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Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Podnety občanov
VZN 13/2012 o miestnych daniach
VZN 14/2012 o daniach z nehnuteľností
VZN 15/2012 o poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Majetok mesta:
1. Zriadenie vecného bremena na pozemku ŽSR SR
KCN 1843/1
2. Predaj nehnuteľností dom s.č. 742 na Komenského
ulici č. 3
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišské
Podhradie 2012-2020
Úprava rozpočtu č. 4 mesta, škôl a školských zariadení
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok
2013 a k návrhu viacročného rozpočtu
Návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie na roky 2013 2015 vrátane rozpočtov škôl a školských zariadení
Pridelenie bytu na Štefánikovej ulici č. 160 v Spišskom
Podhradí
Harmonogram MZ na rok 2013
Správa hlavného kontrolóra z kontroly vymáhania
nájomného z mestských nájomných bytov
Služby mesta s.r.o. – schválenie výšky nájomného za
kotolne a parkoviská na Mariánskom námestí
Správy z komisií pri MZ
Rôzne:
- Vodovod
Záver
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Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
MVDr. Michal Kapusta
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
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Mgr. Ján Furman
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Štefan Horbaľ
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oddelenia
hlavný kontrolór

vedúca ekonomického
oddelenia
predseda komisie
primátor
hlavný kontrolór
primátor, predseda
komisie
predsedovia komisií
primátor, zástupca
primátora
predsedajúci

+
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+
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P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Mgr. Peter Vandraško
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Mgr. Miloslav Repaský
Dr. Miroslav Varšo
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17.00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.

Peter Hanigovský
Mal dotaz ohľadne odmien pre zamestnancov.
MVDr. Michal Kapusta
Odmeny v rámci rozpočtu boli prerozdelené, tak ako bol schválený rozpočet na rok 2012.
Uznesenie č.: MZ-12-12-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:

12.12.2012

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
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
Ohľadom uznesení má niekto z poslancov dotaz?
Mgr. Miloslav Repaský
Uznesenie o výbere skutočných daní, či sa naňho nezabudlo, mala byť v septembri podaná
čiastková informácia a zatiaľ sme sa k nej nedostali.
Ing. Viera Mikolajnová
Pracuje sa na tom.
MVDr. Michal Kapusta
Je to dosť ťažké.
Mgr. Miloslav Repaský
Už pred rokom sme sa o ňom rozprávali. Ide o to aby sa vyberali dane podľa skutočnosti. Je
potrebné to dotiahnuť do konca. Môžeme sa k tomu vrátiť na budúce.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu o projektoch a pracovných cestách.
Mgr. Miloslav Repaský
Strecha – Starý jarok 47, ktorá sa nedávno rekonštruovala a teraz sa dáva dole?
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MVDr. Michal Kapusta
Cez obnov si svoj dom sme robili strechu, aby sa zakonzervoval dom. Strecha sa musí podľa
projektu zdvihnúť. Škridľa sa odloží, drevo tiež.
Mgr. Miloslav Repaský
Navýši sa cena?
MVDr. Michal Kapusta
Nie.
Peter Hanigovský
Škridľa bude nová?
MVDr. Michal Kapsuta
Je rozpočtovaná, bude nová.
Dr. Miroslav Varšo
Nemusí mesto vracať peniaze?
MVDr. Michal Kapusta
Boli to granty cez Slovenskú republiku, nie cez európske granty. Bol tu na kontrolu Krajský
stavebný úrad Prešov, je to v poriadku.
Peter Hanigovský
Krov v rámci nového projektu bol rozpočtovaný?
MVDr. Michal Kapusta
Bol tiež rozpočtovaný.
Peter Hanigovský
Čiže sa odloží drevo aj škridľa.
Miroslav Longauer
Nie je tam ochranná lehota – obnov si svoj dom?
MVDr. Michal Kapusta
Majiteľ môže aj predať dom, ide o nehnuteľnosť. Je to ošetrené cez Krajský stavebný úrad a cez
Ministerstvo dopravy.
Miroslav Longauer
Kanalizácia je v akom stave – myslím žiadosti?
MVDr. Michal Kapusta
V januári by mala ísť výzva, zatiaľ to nie je vonku. 8.1 je termín podávania ponúk, druhé kolo,
užšia súťaž, v zasadačke bude prebiehať elektronická aukcia.
Miroslav Longauer
Robia sa aj nejaké kroky?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem aké kroky sa môžu robiť pri verejnom obstarávaní. Má byť hospodárne, efektívne
a transparentné.
Uznesenie č.: MZ-12-12-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
Mgr. Jozef Bača
Má niekto z občanov nejaké podnety?
- neboli žiadne podnety od občanov
Bod č.: 6

VZN 13/2012 o miestnych daniach
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Mgr. Jozef Bača
Má niekto pripomienky ku VZN? V pripomienkovom konaní neprišli žiadne návrhy.
Peter Hanigovský
Na finančnej komisii k sme mali žiadosť firmy Hortip - žiadali zľavu na pozemky. Dnes mi volal
konateľ a že vravel, že hovoril s primátorom.
Ing. Viera Mikolajová
Jedná sa o ostatné plochy, zákon nám neumožňuje ostatné plochy dať do nižších sadzieb, je to
dané zákonom. Oponujú stále, že ostatné plochy sú drahšie ako orná pôda, na ktorej hospodária.
Zákon nepripúšťa možnosť aby sme to mohli dať v iných sadzbách. Ak by sme znížili sadzbu
dane tak by sme znížili sadzbu pre zastavané plochy aj v Spišskom Podhradí. Vo VZN máme
zakomponované, aj sme mali v minulosti, že môže byť oslobodenie vzhľadom na pozemky ak sa
jedná o močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská a podobne. Ak by túto podmienku splnili tak
by to pre nich bolo riešenie. Musíme ísť na miestne šetrenie. Tie pozemky nie sú ich vlastné, majú
ich v prenájme.
Mgr. Peter Vandraško
Pažica je cirkevná. Hortip má tieto pozemky v nájme?
Ing. Viera Mikolajová
Majú to v nájme. Tak sa dohodli s Biskupským úradom.
Peter Hanigovský
Ďalšie pozemky sú zákonom chránené.
MVDr. Michal Kapusta
Bavíme sa o VZN na rok 2013.
Peter Hanigovský
Keď je to Pažica , neobrába to. Či by sa nedali takéto veci zakomponovať do VZN na ďalší rok.
Mgr. Jozef Bača
VZN je v rámci zákona. Najefektívnejšie je miestne šetrenie.
Mgr. Peter Vandraško
Konateľ určite nemá takéto pozemky len v našom katastri ale aj inde. Ako sa k tomu postavili
inde?
Peter Hanigovský
Odpustili mu.
Mgr. Peter Vandraško
A neporušili zákon?
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal časť VZN kde sa uvádza oslobodenie od daní. Je to na nás či oslobodíme od dane alebo
znížime daň.
Ing. Viera Mikolajová
Od 1.12 sa zmenil zákon. Nemalo by to mať nejaký masívny dopad, ale drobné úpravy tam boli.
Podala informáciu o zmenách.
Peter Hanigovský
Nech požiada o samostatné vyčlenenie plôch. VZN to umožňuje a dal by som to do komisie
a prejsť to.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-2

MZ schvaľuje VZN č. 13/2012 o miestnych daniach.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara

Termín:

12.12.2012

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+
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Mgr. Ján Furman
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Dr. Miroslav Varšo
Chcem sa vrátiť k bodu 5 – Podnety občanov - občania neboli vyzvaní, je potrebné dať im
priestor.
MVDr. Michal Kapusta
Primátor vyzval občanov.
p. Džugová
Chcem sa opýtať na tú žiadosť ohľadne bytu čo som tu minule dala.
Peter Hangiovský
Komisia vykonala v tejto rodine šetrenie dňa 22.11. vo večerných hodinách. Pani Džugová sa na
MZ sťažovala na podmienky bývania v byte – plesne, popukaná nosná drevená podpera, ploštice.
Komisia odporúča rodine dodržiavať zásady bývania, hygieny, vetrania a zohrievať vodu bojlerom
a nie na peci v hrnci bez pokrievky.
Prešli sme byt, boli zaplesnené kúty v spálni a kúpeľni, zistili sme, že bojler je vypnutý, teplá voda
nejde, na peci bol hrniec bez pokrievky, kde sa zohrievala voda a tým pádom sa tam vyzráža
voda. Ploštice – konateľ Služieb mesta p. Tirpák mal zistiť na veterinárnej správe o aký hmyz ide
a podľa toho sa príjmu opatrenia. Podstatou je, že treba tam dodržiavať určité veci , vlhkosť tam
bola asi 105%. Toto je stanovisko komisie. Doporučilo sa aby sa byt vymaľoval - p. Džuga
povedal, aby to urobilo mesto.
Ing. Marián Tirpák
Odovzdávali sme byty v perfektnom stave, tam bolo všetko tak ako to malo byť a že po roku je to
u vás iné, tak ja za to nemôžem. Sú tam byty, ktoré sú aj teraz pekné, sú tam byty, ktoré vyzerajú
otrasne. My nemôžeme vstupovať do toho ako vy ten byt užívate, aj vám nemôžem diktovať ako
máte žiť. Chrobákov sme zaslali na rozbor na Veterinárnu správu. Keď sme vám pridelili byt,
žiadne chrobáky tam neboli. Možno ste to doniesli nábytkom do domu atď. , ja môžem robiť veci,
ktoré mi ukladá zákon.
p. Džugová
To necháte tak s tými plošticami aby to deti nosili do školy?
Peter Hanigovský
Pán riaditeľ poslal chrobákov na veterinu ak budú výsledky zaujmeme stanovisko. Ak bude
potrebné deratizácia tak sa pristúpi k opatreniam. Zatiaľ nevieme o aké tvory sa jedná.
MVDr. Michal Kapusta
Určite deratizáciu nebude robiť riaditeľ Služieb mesta ale firma, ktorá má na to certifikát.
p. Džugová
Pôjdu toho roku na cestu svetlá? Aby sme mali bezpečnosť. Tam sú jelene, srnky, líšky. A keď
ideme 6,20 z bytu von, tak sa bojíme, celý rok chodievať tam na peši.
Mgr. Jozef Bača
Rozširovanie verejného osvetlenia smerom na Rybníček, to je dlhodobejšia záležitosť.
Peter Hanigovský
Na chodník je urobený projekt, ale zatiaľ neprešli granty. Momentálne nie sú vypísané granty, ani
financie. Chodník je tam fakt potrebný.
p. Džuga
Myslíte , že to je vhodné bývanie? Ja chodím na aktivačné práce, ráno o siedmej musím byť
v robote, robíme pre mesto ale by nám mal niekto ísť v ústrety, ale nikto sa nestará.
Ing. Ján Jurečko
Vždy keď dieťa opustí školu zodpovedá zaňho rodič.
p. Džuga
Keby som tu ja neprišiel teraz a išiel by syn večer domov a niečo sa mu stalo kto by bol
zodpovedný? Pán Hanigovský tiež nás vidí ako chodíme keď ide na Sp. Vlachy autom.
Ing. Ján Jurečko
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Na môj podnet a podnet predsedu školskej komisie boli tieto veci prejednané. Je požiadavka na
grant aby sa ten chodník robil. Je to trasa nebezpečná ale nie všetky pozemky okolo cesty sú
mestské pozemky. Je to trošku komplikovanejšie.
p. Džuga
Toto nie je vhodné bývanie.
Peter Hanigovský
Je pravda, že chodíte 6,20 ale 6,20 stoja ľudia na zastávke a čakajú na ten autobus, môžete
počkať aj vy. Keď ostatní čakajú tak aj vy môžete. Celý problém vašej sťažnosti je ten, že chcete
ísť bývať do Podhradia, pamätám si aj to ako sa prideľovali byty, vaša manželka tu plakala aby
sme vám pridelili byt. Komisia čo zistila ohľadne vlhkosti je pravda, ak budú výsledky z veteriny,
podniknú sa kroky.
Miroslav Longauer
So to byty nižšieho štandardu. Nebol zanedbaný technický postup keď sa tvorí plieseň?
Peter Hanigovský
Nie, zistili sme skutočnosti na šetrení, aspoň hrniec keď sa zohrieva voda by mal mať pokrievku.
- prišiel p. poslanec Mgr. Ján Furman
Uznesenie č.: MZ-12-12-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Predsedajúci

Termín:

Overovatelia:

Primátor:

12.12.2012

Bod č.: 7

VZN 14/2012 o daniach z nehnuteľností
Mgr. Jozef Bača
VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli 15 dní. Má niekto dotazy, pripomienky?
Peter Hanigovský
Ceny sa nemenili?
Ing. Viera Mikolajová
Návrh je zvýšiť daň za psa. Prečítala sumy návrhu zvýšenia.
Mgr. Peter Vandraško
Dôvod?
Ing. Viea Mikolajová
Zvýšené náklady na zakúpenie odpadkových košov na psie exkrementy.
Mgr. Jozef Bača
V Levoči napríklad platia za psa 40,- € v bytovom dome, 13,1 € v rodinnom dome, 10,- €
v miestnych častiach. Naše psy a ich majitelia môžu byť s navrhovanou sumou spokojní.
Mgr. Peter Vandraško
Aký máme výber za psov?
Ing. Viera Mikolajová
Predpis je cca 2 300,-€ , výber je cca 2 100,- €. Robíme všetko preto aby sme nedoplatky
znižovali.
Mgr. Peter Vandraško
Navrhujem zverejniť neplatičov.
Ing. Viera Mikolajová
Môžeme zverejniť neplatičov nad 160,- €.
Mgr. Peter Vandraško
Tým pádom dávame možnosť všetkým neplatiť za psov.
Mgr. Jozef Bača
Niekde to riešia tak, že zverejňujú tých čo zaplatili.
Peter Hanigovský
Už sme to raz mali , to zverejnenie. Treba dať konkrétny návrh.
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Štefan Faltin
Predniesol som minule, že chcem vedieť kto platí a kto neplatí za stočné.
JUDr. Jozef Tekeli
Je možnosť aby boli poslanci na neverejnom MZ informovaní o neplatičoch na miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady.
MVDr. Michal Kapusta
V minulosti to bolo.
Štefan Faltin
Treba to znova urobiť.
Peter Hanigovský
Treba dať návrh.
Dr. Miroslav Varšo
Hlasovali sme obsahovo o VZN č. 14, treba vniesť do toho jasno.
Mgr. Peter Vandraško
VZN č. 13 sme odhlasovali.
JUDr. Jozef Tekeli
Nie je možné sa vrátiť. VZN sa schválilo, 15 dní viselo na úradnej tabuli a internetovej stránke za
účelmi pripomienkovania. VZN sa dá zrušiť len ďalším VZN, ktoré však musí byť opäť zverejnené
15 dní.
Miroslav Longauer
Zbytočne teraz budem vysvetľovať. Chcel som sa vyjadriť k dani za ubytovanie. Je to
zakomponované do nového VZN. Budem musieť dať návrh na budúce VZN to zmeniť.
Štefan Faltin
VZN bolo zverejnené 15 dní, bolo ho treba pripomienkovať vtedy.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto vstúpilo do združenia CR. Všetky mestá a obce vyberajú poplatky za ubytovanie. Na
základe tohto vybratého poplatku cez Ministerstvo dopravy toľko peňazí príde do tohto združenia
na podporu CR. Pomôžu podnikateľom v oblasti CR. Ale keď to nebudeme vyberať, tak mesto
jediné bude platiť aby sme boli na mape združenia. Preto je tam symbolických 0,30 €/1osoba/1
noc.
Mgr. Jozef Bača
Sú pripomienky k VZN č. 14?
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-3

MZ schvaľuje VZN č. 14/2012 o dani z nehnuteľností.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

12.12.2012

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

VZN 15/2012 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Mgr. Jozef Bača
Sú návrhy na úpravy?
MVDr. Michal Kapusta
Nedá sa dať úľava za separovaný zber, toto je najväčšia zmena, ktorá nastala. Nie je možné dať
úľavu tým, ktorí separujú.
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Dr. Miroslav Varšo
Ako je to s vrecami na separovaný odpad? Mnohokrát dostanú občania použité alebo
nepoužiteľné vrecia.
Štefan Faltin
Mne dali chlapi nové vrece, oni majú tie vrecia v aute.
Dr. Miroslav Varšo
Viacero ľudí sa sťažovalo.
MVDr. Michal Kapusta
Najbližšie MZ budeme riešiť odpady a separovaný zber.
Mgr. Miloslav Repaský
Aj v Podhradčanovi by mal byť taký oznam, mnohí nevedia ako to funguje.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-4

MZ schvaľuje VZN č. 15/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Majetok mesta
MVDr. Michal Kapusta
Vecné bremeno je to potrebné ku stavebnému povoleniu a k celej rekonštrukcii bývalého CO
skladu na komunitné centrum. Poplatok je 280,- €, ak budeme úspešní v grante.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme to v rozpočte?
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-5

MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na parcele KN-C 1843/1 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 22 221 m2 zapísanej na LV č. 889 v správe Železníc Slovenskej
republiky pre stavbu Komunitné centrum Spišské Podhradie SO 05 NN prípojka podľa
právoplatnej projektovej dokumentácie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
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Prešovská 40, vieme, ktorý je to objekt, pán Nálepka si dal žiadosť že by chcel odkúpiť časť
parcely a potom sa rozhodol, že to kúpi celé za cenu pozemku za 7,- €/m2. Je tam garancia, že
to nepredá nikomu. Je potrebný osobitný zreteľ. Spolu to činí 4 634,- € + vklad. Celková plocha je
662 m2.
Peter Hanigovský
Majetková komisia odporúča predať pozemok za cenu 7,-€/m2.
Mgr. Miloslav Repaský
Čo s peniazmi z predaja?
Vladimír Petrek
Nedá sa stanoviť doba zbúrania? Do kedy to má byť?
MVDr. Michal Kapusta
Bude to tá cena, čo bude potrebné za odkúpenie pozemku od p. Novákovej.
Peter Hanigovský
Využije búracie povolenie, ktoré má mesto.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-6

MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného
zreteľa pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – dom s. č. 317 na
ulici Prešovskej ul. č. 40 postavený na parcele KN-C 509 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 662 m2 a pozemok parcela KN-C 509 - zastavané plochy a nádvoria o výmere
662 m2 v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 na Stanislava
Nálepku, Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného
zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku
a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery
pzemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-12-B-7
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, v obci
Spišské Podhradie na Prešovskej ul. súpisné číslo 317, orientačné číslo 40, ktoré sú zapísane na
LV č.1, vedené v katastri nehnuteľností Správou katastra Levoča:
- stavba – bytový dom, parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, súpisné číslo 317,
orientačné číslo 40, na parcele číslo 509 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 662 m2,
- zastavané plochy a nádvoria – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape,
parcelné číslo 662 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 662 m2,
pre Stanislava Nálepku, trvale bytom Prešovská 39, Spišské Podhradie – v podiele 1/1 za
celkovú cenu 4 634,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Komenského 3 – na minulom MZ sme kúpili dom + pozemky od p. Záhradníkovej, dali sme to do
ponuky medzi ľudí kto by to chcel kúpiť, keď sa pripravoval osobitný zreteľ tak p. Glevický prišiel ,
že by to kúpil, bol vtedy jediný záujemca za cenu 40 tis. €. Pred MZ v dosť časovom horizonte p.
Vargová dala žiadosť, že chce tiež kúpiť túto nehnuteľnosť. Sú tu obidve strany, čakajú na tento
bod, aby sa vyjadrili, preto sú tu. Máte záujem o túto nehnuteľnosť?
Peter Glevický
Moja žiadosť bola prvá a chcem to kúpiť.
MUDr. Ľudmila Vargová
Mám tiež seriózny záujem o odkúpenie tejto nehnuteľnosti.
JUDr. Jozef Tekeli
Pamätáme si situáciu aká bola v Katúni, nie je iná voľba, buď dražba, čo sú zbytočné výdavky
alebo verejná obchodná súťaž s nastavením určitých kritérií pre výber najvhodnejšieho záujemcu
a s možnosťou zrušenia súťaže.
MVDr. Michal Kapusta
Do tejto súťaže sa môže prihlásiť hocikto, bude to v tlači, na úradnej tabuli, na internete mesta 15
dní, ak dnes MZ schváli verejnú obchodnú súťaž, je to termín do kedy to dáme vonku. Potom
bude vyhodnocovanie a bude podaný záver z tejto súťaže na ďalšie MZ, t.j. reálny prevod by bol
v marci. Kataster pri verejnej obchodnej súťaži akceptuje využitie ale kritériom je najvyššia cena.
Je možnosť tú súťaž zrušiť v prípade najhoršieho.
Mgr. Miloslav Repaský
Záujemcovia boli oboznámení aj s inými nehnuteľnosťami, ktoré mesto vlastní?
MVDr. Michal Kapusta
Boli. Je cena 40 200,-€, 200 sme dali za GP.
JUDr. Jozef Tekeli
Podmienky ako budú formulované? Treba si uvedomiť, že nie je dobré a vhodné dávať účel,
pretože účel je subjektívna vec. Môj názor je, aby kritériom bola len cena, samozrejme
s možnosťou zrušenia súťaže.
Peter Hanigovský
Účel by som nechal.
Mgr. Miloslav Repaský
Aj tie peniaze vieme kde pôjdu?
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-8
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, v obci
Spišské Podhradie na Komenského ul. súpisné číslo 742, orientačné číslo 3, ktoré sú zapísane na
LV č. 1, vedené v katastri nehnuteľností Správou katastra Levoča:
- stavba – rodinný dom, parcele registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, súpisné číslo 742,
orientačné číslo 3, na parcela číslo 1527/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 129 m2,
- zastavané plochy a nádvoria – parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape,
parcelné číslo 1527/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2,
parcelné číslo 1527/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 288 m2,
parcelne číslo 1527/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2
- záhrady – parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo 1528/1 – záhrady
o výmere 187 m2 formou obchodnej verejnej súťaže
a schvaľuje súťažné podmienky OVS:
- vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v termíne do 19. 12. 2012,
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- termín uzávierky VOS najneskôr do 31.01. 2013
- kúpna cena minimálne vo výške 40200,00 Eur
- účel využitia nehnuteľnosti
- spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny,
- čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho
organizáciám a zariadeniam,
a menuje komisiu na posúdenie súťažných návrhov v zložení:
MVDr. Michal Kapusta, Mgr. Miloslav Repaský, Peter Hanigovský, Mgr. Peter Vandraško, Štefan
Faltin, Jozef Komara, Mgr. Ján Furman, Dr. Miroslav Varšo, Miroslav Longauer, Vladimír Petrek,
Štefan Horbaľ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Komunitný plán sociálnych služieb mesta spišské Podhradie 2012 – 2020
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste komunitný plán domov, vypracovala ho Mgr. Kapustová a Ing. Kamenická. Je to
strategický dokument mesta. Je to jedna z podmienok na uchádzanie sa o grant. Dali sme tam
veci nie len pre komunitu ale aj pre seniorov.
Peter Hanigovský
Sú tam veci, ktoré vyžaduje zákon, sú tam zhodnotené veci čo sa týka vývoja komunity v meste.
Celé to slúži ako omáčka k tomu aby sme mohli žiadať o granty.
Mgr. Ján Furman
Je to aj pre časť Katúň?
MVDr. Michal Kapusta
Ak robíme pre Podhradie tak je to aj pre Katúň.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-9
MZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišské Podhradie na obdobie 20122020.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Úprava rozpočtu č. 4 mesta, škôl a školských zariadení
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Ing. Slávka Čarná
Úprava sa týka hlavne rozpočtov škôl. Sú tam presuny medzi školami.
Ing. Želmíra Struharňanská
Podala informáciu ohľadne presunov.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-10

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2012
o sumu 13 304,- €. Po úprave rozpočet ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie
v celkovej sume 429 364,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-12-B-11

Mz schvaľuje zvýšenie rozpočtu ŠKD Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2012
o sumu 466,- € na 31 627,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Jurečko
Podal informáciu ohľadne presunov.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-12

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2012 o sumu
8 335,- € a to kapitola 700 – 4 950,- € a kapitoly 610-620 + 13 285,- €, Po úprave
rozpočet ZŠ Školská 3 na rok 2012 v celkovej sume 647 389,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-12-B-13
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MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ŠJ Školská 3 na rok 2012 o 3 534,- €. Po úprave
rozpočet ŠJ Školská 3 na rok 2012 je 74 432,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-12-B-14

MZ schvaľuje zníženie rozpočtu ŠKD Školská 3 na rok 2012 o sumu 450,- €. Rozpočet
ŠKD na rok 2012 po úprave 82 332,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ľuboslav Longauer
K úprave nie je čo dodať.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-15

MZ schvaľuje zníženie rozpočtu CVČ Spišský hrad, Školská 10, Spišské Podhradie na
rok 2012 o sumu 3 026,- € a to 2 500,- € v kapitole 700 a 526,- € v kapitole 630. Po
úpúrave rozpočet CVČ Spišský hrad na rok 2012 v sume 218 133.
Zodpovedný:
Riaditeľ CVČ
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Slávka Čarná
ZUŠ predložila finančnej komisii žiadosti, ktoré boli zmätočné, bola som v ZUŠ za ekonómkou
a prešli sme všetky neuhradené faktúry – celkovo potrebujú 3 227,- € toho roku. Ak by sa im
zvýšil rozpočet išlo by to zo školskej rezervy roku 2012. Majú tam neuhradené fa za elektrinu,
telefón atď.
Mgr. Peter Vandraško
Rezervu máme blokovanú uznesením, že s ňou nemôžeme hýbať. Je potrebné zrušiť uznesenie.
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Mgr. Miloslav Repaský
Odblokuje sa len kvôli ZUŠ? Z dôvodu potreby pre ZUŠ?
Ing. Slávka Čarná
Nemám žiadnu žiadosť zo školských zariadení na čerpanie školskej rezervy.
Mgr. Peter Vandraško
Aj iní riaditelia môžu mať požiadavku na školskú rezervu.
Peter Hanigovský
Rezerva – blokácia sa ruší, aby v rámci rozpočtu na rok 2013 mohli byť použité finančné
prostriedky, bez rezervy nemôžu fungovať ZUŠ, CVČ a MŠK. Musí byť odblokovaná aby sa to
zahrnulo do rozpočtu.
Mgr. Peter Vandraško
Na rok 2013 budete mať v ZUŠ nastavený tak rozpočet, že bude bez problémov?
Mgr. Miloslav Repaský
Nebude.
Mgr. Peter Vandraško
Takýmto spôsobom môžu povedať, že bude a nebude. Ja sa chcem iným veciam vyhnúť.
Uznesenie č.: MZ-12-12-E-1

MZ ruší uznesenie č. MZ-9-12-B-13 (blokovanie školskej rezervy).
Termín:

Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Peter Vandraško
0
Jozef Komara
+
Mgr. Ján Furman
+

12.12.2012

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Slávka Čarná
Úprava rozpočtu mesta – podala informáciu.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-16

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 4 mesta Spišské Podhradie:
1. zvýšenie položky FK 04.5.1, EK 635006 – Mestské komunikácie – živičná úprava
o 1 860,- €
2. zvýšenie položky FK 04.5.1, EK – Mestské komunikácie údržba – chodník
Prešovská ulica o 3 140,- €
3. zvýšenie položky FK 01.1.1.6, EK 634001 – Verejná správa – palivo – o 571,- €
a zároveň zvýšenie rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2012 o 23 719,- €
z pôvodných 4 287 640,- € na 4 311 359,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 12

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013 a k návrhu
viacročného rozpočtu
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2013 a k návrhu viacročného rozpočtu.
Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. Stanovisko je k návrhu, ktorý je zverejnený, oficiálny, ktorý
visí na úradnej tabuli a je zverejnený na internetovej stránke mesta. Neodporúčam schváliť tento
návrh rozpočtu.
Uznesenie č.: MZ-12-12-A-3

MZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013
a k návrhu viacročného rozpočtu.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 13

Návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie na roky 2013 – 2015 vrátane
rozpočtov škôl a školských zariadení
Mgr. Jozef Bača
Hlavný kontrolór sa vyjadroval k rozpočtu čo visel na úradnej tabuli, vy ste dostali ďalšie materiály
po pripomienkovaní vo finančnej komisii.
Mgr. Miloslav Repaský
Sme v období schvaľovania rozpočtov, prijímame opatrenia pre fungovanie v budúcom roku.
V materiáloch na MZ sme mali uznesenia komplet, neboli kompletné, ani teraz určite presné
údaje o rozpočtoch nemáme. Mám veľký záujem aby rozpočet v meste bol čo najskôr schválený.
Mám pripomienky:.
– problém s financiami nastal v školstve čo má dopad na CVČ a MŠK. Podľa môjho názoru by
bolo dobré aby sa ďalej vytvárala 10% rezerva v školstve, ktorá skončí v školstve s rozdielom, že
rezervu škôl bude spravovať MZ. Viete, že v roku nám môže poklesnúť pokles daní, nečakané
výdavky alebo iné problémy. Na školskej komisii zaznelo, že vďaka finančnej komisii, ktorá nás
donútila tvoriť rezervu a máme ušetrené financie, s ktorými môžeme rátať v budúcom roku. Teraz
rozpočet nepočíta s rezervou.
- upraviť výšku finančnej podpory v MŠK a MsKS podľa skutočného čerpania.
Máme schválené uznesenie a nemáme ho v rozpočte – zo stočného dať financie do rezervy na
kanalizáciu
Je potrebné nájsť financie na chodník na Prešovskú ulicu - aby aj tieto finančné prostriedky boli
zakomponované v rozpočte na rok 2013.
Považujem tieto zmeny za efektívne pre fungovanie v roku 2013. Boli sme upozornení aby sme
sa rozpočtu venovali dostatočne skoro. Bol som predkladateľom návrhu tvorby rezervy poslancov,
uznesenie bolo pozastavené. Možno iné financie by sme prenášali do budúceho roku.
Mgr. Jozef Bača
Tebou navrhované uznesenie bolo pozastavené pretože návrh bol protizákonný a taktiež
nezmyslený. Poslanci MZ rozhodujú o všetkých peniazoch v rezerve, preto nie je potrebné
vytvárať ďalšie rezervy. Nemá to logiku, naštudujte si zákon o obecnom zriadení, prípadne
opýtajte sa kontrolóra alebo niekoho iného čo sa v problematike vyzná.
Ing. Slávka Čarná
Rezerva je tvorená pre prípad havárie.
Mgr. Jozef Bača
A okrem toho je tam rezerva, ktorá prejde do budúceho roku. V každom prípade si treba
uvedomiť, že poslanci rozhodujú o peniazoch. Nie je problém aj ponížených 10% danému
zariadeniu prideliť. Je to vo vašej kompetencii. Uznesenie o kanalizácii v pôvodnom rozpočte

15

bolo, bohužiaľ nie každý rok treba dať 160 tis. na rekonštrukciu bytového domu, rozpočet to
nedovolí, pokiaľ budú ďalšie príjmy, ktoré nie sú v rozpočte budete o tom rozhodovať vy. Každé
euro, ktoré do rozpočtu príde o každom budete rozhodovať vy, poslanci. Na finančnej komisii sme
hľadali v rozpočte 147 000,- € na zníženie výdavkov.
Mgr. Peter Vandraško
Chceli sme robiť rezervu – všetci riaditelia škôl povedali, že nevyjdú ani pri troch percentách.
Páni riaditelia máte možnosť reagovať na príspevok p. poslanca Repaského. Na rovinu. Tak
reagujte teraz.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Hovorím za ŠKD, že tým sa nám strácajú možnosti na financovanie a vytváranie záujmových
útvarov.
Mgr. Peter Vandraško
Áno alebo nie.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Nie.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja som povedal, že rezerva skončí v školstve.
Keď bude pokles daní o 10% odkiaľ tie peniaze zoženieme? To je len krok dopredu. Ja som
nehovoril, že dávam návrh, tie peniaze skončia v škole. Je to môj návrh ja nikoho nepresviedčam.
Mgr. Imrich Biric
Nie.
Ing. Ján Jurečko
Ja som bol zakladateľom myšlienky tvorby rezervy, alebo budeme tvoriť všetci alebo nikto.
Logicky vstupujeme do nového kalendárneho roka s tým, že sú rozpočty poddimenzované
a dostávame sa do rozporu s legislatívnou o predbežnej kontrole. 10% rezerva by znamenala, že
v týchto kontrolách klameme lebo tieto peniaze nestačia v rozpočte. Poprosím kontrolóra
o stanovisko. Od prvého mesiaca by sme išli do straty. Nebudeme mať kryté výdaje zdrojmi. Je to
vážny stav a je tu riziko, že tie zdroje nebudú postačovať na krytie výdajov.
Peter Hanigovský
Som za to aby bola schválená školská rezerva. Bol som na školskej komisii pochválený, že som
do toho tlačil. Tvoriť rezervu si nemyslím, že tvoriť z miezd aby ste nevyšli. Tohto roku bola 10%
ale školy dostávali každý mesiac 1/12 . Prišiel jún, došlo k poníženiu daní, zredukovalo sa to tým,
že sa ponížila rezerva. Ten zvyšok je na nerozpísanej rezerve z roku 2012. Reálna rezerva 2012
– keby niektorá škola požiadala o vyčerpanie ako je MŠ, ŠKD Pal. 9 a ŠKD Školská, keby sme
toto chceli dať nebolo by to reálne. Momentálne tie peniaze nie sú. Čerpanie ZUŠ sme odsúhlasili
z mestskej rezervy a z čerpania, ktoré príde na ZŠ Pal. Nám. 9. Dala by sa naplniť keď sa predá
mestský majetok. Peniaze, ktoré prichádzali sa v mestskom rozpočte použili. Táto rezerva bude
naplnená vtedy keď príde rezerva školská alebo ak mesto niečo predá.
Ing. Ján Jurečko
Rezerva, ktorá bola vytvorená tvorila necelých 100 tis. €. Potom sa to znižovalo. To bol stav
v roku 2012. Teraz reálne čísla, mestu Spišské Podhradie príde v roku 2013 o 355 933,49 €
menej. Ako v tomto stave chcete tvoriť rezervu? To je likvidačné.
Mgr. Miloslav Repaský
Tá rezerva skončí u vás. Nie je jednoduchšie dostávať rovnakým dielom v 1/12?
Ing. Ján Jurečko
Nestačí, budeme musieť redukovať a prepúšťať ľudí.
Mgr. Miloslav Repaský
Každú zmenu bude treba prejednávať v MZ. Je to jednoduchšie aj pre mesto a školy.
Mgr. Peter Vandraško
Má sa skladať každá škola niekomu?
Peter Hanigovský
Z čoho im chceš vykryť tých 10%?
Ja si myslím, že vašej škole to chýbať nebude.
Ing. Ján Jurečko
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Preposielal som nariadenie p. Repaskému – pokles koeficientu v ŠJ z 2 na 1,8,. ID zo 6 na 1,6.
Priemerne vám vyjde na príslušnú činnosť 480,-€, náklady na mzdy + prevádzka. Od 1.1 je
ohrozená činnosť týchto zariadení, čiže oni zaniknú. Mám 415 detí dostanem 39 tis. €, min. roku
bolo 70 tis. € a tvorila sa rezerva ako z 39 tis. Vytvorím rezervu. Už teraz sme na polovici, ako
z toho vytvoriť 10% rezervy aby sme dali žiakom to čo sme sľúbili?
Mgr. Miloslav Repaský
Tých 10% je preventívne opatrenie. Je to z hora nešťastne nastavené.
Ing. Ján Jurečko
Naša ZŠ nesiahla ani na 1 cen z rezervy roku 2012 a prenáša sa do roku 2013. Ja už viacej pre
zariadenie nedokážem a neviem obetovať a to je x rokov dozadu. Naša škola ani raz nečerpala
rezervu.
Mgr. Miloslav Repaský
Budem dodržiavať rokovací poriadok, budem mať 2 faktické poznámky a viac nebudem k tomu
hovoriť.
Mgr. Peter Vandraško
Najlepšie je hru rozohrať. Nech MZ zaviaže každé školské zariadenie vytvárať rezervu na
vlastnom účte nie na mestskom. Aby bolo jasné kto sa v akých číslach pohybuje. Je to smutné,
že to vyšlo od teba ako pedagóga. Vy, učitelia, naháňajte peniaze a my, poslanci, rozhodneme
kam pôjdu.
Peter Hanigovský
Neviem kde to je tak, že o rozpočte mesta a škôl rozhoduje školská komisia.
Mgr. Jozef Bača
Komisia navrhuje a MZ rokuje a rozhoduje v zbore.
Peter Hangiovský
Rezerva na vlastnom účte – ktoré školské zariadenie pomôže tým, ktorí na to nebudú mať keď
klesnú podielové dane? Ak klesnú dane nebudú mať peniaze ani CVČ ani ZUŠ.
Ing. Ján Jurečko
Ani školské kluby.
Peter Hanigovský
Pýtal som sa na finančnej komisii riaditeľov škôl, čo v prípade keď klesne prídel daní 10% .
Máme rezervu – odpoveď p. Jurečka, – budeme prijímať opatrenia, prežijeme – odpoveď p.
Karpatyovej, riaditeľ ZUŠ povedal, že nie.
Mgr. Peter Vandraško
A čo pre to urobil pán riaditeľ ZUŠ?
JUDr. Jozef Tekeli
Robil som kontrolu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V súčasnosti sú
sankcie za nedodržanie pravidiel predbežnej finančnej kontroly veľmi prísne nastavené, pričom
zodpovedným za chod organizácie je štatutár. Jedna z tých vyjadrení, ktoré musí štatutár pri
predbežnej finančnej kontrole označiť, že sú splnené je súhlas s rozpočtom, t.j. v danom prípade
či má dohodu pokrytú v rozpočte a keď ju nemá krytú v rozpočte, tak takúto dohodu ani nemôže
uzatvoriť, t.j. nesmie pokračovať vo finančnej operácii. Z toho vyplýva, že štatutári nemôžu
uzatvoriť dohodu, ak nemajú na to rozpočtované peniaze.
Peter Hanigovský
Finančné krytie bude také ako je navrhnuté z fin. komisie, riaditeľ zaškrtne a keď príde menej
peňazí, môže zaškrtnúť?
JUDr. Jozef Tekeli
Nie. Na dohodách naše subjekty doposiaľ nerobili predbežné finančné kontroly, dnes sa to musí
pod hrozbou sankcií robiť. Ak nemajú krytie v rozpočte musia znížiť počty zamestnancov.
Ing. Ľuboslav Longauer
Na fin. komisii som vravel, že prežijem, áno prežijem, z rezervy, ktorú som si minulý rok vytvoril.
Ale ten rozdiel, ktorý som dostal v minulosti a teraz je obrovský. Ja nemám možnosť vytvoriť
rezervu 10%.
Mgr. Miloslav Repaský
Z tých peňazí čo ste mali máte príliš malú rezervu. Rok predtým ste nemali ani záujem vybrať
poplatky vyplývajúce z VZN. Minulý rok ste nevybrali poplatky. Videl som to v číslach.
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Mgr. Peter Vandraško
Aká to je suma keď si to videl.
Dr. Miroslav Varšo
Ak zo štátu sa ponížia podielové dane o viac ako sa ráta v rozpočtoch kto bude rozdiel hradiť?
Mesto ako zriaďovateľ? A ak, kde má mesto rezervy?
Mgr. Jozef Bača
Školská rezerva existuje.
Mgr. Miloslav Repaský
Ale už nie u každého.
Ing. Ján Jurečko
Školská komisia – zrušili ste uznesenie o blokácii rezervy aby ste pomohli prežiť jednému nášmu
subjektu. Z roku 2012 aj napriek zníženému výnosu z podielových daní zostala školská rezerva.
Opäť prerokujú jej prerozdelenie orgány mesta a kto o nej rozhodne? N Jurečko, nie Karpatyová
ale 11 poslancov. Školská rezerva na budúci rok opäť bude a túto časť neotvárame, toto tam je ,
hovorím o roku 2013.
Mgr. Miloslav Repaský
Prečo som povedal aby to riadilo MZ? Riaditeľ ZUŠ vás prosí aby ste uvoľnili peniaze zo školskej
rezervy, 3 mesiace prosí. Hlasovali sme za rozpočet ZUŠ, nebol dobrý na finančnej komisii a bolo
odhlasované, že to prejde a dnes keď som vyzval aby si sadli kompetentní z mesta a ZUŠ zistili
ste koľko peňazí tam chýba.
Mgr. Peter Vandraško
Je to útok na moju osobu ako predsedu školskej komisie, že ja som proti tomu aby ZUŠ čerpala
z rezervy. Ste tu riaditelia a keď máte trošku hrdosti a cti tak sa vyjadrite. Povedal som kým
riaditeľ ZUŠ nepredloží ako jediný čerpanie rozpočtu lebo nevedel na čo finančné prostriedky
chce – kým nepredloží , ja ako predseda komisie nemôžem zdôvodniť otvorenie školskej rezervy.
5x sme školská komisia zasadali k čerpaniu alebo otvoreniu rezervy, upozorňoval som riaditeľa
aby to predložil. Pán riaditeľ nebol schopný do poslednej školskej komisie to predložiť. Máli sme
zasadnutie Rady školy v ZUŠ a som prišiel za ním a pošepkal mu – „pán riaditeľ prosím vás
doneste konečne čerpanie rozpočtu, aby sme vám mohli z rezervy dať finančné prostriedky.“ Vy
ste prišli, pán riaditeľ, na finančné oddelenie mesta, že čo Vndraško chce, prišli ste na
ekonomické, popiskávate si, že si nebudete si kaziť pekný deň. Nie preto že Vandraško alebo
školská komisia nechce, že sme ho 3 mesiace odsúvali ale preto že nebol schopný predložiť
čerpanie. Aj pán Hanigovský povedal, že nebol schopný predložiť. Dodal čerpanie rozpočtu až po
zasadnutí finančnej komisie. Nie som proti ZUŠ, záleží mi na nej, ale nech každý robí tak ako
má. Vychádza sa v ústrety tým, ktorí nerobila. Aby sme vychádzali z reálnych čísel. My ideme
schvaľovať rozpočet a pán riaditeľ už teraz vie, že nevyjde, už teraz má mínusový rozpočet.
A vyprosím si rozprávať, že školská komisia blokuje 3 mesiace peniaze a nechce pomôcť ZUŠ.
Mgr. Jozef Bača
Riaditeľ nie je ekonóm, mala prísť na zasadnutie fin. komisie aj ekonómka. Na komisii sa dohodlo,
že naša ekonómka pôjde prekonzultovať ekonomické veci do ZUŠ, bola a dopracovali sme sa k
tým číslam, ktoré sme dnes schvaľovali, že im chýbajú.
Mgr. Peter Vandraško
Aj pán riaditeľ by sa mohol vyjadriť, o ňom sa jedná.
Miroslav Longauer
Ak môžem, páni poslanci, ak klesne na budúci rok výber podielových daní čo potom? Ja sa
chcem opýtať vás ako ďalej, myslíte si, že tých 10%, čo sa dá do rezervy, že pomôžu?
Ing. Ján Jurečko
Vieme, ak sa niečo nezmení, zabezpečiť a vieme garantovať túto činnosť do 30.6.2013. Tam
skončia dohody a pracovno-právne vzťahy. Od septembra tieto výkony nepôjdu. Ak tá rezerva
nebude a budeme fungovať tak ako je teraz a je šanca podržať to do 30.6.
MVDr. Michal Kapusta
Sme 11 poslanci, je tu viacero komisií a sú všetky rovnaké, sú poradným orgánom. Lebo tu bol
taký podtón. Ani jedna nie je nadriadená druhej. Každému je jasné, že je potrebné schváliť
rozpočet lebo ak nie a pôjdeme v provizóriu tak v januári máme veľký problém, že nebudeme
môcť vykry 1/12 pre všetky organizácie mesta. Vieme ho upraviť na každom MZ preto sa
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stretávame, že tieto veci sa dajú upravovať a posúvať. 6 rokov som tu a nikdy sme nikoho
nenechali padnúť, ani jedno zariadenie.
Peter Hanigovský
Nebude to dať aspoň limitované mesiacom august.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja mám záujem aby skončili tieto peniaze v školstve.
Mgr. Jozef Bača
Keď školské zariadenia dostanú 10% menej, na druhý deň budú prepúšťať ľudí.
Mgr. Miloslav Repaský
Len Podhradie je najmúdrejšie, pozrite sa ako to robia iné obce.
Mgr. Jozef Bača
Aj v Spišskom Hrhove tvoria školské zariadenia 10% rezervu?
Mgr. Miloslav Repaský
V Hrhove sa to robí ináč. Je to môj návrh.
Ing. Slávka Čarná
Nie je schválený štátny rozpočet, ak prídu nové čísla, rozpočet sa bude upravovať.
Peter Hanigovský
Hovoríte, že keď klesnú financie, veci bude sa prepúšťať – p. Jurečko dobre si pamätáš keď si
začal direktorovať, podobný problém bol v ŠKD, vtedy si neprepúšťal ľudí, vtedy si prijal opatrenia
aby ste prežili.
Ing. Ján Jurečko
Poriešil som si to vo vlastnej réžii. Dnes sa dostanem do rozporu so zákonom. Ak povieme, že
budú tvoriť rezervu, tak ZUŠ má vážny problém od 1.1.2013.
Peter Hanigovský
Pôvodný rozpočet rátal s 3% rezervou, bola nastavená na výšku toho kto bol najslabší, čiže ZUŠ,
na komisii som povedal, žiadna rezerva a každý si bude tvoriť svoju rezervu sám, ak vznikne
problém tak nech si to riaditelia riešia , od mesta nedostanú ani korunu. A tak treba naformulovať
uznesenie. Potom nech nikto nepýta mesto. Len ZUŠ je v inom postavení ako ZŠ.
Mgr. Jozef Bača
Školská rezerva je a vždy sa o čomsi bavíme.
Dr. Miroslav Varšo
Je to zákonne obhajiteľné zaviazať riaditeľov škôl aby v prípade poklesu financií nežiadali mesto
o finančný príspevok alebo vykrytie schodku?
JUDr. Jozef Tekeli
Mesto je zriaďovateľ a je povinné zabezpečiť finančné krytie svojich organizácií.
Ing. Ján Jurečko
Školu ako právny subjekt riadi riaditeľ školy a zodpovedá za jej chod v plnom rozsahu. Uzatvára
prac.-právne vzťahy. Vyzývam vás aby ste zodpovedne k tomu pristupovali, je potrebné hľadať
rezervy, ide o to aby sme prežili túto krízu. Riaditeľ má právnu zodpovednosť bez toho či mu to
delegujete alebo nie.
Mgr. Jozef Bača
Ak niektoré školské zariadenie nebude schopné tak môže prísť o právnu subjektivitu a príde pod
„krídla mesta“.
Dr. Miroslav Varšo
Čo to znamená, že príde pod krídla mesta?
Mgr. Jozef Bača
Mestský úrade bude riadiť financovanie príslušného školského zariadenia.
Mgr. Miloslav Repaský
Možno by bolo zaujímavé, ktorý učiteľ zo školy by sa chcel vymeniť s učiteľom ZUŠ. Lebo zo
ZUŠ by všetci ušli do školy lebo tam sú iné platy.
Mgr. Jozef Bača
Neriešme hypotetické otázky. Riešme rozpočet na rok 2013.
Mgr. Miloslav Repaský
Povedzte z čoho uhradíme schodok?
Mgr. Jozef Bača
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Opakovane hovorím, že rezerva pre školy a školské zariadenia existuje.
Mgr. Miloslav Repaský
Schválili sme uznesenie, ktoré je platné a nemáme tam žiadne peiaze.
Ing. Ján Jurečko
ZUŠ nemal v 12/11 na výplaty, základné školy sa jej vyskladali pôžičkou, splácali ju aj platia,
neobetovali sme ZUŠ. Je medzi nami konkurencia ale vždy vo vážnych veciach sme boli za jedno.
Mgr. Miloslav Repaský
Vy ste ušetrili 10% ale ZUŠ nechce pôžičku, je to nevýhodné. Každý víkend zabezpečujú nejaký
program v rámci mesta.
Ing. Ján Jurečko
My sme nedali svojim ľuďom ale sme podporili ZUŠ.
Mgr. Miloslav Repaský
Má dostatočný rozpočet ZUŠ za minulý rok? Zodpovednosť ste hodili na všetkých poslancov.
MVDr. Michal Kapusta
Návrh p. Repaský, vo výške 10%, hovoríš, že si vážiš zamestnancov na ZUŠ, keď prejde toto
uznesenie, tak ZUŠ bude prepúšťať o 10% dostanú menej. Nevykryje ani platy učiteľov.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja očakávam to, že príde v januári riaditeľ a povie, že má nízky rozpočet. Ten rozpočet čo má už
teraz, má slabý.
Ing. Slávka Čarná
Pán riaditeľ predložil aj nový rozpočet, kde ráta s rezervou.
Mgr. Miloslav Repaský
Tie podklady sú zneprehľadnené.
Mgr. Jozef Bača
5 tabuliek s návrhom rozpočtu prišlo zo škôl a školských zariadení a všetkých 5 vám bolo
zaslaných, tak ako ich riaditelia predložili.
MVDr. Michal Kapusta
Vo štvrtok večer som posielal materiály komplet a poslal som vám sms, že máte zaslané
podklady, nikto sa neozval, že to nemá.
Mgr. Jozef Bača
Pani ekonómka, aká presná je tohtoročná školská rezerva?
Ing. Slávka Čarná
46 451,- €, mínus ZUŠ. A budúci rok je 68 tis.
Peter Hanigovský
Doteraz bolo povedané, že všetky peniaze čo príde na školy idú 100% na školy. Pán primátor
povedal, že koeficient 1,5 aby zostal v meste.
Mgr. Ján Furman
Zdá sa mi, že táto debata je dosť odborná, v tom zmysle, že kto nie je zainteresovaný do tejto
problematiky, tak pozerajú na určité súvislosti ináč, ani sa nedivím. Finančná komisia mala celú
túto problematiku prebratú a na tejto finančnej komisii malo byť navrhnuté uznesenie. Teraz
otvárame kapitolu, že školské zariadenie sú životaschopné, že prežijú budúci rok a neprežije ZUŠ.
V takomto prípade, ak nemá aspoň vyrovnaný rozpočet tak je potrebné urobiť opatrenia v rámci
vnútornej štruktúry zariadenia. Jednoducho musí to vedenie školy nastaviť rozpočet tak aby
v konečnom dôsledku bol vyrovnaný. Nemôže stále prichádzať s tým, že potrebujeme
dofinancovať stále, v takomto prípade je konanie štatutára zmätočné a nás dovádza do rozpakov.
Ja by som odporúčal keď sa má schváliť dnešný rozpočet, tak buď to schválime ale schválime zlý
a nepripravený, s tým, že to školské zariadenie neprežije a budeme ho musieť v budúcom roku
sanovať, alebo nech sa ten rozpočet ešte raz prehodnotí. ZUŠ by mala rozpočet pripraviť tak
aby bol prechodný.
Mgr. Jozef Bača
ZUŠ predložila návrh rozpočtu na rok 2013 a dnes hovorím už siedmy krát, máme vytvorenú
školskú rezervu. Na rok 2013 vo výške viac ako 114 000,- €.
Mgr. Miloslav Repaský
ZUŠ doteraz nemali problém. Nie je všetko v kompetencii riaditeľa.
Mgr. Jozef Furman
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V tomto prípade v rozpočte by mala byť dotácia mesta 5 000,-€ pre ZUŠ.
Mgr. Peter Vandraško
Keď prídu ostatní riaditelia a tiež povedia, že nemajú peniaze? Je to právny subjekt.
Mgr. Jozef Bača
Rezerva – koeficient 1,5 je nerozdelený, je pre všetky školy a školské zariadenia v Spišskom
Podhradí.
Dr. Miroslav Varšo
Mám návrh s rovnakým znením len s 5-timi percentami.
Mgr. Peter Vandraško
To je to isté. 3 % bolo a pri 3 keď to riaditelia prepočítali ani tam nevošli.
Dr. Miroslav Varšo
Kto bude zodpovedný za nájdenie finančných prostriedkov?. Koľko je % rezerva?.
Ing. Ján Jurečko
Do 20%.
Dr. Miroslav Varšo
Potom je asi otázne vytvárať rezervu.
Ing. Ján Jurečko
Účtovne bude k 1.1.2013 k dispozícii 40 tis. €.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-

MZ schvaľuje vytváranie rezervy z rozpočtu školských zariadení na rok 2013
z originálnych kompetencií vo výške 10%. Financie budú použité pre školské zariadenia.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
-

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

0
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Ing. Slávka Čarná
Ak by mala mať ZUŠ reálny rozpočet potom je potreba navýšiť aj mestský rozpočet. Preto sme
prišli s návrhom nech ZUŠ urobí alternatívny rozpočet, ktorý je trochu reálnejší.
Mgr. Jozef Bača
Je to prechodné?
Dr. Miroslav Varšo
Treba ten rozpočet navýšiť aby bol reálnejší?
MVDr. Michal Kapusta
Návrh rozpočtu bol nie dobrý, na výzvu p. Repaského bolo aby sa doupravoval a keď je to
vyrovnané a bola tam naša ekonómka, žeby to nemal byť až tak veľký problém.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-17

MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZUŠ Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie na rok 2012
o sumu 3 227,- € zo školskej rezervy roku 2012. Rozpočet ZUŠ na rok 2012 po úprave
149 790,- €.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta

Primátor:

+

Dr. Miroslav Varšo

+
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Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
0
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Dr. Miroslav Varšo
Dotácia charita?
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu.
Dr. Miroslav Varšo
Stočné – neobjavuje sa v kolónke určenej na to v rozpočte mesta na rok 2013. Mám tomu
rozumieť tak, že uznesenie, ktoré prijmeme nebude splnené alebo aká je váha uznesenia?
Mgr. Jozef Bača
Vaše požiadavky sú toho času nereálne. Uznesenie platí.
Dr. Miroslav Varšo
Sú to peniaze z VVaK, zastávam tých čo za stočné platia a smerujem tie peniaze tam kam patria,
do kanalizácie.
Mgr. Jozef Bača
Všetci na finančnej komisii zhodnotili, že to sa tak nedá.
Dr. Miroslav Varšo
Tie peniaze prídu z tohto účelu prečo sa rozplynú v rozpočte? Nesúhlasím s tým. Ten návrh som
dal a žiadam, aby peniaze, ktoré občania zaplatia za stočné, aby skončili tam, kde sa podľa
uznesenia rozhodlo.
Mgr. Jozef Bača
Už tých 90 tis. € bolo nereálnych, tie peniaze boli použité v rozpočte. Mohli by sme sa baviť
o budúcoročnom rozpočte.
Dr. Miroslav Varšo
O tom som hovoril už minulý rok.
Mgr. Jozef Bača
Poslanci rozhodujú o peniazoch. Povedzte odkiaľ ich zobrať alebo kde ubrať.
Ing. Slávka Čarná
Reálne musíme niečo zrušiť na niektorej položke a dať to do položky kanalizácia.
Dr. Miroslav Varšo
A keď ľudia prestanú platiť stočné, lebo sú upovedomení toho, že pôjdu peniaze, ktoré platia do
stočného.
Ing. Slávka Čarná
Možno, že príde rozpis na podielové dane a možno budú. Možno sa predá dom na Komenského
ulici a budú. Ak nechceme brať úver tak nie sme momentálne schopní nájsť 40 tis. €.
Dr. Miroslav Varšo
Aká je logika keď platím za stočné a tie peniaze neviem na čo boli použité?
Mgr. Jozef Bača
Boli použité tam, kde ich schválili poslanci MZ.
Miroslav Longauer
Tu je taký systém nastavený, že z kanalizácie čo prídu budú investované na rekonštrukciu domu
Starý jarok 47.
Dr. Miroslav Varšo
Hovorí sa o predaji nehnuteľnosti. Navrhujem aby 40 tis. alebo viac, aby sa príjem z predaja
začlenil do kolónky kanalizácia. Navrhujem aby na takúto vec bola použitá pôžička lebo je to
investícia, ktorá sa zúročí v budúcnosti.
Mgr. Jozef Bača
Chcete zobrať úver napríklad na byty Starý jarok 47 a na druhej strane vytvárať v rozpočte
rezervu?
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JUDr. Jozef Tekeli
Chcem už dlhší čas odpovedať na otázku, ktorú pravidelne vznáša poslanec p. Varšo, t.j. čo má
odpovedať ľuďom na otázku, kde končia ich platby stočného. Keby ste si pozreli všetky učebnice
daňového a rozpočtového práva, tak by ste zistili základnú definíciu daní a poplatkov, t.z. – dane
a poplatky sú neekvivalentné platby, t.z. za reálnu daň alebo poplatok nemám reálnu
protihodnotu. Nemôžem povedať, že ak zaplatím za kanalizáciu tak mám odplatu v podobe
kanalizácie, aj dane, ktoré my zaplatíme štátu do štátneho rozpočtu sa jednoducho rozpočtujú na
krytie rôznych verejnoprospešných služieb.
Dr. Miroslav Varšo
Uznávam, že poučka je správna, treba nasmerovať pozornosť na veci, ktoré toto mesto posúvajú
dopredu. Kupovať pred nosom domy pred neprispôsobivými neposúva mesto dopredu.
Kanalizácia je kľúčovým bodom ,ktorým sa mení kvalita mesta, úprava námestia atď. Od kedy
som tu upriamujem pozornosť na toto. Ja viem, že tieto peniaze nemôžu skončiť priamo v kolónke
kanalizácia ale majú šancu. Keď dokončíme tento dom na Starom jarku 47, tak budú ďalšie
dôležitejšie veci, ktoré vidíš ty, ja kanalizáciu považujem za kľúčovú.
Ing. Marián Tirpák
Je pravdou, že nechať peniaze na účte kde nezarábajú na to aby čakali kým príde nejaký grant
keď ich môžeme dať na výstavbu bytovky, kde by zarábali viac, je nerozumné.
Vladimír Petrek
Keby sa začalo s výstavbou kanalizácie priniesla by zase peniaze, aby sa začal robiť konečne ten
kanál.
Mgr. Jozef Bača
Minule som to vysvetľoval, že 5 mil., ktoré potrebujeme na kanál budeme šetriť 130 rokov.
8.1.2013 sa dozvieme reálnu sumu na kanalizáciu.
Vladimír Petrek
Pán primátor si sa prešiel po Starom jarku? Katastrófa, 3x povodne, treba urobiť asfalt, tá ulica
bola po povodniach najviac zaťažená.
Mgr. Jozef Bača
Na fonde máme žiadosť.
Vladimír Petrek
Už ju tam máme koľko rokov?
MVDr. Michal Kapusta
31.10 sme podali žiadosť na envirofond.
Dr. Miroslav Varšo
Varšo nechce zbierať peniaze aby niekde stáli, ak nájdeme 90 tis. tak budú použité na akútnu
situáciu, napr. dažďový zberač na Prešovskej alici a na chodník potom niekde nájdeme peniaze.
Nejde o to aby sa vytvárala nejaká vkladná knižka. Iba chcem aby sa zamerala pozornosť na tieto
veci.
MVDr. Michal Kapusta
Na finančnej komisii bolo jasne povedané, že ak má byť v rozpočte 90 tis. € aby bolo naplnené
uznesenie, tak ja za stavebnú komisiu dám návrh na chodník a kanalizáciu na Prešovskej ulici za
za 140 tis. €. Tam, kde naozaj to je najviac súrne, kde to ľudia akútne potrebujú a čakajú na tento
chodník 10 rokov. Keby tento dom na Starom jarku 47 nebol vyprataný, myslíš, žeby tento park
kultúry bol taký aký je? Keby sme neboli robili strechu, títo obyvatelia z tohto domu by z tade
neodišli, na základe toho, že sa išla robiť strecha odišli obyvatelia na Štefánikovu ulicu.
Dr. Miroslav Varšo
Tu vidím rozdiel v myslení a preto je ťažko postúpiť dopredu. Bazirujem a hľadám peniaze na
kanalizáciu aby všetko čo je urobené a sa urobí nebolo rozkopané, všetky tie chodníky čo sú
urobené teraz aby neboli o niekoľko rokov rozkopané.
Peter Hanigovský
Komisia pri rozpočte prešla plynule prvú časť rozpočtu a zastavili sme sa na kolónke – chodník na
Hliník, kde ani v návrhu neboli vyčlenené žiadne finančné zdroje ani 25 tis. 20 tis. sa presunulo
z údržby komunikácií – 20 tis. A postupne sme uberali z koloniek až sme prišli na 25 tis. Zbytok sa
ponížila rezerva mesta na projekty. Vo výdajovej časti by sa dalo ušetriť viac peňazí. Kanál – 40
tis. zo stočného tohtoročného, prišli a už aj odišli, oni tam už nie sú. Keď sa predá dom tak ja by
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som uvažoval a zaviazal tieto peniaze. Tieto peniaze by mali ísť naspäť do úpravy alebo výstavby.
Máme na vykrytie faktúr firme Milanko?
Ing. Slávka Čarná
Uvidíme koľko peňazí nám príde v januári.
Miroslav Longauer
Keby budúci rok bola výzva a boli by sme úspešní v kanalizácii, tak na spoluúčasť skade?
Mgr. Jozef Bača
Bude sa to týkať rozpočtu na rok 2014.
Miroslav Longauer
Kde budeme hľadať?
Mgr. Jozef Bača
V rozpočte, kde inde?
Peter Hanigovský
Máme peniaze na 130 tis. na spoluúčasť. Do marca uvidíme ako prídu z rozpočtu a tak budeme
posúvať. Určite sa počíta aj s tými 40 tis., počíta sa reálne, že do marca sa predá dom.
Mgr. Miloslav Repaský
Zajímajú ma žiadosti, ktoré boli podané od občanov alebo od organizácií.
Ing. Slávka Čarná
V pôvodnom návrhu boli všetky a po upravenom už nie sú.
Mgr. Miloslav Repaský
Sa nehnevajte, som členom finančnej komisie a neviem o tom?
Ing. Slávka Čarná
Holubári a unesco sú poriešené cez MŠK.
Mgr. Miloslav Repaský
Zábradlie na lávku?
MVDr. Michal Kapusta
Hovorili sme, že to urobíme svojpomocne.
Mgr. Miloslav Repaský
Ľad na Štúrovej ulici?
MVDr. Michal Kapusta
Cez MŠK.
Jozef Komara
Ľad na Štúrovej?
Ing. Slávka Čarná
500,- €.
Miroslav Longauer
Chodník na Spišský hrad?
MVDr. Michal Kapusta
Na parkovisku pod hradom sú uskladnené kamene, bude sa robiť keď sa oteplí. Materiál je.
Mgr. Miloslav Repaský
Dotácia na Štúrovku?
Ing. Slávka Čarná
Je to v rozpočte na rok 2013.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť si dal do rozpočtu pre rok 2013.
Jozef Komara
Vysvetlili sme si to, tých 500,- € vykryje všetko, či to bude december 2012 alebo január 2013.
Dr. Miroslav Varšo
Ospravedlňujem sa, že som nebol na finančnej komisii – pamätné tabule na cintorín a Sivú Bradu,
je nejaké zdôvodnenie prečo sa žiadna položka neprejavila v rozpočte 2013?
Mgr. Jozef Bača
Dajte ich tam, ste poslanci. Buď budeme brať úver alebo niekde ponížime.
Dr. Miroslav Varšo
Nesedí mi takáto odpoveď.
Peter Hanigovský
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Keď chceme ušetriť a niekde dať, prejdime na rozpočet a poďme podľa položiek. Tak jak sme
ušetrili na komisii od kolónky kanál a chodník na Prešovskej ulici.
Mgr. Jozef Bača
Mali byť všetci na finančnej komisii.
Ing. Slávka Čarná
Každý mal doma rozpočet a dostatočne dlhý čas, prechádzať 1500 položiek nie je najvhodnejšie.
Na to zasadala finančná komisia.
Peter Hanigovský
Výdajová časť – 3 500 odmeny – bolo mi povedané, že je to pre zamestnancov. Od ktorého roku
ich schvaľujeme samostatne?
Ing. Slávka Čarná
Vždy bola táto položka schvaľovaná samostatne.
Peter Hanigovský
Prostriedky, ktoré sa zvýšia zo miezd?
Ing. Slávka Čarná
Sa nezvýšia. Rozpočet nebol nadhodnocovaný aby sa zvýšilo.
Mgr. Jozef Bača
V roku 2006 bola na odmeny vyčlenená suma 341 000,- Sk, v roku 2007 – 278 000,Sk......každý rok bola suma dopredu určená. Pre rok 2012 je v rozpočte 3 500,- €.
Dr. Miroslav Varšo
Máme tu SFS – všeobecný materiál, reprezentačné – 3 000,- €.
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu.
Dr. Miroslav Varšo
Príjmy za SFS - ráta sa s nimi?
Ing. Slávka Čarná
Príjmy má MsKS.
Mgr. Ján Furman
V januári budeme tento rozpočet prerábať tak či tak.
Mgr. Peter Vandraško
Dávam návrh na ukončenie diskusie a návrh na prijatie rozpočtu mesta Sp. Podhradie.
Dr. Miroslav Varšo
Nedostal som informáciu o MŠK v rozpočte. Mám to týždeň staré. Nejasné veci do poslednej
chvíle a tlak , ktorý už bol 2x vyvinutý, že musíme schváliť rozpočet lebo to a to. Dodnes nie je
uzavretý ani štátny rozpočet.
Mgr. Jozef Bača
MŠK – materiály ste dostali, po finančnej komisii vzišiel nový návrh.
Peter Hanigovský
Prosil som p. Čarnú aby poslala upravený rozpočet a bol nám zaslaný včera.
Miroslav Longauer
Jak ja môžem teraz hlasovať keď nemám žiadne podklady?
Mgr. Jozef Bača
Bol zoškrtaný rozpočet z 50 tis. € na 43 tis. €.
Mgr. Peter Vandraško
V januári sa bude upravovať rozpočet.
Dr. Miroslav Varšo
Keď na iné položky nie je teraz, bude v januári? Pán primátor hovorí o tom, že poslanci
rozhodnete. Ja chcem vedieť o čom hlasujem.
Mgr. Jozef Bača
Od fin. komisie sme mali dosť času všetci hľadať rezervy.
Peter Hanigovský
Rozpočet MŠK je urobený na 48 300,- € + 8 300,- € na prevádzku autobusu a ďalšie, ktoré dal
primátor presunúť z CVČ do MŠK. Dokopy ide na MŠK 65 000,- €.
Mgr. Peter Vandraško
To je celá kapitola športu, nie MŠK.
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Peter Hanigovský
Športová komisia je 3 000,- €, zbytok je MŠK. V pôvodnom rozpočte bolo 2000,- € na ľadovú
plochu. Teraz je to vyhodené.
Jozef Komara
Neviem prečo ste to nedostali, v pondelok večer som to odniesol ekonómke a neviem prečo to
nebolo poslané všetkým. Teraz to vyzerá ako keby to bolo zavádzané.
Mgr. Miloslav Repaský
500,- € na ten ľad na Štúrovu ulicu sa chcem spýtať.
Mgr. Peter Vandraško
Sú v rozpočte pod položkou iné.
Miroslav Longauer
MŠK – položka – kalorické ?
Jozef Komara
2,- € na tréningovú jednotku na jedného hráča. Pred niekoľkými rokmi to bola položka prémie
hráčov, tým, že odišiel hlavný sponzor lebo platil 2/3 a 1/3 doplácalo mesto. Zmenila sa na
položku kalorické. Položka prémie už tam nie je, bola z 2/3 platená p. Hanigovským.
Peter Hanigovský
Prémie hráčov v roku 2011 boli, aj prémie aj kalorické.
Miroslav Longauer
Kedysi bol sponzor MŠK p. Hanigovský – dôvody jeho odchodu?
Jozef Komara
Spýtajte sa jeho, vstúpil do poľovníctva, našiel si iné záujmy, je to jeho vec, treba sa mu obzvlášť
poďakovať za to čo urobil a na akú úroveň dostal MŠK. Je to jeho zásluha a jeho peniaze.
Miroslav Longauer
Keď doviedol ten futbal tam kde je, tak si myslím, že by nemal dôvod odísť.
Jozef Komara
Musíš túto otázku smerovať na neho. Nemám doteraz s ním nejaký problém čo sa týka MŠK.
Peter Hanigovský
V poslednej dobe komunikuje p. Komara s mojim bratom , že robím všetko preto aby odišiel
z MŠK. Dosť peňazí ste prejedli.
Jozef Komara
Trošku silné slová. Doteraz si MŠK podporoval. Neviem o čom tu rozprávaš, lebo si si rok
nenašiel priestor aby si prišiel pozrieť na ihrisko. 2 000,- € nie sú prejedené , sú tam, je potrebná
revízia elektriny na hokejovej ploche. Každý nech si povie, čo urobil za 20 rokov pre toto mesto.
Mgr. Peter Vandraško
Som hrdý na to, že som členom MŠK a keď niekto si myslí, že som prejedol peniaze... treba sa
pýtať. Príďte sa pozrieť na zápasy, na mládežníkov, sme jednými z mála, že sme dali finančné
prostriedky na odkupovanie.
Mgr. Jozef Bača
Toľko mládežníckych mužstiev, v takých súťažiach ako máme my, má asi máloktoré mesto
s takým počtom obyvateľov ako Spišské Podhradie. Vďaka patrí všetkým členom výboru a p.
Hanigovskému, že spoločnými silami dostali šport v Spišskom Podhradí tam, kde dnes je.
MVDr. Michal Kapusta
11 000,- € za pozemky pre Blahutovú z MŠK toho roku , vytvorená rezerva 9 000,- €, to je 20 000
€ čo nemuseli byť. Naozaj hovoriť o prejedení alebo kde sa stratili, treba zvážiť niekedy slová.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-

MZ schvaľuje rozpočet mesta Spišské Podhradie na rok 2013 vrátane rozpočtov škôl
a školských zariadení v jednotlivých položkách v celkovej výške:
- príjem mesto Spišské Podhradie – 3 716 640, €
- výdaje mesto – 2 164 723,- €
- výdaje školy – 1 551 917,- €
- výdaje spolu – 3 716 640,- €
Zodpovedný:
Primátor mesta
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:

Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
0
0
+
+
+

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

0
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Štefan Faltin
Ja to vážne nechápem, na finančnej komisii doporučujete schváliť a teraz nedvihnete ruky, načo
doporučujete a teraz nezdvihnete ruky?
Mgr. Jozef Bača
Čo ďalej pán kontrolór po zákonnej stránke?
Dr. Miroslav Varšo
Hlavný kontrolór nesúhlasí s rozpočtom preto , že je protizákonný. Rokovali sme o inom rozpočte,
nebolo to pripravené do takej miery, aby som mohol zodpovedne hlasovať.
MVDr. Michal Kapusta
Je vôľa sa toho roku stretnúť ku rozpočtu?
Dr. Miroslav Varšo
Za seba hovorím áno.
Mgr. Ján Furman
Budeš robiť nové stanovisko, pán kontrolór?
JUDr. Jozef Tekeli
Ak bude vyvesený nový rozpočet, tak áno.
Bod č.: 14

Pridelenie bytu na Štefánikovej ulici č. 160 v Spišskom Podhradí
Peter Hanigovský
Komisia navrhuje pridelenie bytu pre p. Pavla Holuba.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-18

MZ schvaľuje pridelenie bytu na Štefánikovej ulici č. 160 v Spišskom Podhradí pre pána:
Holuba Pavla, bytom Starý jarok 4, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.1.2013 do
31.3.2013 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Harmonogram MZ na rok 2013
Mgr. Jozef Bača
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Dostali ste návrh plánu zasadnutí MZ na rok 2013.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem zasadanie každý mesiac. Riadne sa dá naplánovať a mimoriadne sa zvoláva do
niekoľkých dní. Raz do mesiaca máme čo robiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Máloktoré MZ bolo ukončené do desiatej hodiny.
Mgr. Jozef Bača
Dajte návrh kedy chcete mať ďalšie zasadnutia.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-19

MZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
na rok 2013.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

Správa hlavného kontrolóra z kontroly vymáhania nájomného z mestských
nájomných bytov
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu z kontroly vymáhania nájomného z mestských nájomných bytov.
Peter Hanigovský
Chcete mať doklad, že sa exekútor pokúsil o vymoženie pohľadávky, potom sa odpíše?
JUDr. Jozef Tekeli
Odpis každej jednej pohľadávky odporúčam posúdiť individuálne.
Peter Hanigovský
Niektoré prípady by som neodporučil odpisovať. Máme ľudí, ktorí dlžia a žiadajú o byt. Máme sa
čím preukázať, dlhuješ mestu.
Vladimír Petrek
Som prekvapený z toho, že sa využívajú právne služby cudzej osoby – advokátky a sú tam také
nedoplatky, myslím si, že to malo byť iné.
Ing. Marián Tirpák
Našim cieľom nie je vyhodiť tých ľudí ale im pomôcť. Pokiaľ vidím reálny základ, že to je možné
tak ich nebudem deložovať. Môžu vzniknúť prípady, ktoré sa nevydarili, pokiaľ som tu ja tak tri.
Pýtal som sa kontrolóra či by právne veci v našej s.r.o. robil on. To nie je taká jednoduchá vec.
Niekedy vznikne dlhšie časové obdobie. Ideálne by bolo keby každý platil. Teraz je veľký problém
čo sa týka nájomníkov, ktorí sú v Anglicku. Ja robím všetko preto aby ľudia, ktorí sú v našich
bytoch, aby našli nejaké útočisko , že pri prvom prípade ich nevyhodíme, ak prídu o zamestnanie
atď. aby sme ich vodili po súdoch.
Vladimír Petrek
Keď mi neprichádzajú platby po prvom, druhom mesiaci, konám, nečakám rok.
Ing. Marián Tirpák
Presne sa to tak robí, po upozornení právničky prídu dohodnúť splátkový kalendár a zase nebude
platiť. Každý jeden prípad je hodný osobitného zreteľa.
JUDr. Jozef Tekeli
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Trvám na tom, že v mnohých prípadoch sa mi zdali tie lehoty neprimerane dlhé. Dôležité je určiť
jasné pravidlá postupu voči neplatičom. V prípadoch hodných osobitného zreteľa zaujme
stanovisko komisia bytová, znalá miestnych pomerov. Situáciu je potrebné podchytiť teraz.
V súčasnosti máme totiž dlh 31 819,- €, ak to nebudeme riešiť, trend je stúpajúci, bude možno
o tri roky 50 alebo 60 tis. €. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet nájomcov mimo územia Slovenskej
republiky to žiaľ hrozí.
Ing. Marián Tirpák
Keď som prišiel robiť sem bol dlh na nájomnom cca 800 tis. Sk. Teraz je viac bytov, nájomné je
vyššie 3,5 x. Treba zhodnotiť vývoj. Niektoré prípady vyjdú, niektoré nie.
Vladimír Petrek
Nemôžeme z rozpočtu niekoho dotovať.
Peter Hanigovský
Máme byty a máme záujemcov o byty. Niektorí nemajú príjmy na to aby sa mohli do nájomných
bytov nasťahovať. Začína sa kumulovať veľká časť na Rybníčku. Od kedy odišli do Anglicka,
prestali platiť.
MVDr. Michal Kapusta
Dnes sme pridelili byt pánovi, ktorý je v Anglicku lebo tu mám urobené tabuľky, že komu
prideľujeme byty, je tu návrh na uznesenie a nič k tomu si nepovedal, pani Cicáková odišla
z mestského bytu a odišla do tvojho domu. Nemáš s tým morálny problém? Si predsedom
sociálnej a bytovej komisie. Vieš aký je nájom atď.
Peter Hanigovský
Kontroluje sa kto je neplatič atď.
Pán Holub, rokovali sme o byte v júli, on prišiel z Anglicka tu aby podpísal zmluvu, to bolo v lete
ale exekútor nám neodovzdal byt lebo boli prieťahy. S Angličanmi je problém, dnes sú tu a zajtra
nie.
JUDr. Jozef Tekeli
Dávam apel na aktivitu, keď sú nájomcovia v Anglicku, neuspokojím sa s konštatovaním, že sú
v Anglicku. Žiadam zhodnotiť a zistiť ako sa dá postupovať pri vymáhaní dlžôb voči osobám
nachádzajúcim sa v cudzine. Chcem argumenty a fakty a až keď budeme vedieť všetky pre a proti
takéhoto cezhraničného uplatňovania práv, až vtedy sa môžeme zodpovedne rozhodnúť, či
k nemu pristúpime alebo nie.
Mgr. Peter Vandraško
Pani Cicáková prišla za tebou, pán poslanec, pánDžuga sa chce dostať do Podhradia, keď príde
p.Džuga za tebou si schopný mu ponúknuť svoj byt?
Peter Hanigovský
Viem, že pán Džuga na to nebude mať. Viem aké sú náklady na elektrinu atď.
Uznesenie č.: MZ-12-12-A-4

MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z kontroly vymáhania nájomného
z mestských nájomných bytov.
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 17

Služby mesta s.r.o. – schválenie výšky nájomného za kotolne a parkoviská na
Mariánskom námestí
Mgr. Jozef Bača
Platí to čo máte napísané. Súhlasíte s tým?
Peter Hanigovský
Mestám sa malo vrátiť naspäť právo vyberania parkovného?
JUDr. Jozef Tekeli
Platí to. Mestá môžu vyberať parkovné priamo.
Vladimír Petrek

29

Máme v meste informácie o predaji alebo prenájme kotolní?
Mgr. Jozef Bača
V januári sme povedali, že sa k tomu vrátime.
Ing. Marián Tirpák
Pýtal som na rekonštrukciu kotolne 25 tis., bolo to zamietnuté. Cena nájomného je vo výške
odpisov.
Mgr. Jozef Bača
Nebolo zamietnuté, len sa nenašlo v rozpočte.
MVDr. Michal Kapusta
Návrh z finančnej komisie bol, že nájomné bude také ako minulý rok.
Peter Hanigovský
Je to návrh z finančnej komisie. Kotolne ostali ako boli a parkovné na Mariánskom námestí sa
zmenilo, že vtedy bolo zo zisku a teraz je z celkového nájmu.
Ing. Marián Tirpák
Je to zase menej peňazí pre s.r.o. Nejedná sa o svetoborné peniaze.
MVDr. Michal Kapusta
Na finančnej komisii sa vyjadrili ohľadne parkovania, že áno ale nie z tržby ale zo zisku.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-20

MZ schvaľuje výšku nájmu na rok 2013 pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. vo výške
7 429,16 €. Jedná sa o nehnuteľnosti, príslušenstvo a technológie:
1. plynová kotolňa Štúrova ul. č. 1, súp. č. 10, parc.č. 1285 v k.ú. Spišské Podhradie,
ktorá pozostáva z budovy kotolne, technologickej časti a sekundárneho teplovodu
2. plynová kotolňa Mariánske nám. 18, súp. Č. 381, p.č. 127 v k.ú. Spišské
Podhradie, ktorá pozostáva z budovy kotolne a technológie
3. plynová kotolňa Starý jarok 31, súp. Č. 637, p.č. 1304 v k.ú. spišské Podhradie,
ktorá pozostáva z budovy a technológie
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-12-B-21

MZ schvaľuje výšku nájmu na rok 2013 pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. za parkovacie
miesta na Mariánskom námestí vo výške 40% tržby z predmetu nájmu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+
+

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

0
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 18

Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Žiadosť Centrum s.r.o. – vytýčenie zákazu státia – podal informáciu.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia odporúča prehodnotiť dopravné značenie a konuzultovať to s DI.
Peter Hanigovský
Žiadosť – Komenského 50 – vstupný chodník – tento návrh neprešiel.
Uznesenie č.: MZ-12-12-F-1

MZ zamieta žiadosť bytového domu Komenského 50 v Spišskom Podhradí o preplatenie
materiálu na výstavbu chodníka.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

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

0
+
0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Žiadosť – obec Jakubovany, ochranné lúky, oslovujú všetky mestá a dediny – komisia zamieta
žiadosť
Uznesenie č.: MZ-12-12-F-2

MZ zamieta žiadosť Urbárskej spoločnosti Jakubany o refundáciu nákladov.
Termín:
12.12.2012

Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Hortip – zaslali žiadosť o zľavu – dnes sme sa dohodli, že zavoláme konateľa na komisiu a nech
nám to vysvetlí.
Žiadosť p. Nováčekovej – prenajatie VP – na garáž. Jeden prístrešok už tam stojí. Doteraz za
prístrešok neplatila nič.
MVDr. Michal Kapusta
Prístrešok, ktorý tam stojí nie je p. Nováčekovej. Stavebná komisia nesúhlasí so žiadosťou,
v územnom pláne je to verejná zeleň, neodporúča.
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-

MZ schvaľuje žiadosť p. Lucie Nováčekovej, bytom Spišské Podhradie, Štúrova 19
o záber verejného priestranstva na výstavbu prístrešku na auto.
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Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

12.12.2012

Primátor:

+
0
+
0
0
+

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

0
+
0
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Peter Hanigovský
Ekover – komisia odporúča zostať v zmluvnom vzťahu do roku 2013. Ekover sa bude preberať
v januári.
Vzorodev – ešte bude rokovanie. Komisia odporúča zamietnuť žiadosť.
Gargalik Peter žiadal o pridelenie bytu, nemá vysporiadané veci s mestom, až keď zaplatí mestu,
potom sa budeme jeho žiadosťou zaoberať.
MVDr. Michal Kapusta
Bola tu informácia o možnosti - keď ideme na areál bývalej tehelne, má Doprastav dvor, na
kontrolnom dni NDS sme sa bavili o tom, že prejdú veci na diaľnici a sú otvorení na jednanie.
Komisia navrhuje ísť do jednania. Vodovod – rozprával som členom komisie, že MZ sa dlhšie
zaoberá alternatívou vodovodu do vlastnej prevádzky.
Štefan Faltin
Na MZ som navrhoval prejednať dopravnú situáciu na Kúpeľnej ulici. Komisia OVP navrhuje aby
retardér bol umiestnený oproti mne smerom ku p. Chovancovi, aby sa osadil po zime, aby sa
nepoškodil pri odhrňovaní snehu. Tam je položka cca 800,- €.
Pri hlasovaní v komisii prešiel retardér. Je neprehľadná zatáčka. Teraz je na zváženie lebo vieme
aká je finančná situácia. Je to z hľadiska bezpečnosti občanov a školákov.
Mgr. Miloslav Repaský
Značka daj prednosť v jazde tam zostane? Čiže je tam rýchla jazda a neprehľadná križovatka.
Peter Hanigovský
Retardér nový alebo z Galovej? Odkiaľ peniaze?
Uznesenie č.: MZ-12-12-B-22

MZ schvaľuje osadenie retardéra na Kúpeľnej ulici.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Jozef Komara
+
Mgr. Ján Furman
+

Termín:

12.12.2012

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

0
+
0
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Faltin
Prejednávali sme zbrane mestskej polície, 19.12. končí rok a po roku by prepadli v prospech
štátu. Pôvodne sme ich chceli napísať na p.primátora ale on má zbrojný preukaz na dlhé zbrane
a pred 8-mymi rokmi som ich mal napísané ja na mojom zbrojnom, tak teraz tiež ich napíšeme.
To je len na informáciu.
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Mali sme pripomienky k dopravnému značeniu aby nedochádzalo k poškodeniu zámkovej dlažby,
na chodníku parkujú vozidlá, bolo by dobré dať tam značku zákaz parkovania. Oni stoja každý
deň na chodníku a ten smeruje na prechod pre chodcov. Navrhujeme prechod pre chodcov
smerom od Kúpeľnej na Sídlisko hrad.
MVDr. Michal Kapusta
Musí byť posunuté vyššie smerom do mesta.
Mgr. Jozef Bača
Prechod môže byť z chodníka na chodník. Je to cesta II. triedy - VÚC.
Mgr. Miloslav Repaský
Mohol byť chodník aj pri Dufarte, tento prechod je z predajne do skladu.
MVDr. Michal Kapusta
Je to značené DI a VÚC, nie že niekomu z obchodu do skladu. Boli tu havárie kde zrazili človeka
kde bol prechod pre chodcov z ulice na ulicu.
Mgr. Miloslav Repaský
Niekto to nakreslil a niekto to schválil.
Štefan Faltin
Komisia navrhla prehodnotiť nové značenie na uliciach Hviezdoslavova, Bielidla a Štúrova. Už
sme to raz dávali.
MVDr. Michal Kapusta
Už si hovoril o štyroch križovatkách a to treba dať do rozpočtu.
Vladimír Petrek
Komisia ŽP neodporúča podpísať zmluvu s firmou Ekover, v roku 2014 navrhuje zakúpiť vlastné
auto a vykonávať zber vo vlastnej réžii.
Jozef Komara
Športová komisia – stretnutie mládežníkov, spojené s rodičmi. 8.12. – futbalový turnaj, cez víkend
chceme spustiť verejné korčuľovanie.
Mgr. Peter Vandraško
Mali sme asi najviac sedení. Riešili sme financovanie škôl, premietlo sa to do rozpočtu.
Dr. Miroslav Varšo
Kultúrna komisia vás pozýva na adventnú nedeľu.
Mgr. Jozef Bača
Sú avíza zo strany rodičov, že deti mrznú vonku a v prípade nepriaznivého počasia nevyužívame
kinosálu.
Dr. Miroslav Varšo
Celý program bude dnu a potom vyjdú vonku zaspievajú, to je aj vo Viedni, v Štrasurgu, ak sa to
neujme, nič nasilu sa robiť nebude, to je pre ľudí.
Mgr. Ján Furman
Rád by som videl zápisnice z Katúň.
MVDr. Michal Kapusta
Odskenujeme a pošleme.
Uznesenie č.: MZ-12-12-A-5

MZ berie na vedomie správu zo zasadnutia komisií pri MZ.
Termín:

Zodpovedný:
Overovatelia:

12.12.2012

Primátor:

Bod č.: 19

Rôzne: 1. vodovod
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám analýzu, ktorá nie je finančná ale vypracovaná v Košiciach, postup a otázky
všeobecné, je tam stanovisko kontrolóra, na to sme poslali list na PVPS, že chceme viac vedieť
ako sa dostať k vodovodu v Sp. Podhradí. Dnes prišiel mail zajtra príde v pošte – prečítal. Boli
sme na jednaní, čo je viac ako jasné na 100% jedine kúpou, keby mala byť kúpa, treba znalecký
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posudok na celú sieť z Braniska dole do Podhradia. Znalecký posudok PVPS neurobí, na naše
vlastné náklady. Na odkúpenie vodovodu je potrebné stanovisko dozornej rady – kde sú veľké
mestá Poprad, St. Ľubovňa, Kežmarok.
Je to 30-40 ročný vodovod, povedali, že je to samovražda.
Peter Hanigovský
Ale keď vieme aké sú priority z bulletinu, ktorý nám dodali, tak všetko pásma , kde sú turisti atď.
na našu žiadosť aby nás zapojili do projektov tak povedali že si to máme vyriešiť my.
JUDr. Jozef Tekeli
To sú úplne zbytočné diskusie, či je prevádzka vodovodnej infraštruktúry výnosná alebo nie je
výnosná. Rozhodujúca je otázka vlastníckeho práva k nej. Platí to, že čím je táto prevádzka
výnosnejšia, záujem o predaj bude zo strany vlastníka prirodzene menší. Odísť od PVS sa rovná
odkúpiť vodovodnú infraštruktúru. Z uvedeného dôvodu považujem za vhodné konečne ukončiť
na škodu veci konfrontačné niekoľkomesačné diskusie ohľadom vodovodu a definitívne sa
rozhodnúť, či podáme žiadosť o jeho odkúpenie alebo ju nepodáme. Všetko ostatné sú zbytočné
nikam nevedúce diskusie.
Dr. Miroslav Varšo
Malo sa preskúmať či nie je vodovod v našom vlastníctve.
JUDr. Jozef Tekeli
Snažil som sa vysvetliť už v minulosti, že žiaľ, nevidím inú možnosť ako je kúpa. Ja nevidím iné
riešenie. Druhou možnosťou je iba vybudovanie ďalšieho alternatívneho vodovodu, na čo
v súčasnosti niet peňazí. Osobne by som veľmi chcel, aby mesto malo vlastný vodovod. Avšak
akcia nerovná sa vlastníctvo.
Peter Hanigovský
My sme reálne prišli k majetku a sme ho museli vložiť.
JUDr. Jozef Tekeli
Nie, mesto nikdy vodovod nevlastnilo, nestavalo ho, nikdy nebol náš a ani sme ho nikde
nevkladali.
Peter Hanigovský
Bola ponuka mesta Nálepkovo na odkúpenie akcií, nikto ich nekúpi. Do budúcna bude priorita nie
ropa ale voda.
MVDr. Michal Kapusta
Máme problém v Katúni, majú dva zdroje vody a je jej málo.
Je rozdiel v Katúni keď má každý studňu a je rozdiel keď nie je voda v bytovkách.
JUDr. Jozef Tekeli
Opäť navrhujem urobiť záver medzi dvomi rozhodnutiami, buď ukončiť diskusiu alebo dať žiadosť
o kúpu a dať vypracovať znalecký posudok.
MVDr. Michal Kapusta
Predávajú prebytočný majetok.
Peter Hanigovský
Peniaze z vodného používajú a investície sa nevracajú. Nezaradili nás do plánu kanalizácie.
MVDr. Michal Kapusta
Načo by nás mali zaradiť keď niekoľko rokov sa bavíme o odkúpení kanalizácie?
Keď pošleme uznesenia, že sa chceme odčleniť, tak si mesto nedajú do plánu.
- k bodu vodovod prebehla ďalšia diskusia
Uznesenie č.: MZ-12-12-A-6

MZ berie na vedomie podanú správu ohľadom uznesenia MZ ( MZ schvaľuje realizovať
analýzu možnosti odčlenenia mestského vodovodu od Podtatranskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti).
Zodpovedný:
Termín:
12.12.2012
Overovatelia:
Primátor:
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MZ.
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V Spišskom Podhradí dňa 12.12.2012

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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