača
Dnes o 15.30 prišiel mail od záujemcu ohľadne prenájmu kotolní, do konca budúceho týždňa
spracujú návrhy – prídu a predložia ponuku a návrh spolupráce.
MVDr. Michal Kapusta
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Pána Varšu sme oslovili či chce zostať predsedom komisie a on súhlasil, chce robiť ďalej
predsedu kultúrnej komisie. Podľa štatútu mesta môže byť predsedom aj nie poslanec ale musí
byť členom komisie poslanec.
Mgr. Jozef Bača
Je to veľmi dobré rozhodnutie Dr. Varšu robiť predsedu komisie. Navrhujem poslanca do
kultúrnej komisie p. Kapustu – robí ohľadne Spišského Jeruzalema atď.
MVDr. Michal Kapusta
Tento rok bude veľmi náročný na kultúrne podujatia – Spišský Jeruzalem, slávnosti, 20 rokov
unesca. Ja chodím skoro na všetky komisie. Nenaruší to rozpočet, ja neberiem peniaze za
komisie.
Uznesenie č.: MZ-3-13-B-5

MZ schvaľuje MVDr. Michala Kapustu za člena Komisie pre kultúru, kultúrne a historické
pamiatky a pamätihodnosti mesta.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Kto chce ísť z poslancov do komisie do Katúň?
Mgr. Ján Furman
Ty si bol strojcom, pán Horbaľ, loboval si za pána Smika.
Peter Hanigovský
Môžem byť ja.
Uznesenie č.: MZ-3-13-B-6

MZ schvaľuje Petra Hanigovského za člena Komisie pre mestskú časť Katúň.
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
0
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Peter Vandraško
Dňa 11.2.2013 bolo zasadnutie školskej komisie. KŠÚ sa zrušil, teraz to je Obvodný úrad Prešov ,
odbor školstva. Na komisii sme sa zaoberali prípravou Dňa učiteľov – 5.4. bude slávnostná
akadémia, zabezpečovať ju bude ZUŠ. Riaditeľ CVČ predložil žiadosť o navýšenie rozpočtu
v rámci originálnych kompetencií o 8 114,- € z dôvodu vyššej úspory finančných prostriedkov
v roku 2012 oproti plánovanému šetreniu.
MVDr. Michal Kapusta
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Mali sme podnet z Katúň aby sme riešili opravu cesty a údržbu cesty, ktorá je v správe KSK.
Prišlo stanovisko, že cestu vedú v pláne opravy. Letná aj zimná údržba – robí ju PSK – stredisko
Levoča, výtlky sú urobené. Celý systém je v tom, že poslanci PSK a KSK schvaľujú , ktoré úseky
ciest sa budú robiť, takže bude potrebný lobing. Žiadosť o odstránenie komína na Štúrovej ulici –
komisia dala návrh na posúdenie. Budeme vedieť na budúci týždeň koľko by stálo zbúranie
komína. Projektant dá koľko by stálo spojenie komína s bytovkou a vo štvrtok na komisii to
preberieme a dáme návrh. Som zvedavý koľko vyjde búranie takého komína.
Mgr. Miloslav Repaský
Nemá komín zostať do budúcna?
MVDr. Michal Kapusta
Je tu žiadosť, na ktorú treba odpovedať, zistíme financie a dáme stanovisko.
Peter Hanigovský
Finančná komisia zamietla túto žiadosť.
Mgr. Ján Furman
Správa o oprave cesty je oficiálna?
MVDr. Michal Kapusta
Oficiálna.
Mgr. Ján Furman
Na ceste do Katúň je 15 cm kaša. Ja si takú údržbu nepredstavujem Jednak autobus má problém
sa otočiť. Teraz sa nám cesta odhrnula cez mesto aj keď to nie je mestská komunikácia. Ostatné
komunikácie sú všade upravené ale cesta do Katúň je v katastrofálnom stave. Mňa takáto
odpoveď, že to bude v ďalšej desaťročnici urobené, neuspokojuje. Treba túto situáciu riešiť, aby
sa cesta nie len lepila ale aj urobila, uvidíte na jar koľko bude výtlkov. Mesto na to financie nemá
ale možno sa treba pokúsiť ešte o nejaký krok zámeny cesty. Toto je tak nešťastne poriešené.
MVDr. Michal Kapusta
Boli sme na jednaní v Košiciach. Nevedia si predstaviť žeby sa zamenil tento úsek. Toto sa asi
nedá. Výzva má ísť zase o dva roky, už teraz treba lobovať na KSK aby tento úsek išiel aspoň do
plánu.
Mgr. Ján Furman
My košických poslancov nevolíme tak tam si neviem predstaviť lobing.
MVDr. Michal Kapusta
Oprava tejto cesty by stála 120 tis. €.
Mgr. Jozef Bača
Nie je to naša cesta.
Mgr. Ján Furman
Ja len čakám kedy sa ozve SAD, že do Katúň už autobus chodiť nebude.
Štefan Faltin
Zasadali sme 24.1 – preberali sme VZN na ochranu verejného poriadku, ktoré prokurátor vrátil –
prehodnocovali sme ho znovu. Zaoberali sme sa jednotlivými bodmi, dávali sme ich do súladu
s pripomienkami a zaslali sme ho hlavnému kontrolórovi aby na to pozrel. Dopravné značenie na
hrad – od parkoviska pod hradom ku hradu – parkujú vozidlá po chodníku až hore , tak sme dali
návrh na umiestnenie dopravnej značky s dodatkom, aby vozidlá nechodili po chodníku lebo
chodník nebol stavaný pre motorové vozidlá ale pre peších. Parkoviská platené v meste – nemá
ich kto obísť alebo skontrolovať či ten kto parkuje, či platí parkovné? Zamestnanci chránenej
dielne nemôžu kontrolovať parkovné. Padol návrh aby Služby mesta prijali z úradu práce cez
aktivačné práce zamestnanca, ktorý by kontroloval platené parkoviská a upozorňoval by na
nezaplatenie s následným vybraním poplatku, prípadne by zakladal za stierače auta lístok
s upozornením na nezaplatenie a možnosti toto parkovné uhradiť. Možno to veľký peniaz
neprinesie, ale by sme naučili ľudí aby si za parkovanie zaplatili. Mohlo by to byť jedno z riešení.
Mgr. Miloslav Repaský
Prečo tá dodatková tabuľa?
Štefan Faltin
Pán Bujňák tam má firmu.
Mgr. Miloslav Repaský
Aby to nebolo turistom na smiech, keď je to chodník pre peších a obsluhe vjazd povolený.
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Štefan Faltin
Chodník po škôlku p. Bujňáka je zhutnený, až hore o chodník sa jedná.
Vladimír Petrek
Parkovanie tam je len v letných mesiacoch. Je tam i človek, ktorý je na parkovisku tak aby to
usmernil.
Štefan Faltin
Ty nemôžeš nikoho upozorniť keď tam nie je dopravná značka.
Uznesenie č.: MZ-3-13-B-7

MZ schvaľuje osadenie dopravnej značky na začiatok chodníka na parkovisku pod
hradom smerujúceho k Spišskému hradu „Zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám“
s dodatkovou tabuľou „Dopravnej obsluhe vjazd povolený.“
Zodpovedný:
Termín:
14.02.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+
+
0

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Rôzne
Štefan Faltin
Chcem počuť aby som vedel povedať občanom Prešovskej ulice či sa chodník tento rok bude na
Prešovskú ulicu robiť.
Dopočul som sa, že požiarnik dostal výpoveď z mesta. Všimol som si, že od kedy on neodhŕňa
sneh tak ani pred Požiarnou zbrojnicou nemá kto odhrnúť sneh. Teraz keď dostal výpoveď, on
už pred garážami nemá vypratať alebo nemá záujem? Nerozumiem tomu, tak potom nech to
odhrnie traktor okolo garáží.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Kaintz nedostal výpoveď, dohodli sme sa o ukončení pracovného pomeru, to je rozdiel.
Dôvod rozviazania – p. Kaintz bol 0,8 úväzku vodič a 0,2 hasič . Prišiel o vodičský preukaz na
určitý čas, nemohol vykonávať prácu vodiča preto sme sa dohodli o ukončení pracovného
pomeru. Sneh pred požiarnou zbrojnicou je už odhrnutý. Najprv sa robili cesty.
Chodník na Prešovskú ulicu – v rozpočte máme peniaze, je vonku výzva na regeneráciu sídiel,
v ktorej sú chodníky na Štefánikovu ulicu, Mariánske námestie, Palešovo námestie a Prešovskú
ulicu až ku p. Kickovi. Máme materiál čo dal Doprastav , máme v rozpočte 24 tis. €. 28.2
bukujeme žiadosť na podanie. V prvom kole to treba ustáť.
Peter Hanigovský
Sú alternatívy, z peňazí čo máme v rozpočte sa celý chodník neurobí, treba zvážiť keď ide výzva
kedy je perspektíva na vybudovanie chodníka?
MVDr. Michal Kapusta
Do konca roka 2013 musia poschvaľovať všetko na programovacie obdobie do roku 2015.
Peter Hanigovský
Keď neuspejeme tak v tom septembri by sme mohli začať robiť chodník , aspoň časť, z peňazí čo
máme v rozpočte.
Mgr. Miloslav Repaský
Páči sa mi, že sa dá urobiť aj časť kanála pod chodníkom. Nepáči sa mi výber chodníkov. Keď
hlasujeme nejaké veci – konkrétne táto značka na hrad, z akých peňazí? A nepáči sa mi, že sme
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dnes usadili do komisie člena bez vedomia predsedu. Toto sa mi dnes nepáčilo. Na začiatku som
chcel doplniť bod rokovania ohľadne tejto komisie.
Mgr. Jozef Bača
Keď bude mať predseda niečo proti tomu, pán zástupca, tak môžeš odstúpiť.
MVDr. Michal Kapusta
LKxP bola schválená v roku 2009 – majú sa robiť tie chodníky , ktoré spájajú MRK ku
komunitnému centru – preto chodník na Prešovskej a Štefánikovej ulici. MZ pred nami robilo
okolo LKxP. V návrhu na uznesenie som napísal, že treba napísať kto by mohol byť členom
komisie, nikto nedal žiadny návrh. Jedná sa o komisie kde sú predsedovia ,ktorí nie sú
poslancami a nie sú na MZ. My kanál chceme robiť a ešte MZ predtým malo v rozpočte a boli
odložené na kanál a to v roku 2009. Len potom prišla kríza a sa rozsypali.
JUDr. Jozef Tekeli
Zákon nehovorí výslovne, že musí byť predsedom komisie poslanec. Logika aj prax hovorí, že je
dobré keď je to poslanec, lebo on prednáša návrhy na MZ. Bežný občan, člen komisie, ani nemá
právo vystupovať na MZ. Predtým sme to v štatúte mali upravené tak, že predsedom komisie je
poslanec zastupiteľstva, ale iba na základe problémov v Katúni sme to zmenili. Nemyslím si, žeby
človek, ktorý je mimo orgánu mesta, teda bežný občan, by si mal vyberať členov komisie
spomedzi poslancov.
Mgr. Miloslav Repaský
Doteraz si vyberal.
JUDr. Jozef Tekeli
Bol poslancom.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja som chcel ten bod aby zostal predsedom p. Varšo a ja som chcel vziať na seba aby som
prednášal správy z komisie na MZ.
Bod č.: 13

Žiadosť p. poslanca Hanigovského o zverejnenie platových náležitostí
zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a MsÚ
v Spišskom Podhradí
Peter Hanigovský
Riaditeľ mi povedal, že oficiálne nedostal žiadosť z MsÚ tak poprosím zástupcu primátora aby
oslovil školy, MŠK a CVČ.
MVDr. Michal Kapusta
Tabuľky som vám domov neposielal.
Mgr. Jozef Bača
Zákon 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme § 25
„zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich
a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca, tým nie je dotknutá povinnosť poskytnúť údaje
o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach, ak tak ustanoví
osobitný zákon“. Je tu ešte zákon o ochrane osobných údajov a zákon o slobodnom prístupe
k informáciám. Choď za pánom kontrolórom, vysvetli mu aké údaje chceš a on ti povie či takéto
údaje môže mesto poskytnúť.
Peter Hanigovský
Ja som chcel celkovú sumu.
MVDr. Michal Kapusta
Máme urobené všetky školy, školské zariadenia a MsÚ. Mám pripravenú tabuľku bez mien. Do
mailu som to nedával.
Mgr. Peter Vandraško
Ja nechápem o čo tu ide, o aké loptové hry ide? Veď povedz rovno. Ja mám loptové hry, veď to
môže robiť každý. Neuvedomujete si jednu vec, a to že koľko financií záujmové útvary do mesta
priniesli. Tieto peniaze prišli do mesta len vďaka týmto záujmovým útvarom. Keby tu neboli tak by
sme hospodárili s oveľa menším balíkom peňazí. Vždy za tým niečo hľadáme. Ja už to beriem
osobne. Nebaví ma to a znechucuje. Neviem o čo ide. Čo chcete pranierovať moju manželku
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alebo iných kolegov čo majú záujmové krúžky? Myslím si, že sú to veci , ktoré sú nepochopené
alebo zle informované ale nehanbím sa za to, že robím v záujmových útvaroch. Nechápem tieto
veci.
Peter Hanigovský
Čo je zlé na všeobecnom prehľade?
Mgr. Peter Vandraško
Prečo ťa zaujíma len Školská 3? Lebo u nás je futbal stále? S futbalom robím roky, tak deti chcú
robiť futbal, no tak sa dajú na futbal. Aj záujmové útvary majú zásluhu na tom, že deti majú
organizovaný čas, sú pod kontrolou a reprezentácia mesta? Za posledných 8 rokov bola Školská
3 v rámci športových súťaží 7x prvá. Pred dvomi rokmi bola v rámci Prešovského kraja – najlepšia
škola s trvale dosahovateľnými výsledkami. To isté sú šachisti, stolný tenis, nie každý má ten čas
to robiť, ja ho mám a robím ale momentálne už ma to nebaví stále niekomu niečo vysvetľovať.
A také reči , že prečo chodím v značkových veciach atď. sú nezmysly. Ja robím celý život, moji
rodičia tiež, manželka tiež. Toľko z mojej strany.
Mgr. Miloslav Repaský
Skôr to cítiš ako nepochopené. Ja som mal takú istú požiadavku v zamestnaní a predložil som to
a už to stíchlo.
Mgr. Peter Vandraško
Vyňatí sú z toho dohodári z CVČ, ZUŠ, Palešovo námestie, keď všetci, tak všetci. Pamätám si
keď nastúpil p. Vaľko, ako sme boli radi, dali sme priestory, naháňali sme deti do krúžkov atď.
nikto nebol proti. Za 10 rokov to fungovalo a zrazu teraz také veci.
Mgr. Jozef Bača
Je tu žiadosť pána poslanca Hanigovského, ale je tu zákon 553/2003, 211/2002, 428/2002. Nebol
tu pán kontrolór, mal dovolenku, chceli sme si s ním prejsť požadované údaje.
Peter Hanigovský
Zajtra sa zastavím a poviem konkrétne čo požadujem.
MVDr. Michal Kapusta
Urobili sme to tak, aby bol prehľad všetkých škôl, školských zariadení a MsÚ.
Mgr. Miloslav Repaský
Dostali sme zápisnicu z komisie OVP a finančnej, nemôžeme dostať aj ostatné? Nedostávame
z každej komisie zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Na porade som povedal, že chcem mať zápisnice aj v elektronickej podobe.
Mgr. Miloslav Repaský
Môžeme vás zaviazať aby ste posielali zápisnice do budúcna? Staré už nie sú potrebné.
MVDr. Michal Kapusta
Najlepšie je keď komisia zasadne týždeň pred MZ.
Mgr. Miloslav Repaský
Bolo by dobré keby sme zápisnice mali skôr ako v deň zasadnutia MZ.
CVČ problematika, ktorú určite všetci poznáte – nevidím zmysel toho, že ja prepošlem žiadosť na
nejakú obec aby mi poslala peniaze ale tlačí nás do toho minister. Ako by ste sa vy postavili
k tomu keby som si dal žiadosť do mesta aby mi mesto prispelo na deti. Osobne nevidím taký
zmysel ale nás tlačí minister.
Peter Hanigovský
Bol som vo Vyšnom Slavkove – mali podobné veci s Nižným Slavkovom – starostovia sa
dohodli, že na každé jedno dieťa pošle obec 29,- €.
Mgr. Jozef Bača
Minister tlačí ale nech vydajú zákon, vyhlášku, nariadenie vlády alebo iné usmernenie, podľa
ktorého sa má postupovať. Minister nech tlačí na obce čo nemajú CVČ, my máme, pošleme
peniaze iným CVČ a pre naše CVČ nám peniaze neostanú.
Mgr. Miloslav Repaský
Podhradské CVČ žiadalo obce?
Mgr. Peter Vandraško
Neviem, kolega Longauer nebol na zasadnutí komisie.
Štefan Horbaľ
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Zrkadlo zo Štúrovej ulice na Májovú ulicu – je neprehľadná cesta.
Mgr. Jozef Bača
Musíme počkať pokiaľ sa neroztopí sneh a nerozmrzne zem.
Štefan Horbaľ
Chodia v tomto úseku deti z MŚ do telocvične CVČ.
Mgr. Jozef Bača
Je to cesta VÚC. Oni by tam mali osadiť zrkadlá.
Štefan Horbaľ
Nemôže sa zakúpiť snehová fréza na cintorín? Hore v škole majú takú frézu. Na cintoríne je
katastrófa.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 14.2.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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