Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 08.12.2016
Program:

P.č.

Obsah

1.

Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej

primátor

dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií,
opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
5.

Kontrola plnenia uznesení

6.

Podnety občanov

7.

Podanie projektového zámeru k žiadosti o NFP – Prestavba

zástupca primátora

primátor

a prístavba časti Materskej školy Spišské Podhradie.
8.

Súdny spor mesto – Pavol Farkašovský

primátor

9.

Zmena Organizačnej štruktúry mesta Spišské Podhradie

primátor

10.

Vyhodnotenie 18 . kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV

prednosta

Pivovar a vyhlásenie 19. kola VOS na predaj stavebných pozemkov
IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
11.

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

predsedníčka bytovej
komisie

12.

Majetok mesta:

primátor, prednosta,

1. Súkromné
centrum
špeciálneho
pedagogického predsedovia komisií
poradenstva, Jablonov 165 – žiadosť o pridelenie adresy
a priestorov na prenájom.
2. Vysporiadanie nájomných vzťahov k pozemkom vo
vlastníctve mesta so subjektmi, ktorí podnikajú na
poľnohospodárskej pôde.
13.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta

hlavný kontrolór

na rok 2017.
14.

Rozpočet mesta Spišské Podhradie na roky 2017-2019 vrátane

Primátor, vedúca

rozpočtov škôl a školských zariadení.

ekonomického
oddelenia

15.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o zneškodňovaní obsahu
odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta
Spišské Podhradie zo dňa 20.11.2015.

Primátor
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19.

Návrh Dodatku č. 1 Cenníka fakturačných cien za služby
poskytované na mestskom cintoríne a Dome smútku v Spišskom
Podhradí.
Návrh dodatku č. 1 k VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Spišské Podhradie č. 3/2012, ktoré upravuje
nájom bytov
Návrh VZN mesta Spišské Podhradie č. ........... o tvorbe a použití
fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve
mesta Spišské Podhradie
Správy z komisií pri MZ

20.

Rôzne

21.

Záver

16.

17.

18.

primátor, zástupca
primátora, Ing. Tirpák
primátor, Ing. Tirpák

primátor, Ing. Tirpák

predsedovia komisií

Predsedajúci

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Milan Blahovský

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

P
P
P
P
N

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta
Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Jozef Bača
Mária Kaľavská
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Má niekto pripomienky k programu rokovania?
Peter Hanigovský
Navrhujem aby sme dnes nerokovali o VZN o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd. Dostali
sme podklady čo išli na komisiu z mesta a v pondelok sme dostali ďalšie dva a hneď po
konečnej úprave. Od 5.12. do dnes sú tri dni, nespĺňa to naše zásady, že máme dostávať
podklady na MZ 7 dní pred zasadnutím.
MVDr. Michal Kapusta
16 dní dozadu ste dostali návrh VZN a podklady na súdny spor. 15 dní má visieť VZN na úradnej
tabuli a viselo, nie je pravdou to, že ste mali málo času na prípravu tohto bodu.
Mgr. Milan Blahovský
Je dôležité dnes VZN schváliť alebo je ešte priestor o tom rokovať?
MVDr. Michal Kapusta
Aspoň si preberme čo chceme. Včera bolo pracovné rokovanie , pozvaní boli všetci, neboli všetci.
Mgr. Milan Blahovský
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Je dôležité doriešiť VZN dnes alebo je priestor aj v marci?
MVDr. Michal Kapusta
VZN máme schválené rok, mesto urobilo prvé kroky, vyškolilo človeka, zaregistrovalo sa, otvorilo
živnosť, sme v štádiu, že podávame návrh ceny. Mesto má VZN ale asi mesiac dozadu bol návrh,
že VZN treba otvoriť a rokovať o ňom. Nie je pravdou to, že ste mali málo času. 5.12. vám bol
zaslaný návrh z finančnej komisie. Je tu návrh p. Hanigovského. Treba o ňom hlasovať.
Mgr. Jozef Bača
Podporujem návrh pána primátora aby sme si to vysvetlili, diskutovali o tom a môžeme rozhodnúť
dnes ale aj v januári.
MVDr. Michal Kapusta
My máme VZN a pokračujeme ďalej v tých krokoch, ktoré potrebujeme urobiť.
Uznesenie č.: MZ-11-16-BMZ schvaľuje nerokovať o bode č. 15 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o zneškodňovaní
obsahu odpadových vôd podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie zo dňa
20.11.2015.
Zodpovedný:
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+

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

08.12.2016

+

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Pravlík, Marián Boržik, Ing. Ján Lisoň.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Podarilo sa nám vrátiť krátkodobý preklenovací úver na projekt rekonštrukcia verejného
osvetlenia. Ministerstvo hospodárstva preplatilo obidve platby refundačné vo výške 336 000,- €.
Vrátili sme do VÚB 336 000 €. Týmto krokom sme splatili všetky preklenovacie úvery, ktoré sme
zobrali na dofinancovanie projektov z EÚ a to vo výške cez 2 mil. €: kanalizácia a ČOV –
1 340 958,79 €, Starý jarok 44 – 362 093,57 €, verejné osvetlenie – 367 727,71 €. Krátkodobé
záväzky máme splatené.
Kanalizácia a ČOV – urobili sme 3 kroky: 1. máme vyškoleného odborníka na odpadové vody, je
ním Ing. Vladimír Holický. 2. registrovali sme sa na URSO. Podľa kategorizácie nové odberné
miesto pre verejnú kanalizáciu a ČOV v Spišskom Podhradí bude v kategórii II. 3. je potrebné
žiadať o schválenie ceny. Máme ukončené odpočty na stavbe – ostala jedna vec, ktorá je
zrealizovaná, je funkčná a je to polder, ktorý bol plánovaný. Projekty, ktoré sme podali v tomto
roku – máme prvé stanovisko ku zbernému dvoru kde nám bolo vytknuté auto, že chceme veľké
auto pre mesto Sp. Podhradie. Dali nám neoprávnené náklady vo výške 220 tis. €, projekt bol
posúdený ako neúspešný a máme sa uchádzať o projekt v ďalej výzve a aby sme išli do menšej
kapacity s autom.
Uznesenie č.: MZ-11-16-A-1
MZ berie na vedomie informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Preposlal som vám uznesenia, časť je splnená a časť nie. Máte nejaké pripomienky
k uzneseniam?
MVDr. Michal Kapusta
Bolo schválené uznesenie podľa návrhu školskej komisie, jedná sa o uznesenie, ku ktorému bola
na minulom zasadnutí dosť silná rozprava, podpísal som ho, je platné. Rozprával som s pánom
riaditeľom Jurečkom aby to školská komisia dala na pravú mieru aby tam uviedli aj výšku
financií. 14.1.2016 sme schválili uznesenie o odkúpení vlaku, uznesenie trvá. Vysvetlím. Mesto
išlo do projektu SPP spoločne za návrat Haničky, boli sme úspešní, získali sme 6 000,- €. 3 000,€ na opravu vlaku a 3 000,- € na propagáciu tohto zámeru. 27.5.2017 bude vlak dotiahnutý do
mesta. Zároveň vás pozývam 27.5. na tento pekný akt návrhu vlaku do Spišského Podhradia.
Uznesenie č.: MZ-11-16-A-2
MZ berie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

08.12.2016

Bod č.: 6

Podnety občanov
4

- neboli
Bod č.: 7

Podanie projektového zámeru k žiadosti o NFP – Prestavba a prístavba časti
Materskej školy Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 03.11.2016 výzvu na predkladanie
projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu špecifický cieľ:
2.2.1 – zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Termín podania žiadosti je 10.1.2017.
Pripravujeme veci. Mohli by sme ísť do max. výšky 600 000,- €. Pripravíme zámer a uvidíme čo
nám schvália.
Predniesol návrh na uznesenie.
Ing. Ján Lisoň
Chcem sa opýtať na kúpenú budovu, aké priestory tam budú určené pre materskú školu?
MVDr. Michal Kapusta
Jedáleň na prízemí, šatňa, na poschodí budú dve triedy a v podkroví spálňa
Ing. Ján Lisoň
V predchádzajúcom období som vyslovil názor, že mám pochybnosti o správnosti účelu lebo je
budova zamoknutá, myslím si, že pri riziku vzniku plesní nie je vhodné aby sa tam deti hrali a
spali. Aj na zrekonštruovaných budovách mesta je vidieť, že je tam vlhko, nebudem hlasovať za
toto uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-3
MZ schvaľuje podanie projektového zámeru mesta Spišské Podhradie k výzve Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný
regionálny operačný program kód výzvy IROP – PO2- SC221-PZ-2016-1 s názvom Prestavba
a prístavba časti Materskej školy Spišské Podhradie. Predpokladané oprávnené náklady vo výške
600 000,00 €.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Súdny spor – mesto – Pavol Farkašovský
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám návrh aj vyúčtovanie nákladov od advokátov, ktorí nás v tomto súdnom spore
zastupujú. Náklady na našu obhajobu sú vo výške 3 356,23 €. Sporíme sa o sumu 3 680,- €,
ktoré p. Farkašovský nevyplatil v poslednej platbe. Zo strany p. Farkašovského je návrh, že
zaplatí mestu 1 500,- € každý si bude hradiť trovy právnikov sám. Tento súdny spor sa ťahá dosť
dlho. Boli tam rôzne prieťahy, už minule sa to malo ukončiť ale 5 min. pred začiatkom súdneho
konania p. Farkašovský navrhol to čo som vám teraz povedal. Súdu som povedal, že to
prednesiem na MZ, bol som krivo obvinený p. Farkašovským, že všetko vybavím a že nebudú
musieť nič platiť. Chcem objasniť nejaké veci. Nikto ani jeden ani druhý nebude ani víťaz ani
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porazený. Sudkyňa nám navrhuje sa dohodnúť, navrhuje nám to obidvom. To čo mi dnes
schválime, ešte nie je koniec sporu. Rozhodne súd. Žalovaný tvrdí 3 veci: 1. 30.09.2014 vyplatil
druhú faktúru – čo vyplatil, 2. začiatkom októbra doručil vedeniu mesta návrh na ukončenie
nájomného vzťahu s odpočtom elektrickej energie a vody, 3. doručil kľúče od WC a stánku na
parkovisku. V októbri 2014 boli vo vedení mesta dvaja ľudia, vtedajší primátor p. Bača a zástupca
primátora – ja. Okrem prvého pondelka v mesiaci október 2014 čo sme boli v Bratislave spolu
s primátorom na audiofonde som už v práci nebol, bol som v nemocnici a na PN až do konca roku
2014. Mesto nemá originál návrhu, ktorý bol doručený vedeniu mesta a nebol zaregistrovaný
v podateľni MsÚ. Podotýkam doručený vedeniu mesta, nie pani Blahovskej. Nie je to problém pani
Blahovskej. Návrh na ukončenie nájmu bol prerokovaný na zasadnutí MZ, to znamená, že bol
doručený mestu ale nemáme dôkaz, že pán Farkašovský bol pozvaný na rokovanie MZ ani
nemáme dôkaz, že bol vyrozumený uznesením MZ – nebola zadelená pošta pre nikoho zo
zamestnancov – pretože nie je podacie číslo v registri došlej pošty. Pozvánka aj výpis uznesenia
p. Farkašovskému išiel, ale nie na doručenku, čiže nemáme dôkaz, nebolo to na protipodpis.
Všetky pozvánky aj výpisy uznesení sa zasielajú obyčajnou poštou, nie doporučenou. Kľúče od
predajného stánku a toaliet doteraz nevieme ako sa dostali na úrad. Má nejaký dotaz k tomuto?
Peter Hanigovský
Jožko? Doručil to vedeniu? Niekto to musel prevziať?
Mgr. Jozef Bača
Tak som to prevzal asi ja. Ja neviem o tom. Pán Farkašovský dal návrh na zrušenie zmluvy.
Dostal odpoveď, že mesto súhlasí? Dal žiadosť a myslel, že je to vybavená vec? To sa mi zdá
divné.
MVDr. Michal Kapusta
Sudkyňa chce aby sme dokázali , že to doručil a že sme ho vyrozumeli v tejto veci – jeho návrhu
na ukončenie nájomnej zmluvy. .
Ing. Ján Lisoň
Na zasadnutí finančnej komisie sme o tom rokovali.
MVDr. Michal Kapusta
V našom denníku máme, že odišla pošta pred MZ a po MZ p. Farkašovskému ale nevieme či to je
tá pošta, o ktorú sa jedná. Ale to, že to doručil na MsÚ veci je pravdou lebo to bolo v rokovaní na
MZ a vo finančnej komisii.
Peter Hanigovský
Kľúče tiež len tak niekomu podhodil? Mali sme to na zasadnutí finančnej komisie, kde nám bolo
povedané, že p. Farkašovský končí. Už výberové konanie bolo zvláštne.
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie je v poriadku, on nevedel výsledok rokovania MZ on bol na tom, že to je v poriadku.
Peter Hanigovský
Keď mal termíny splátok nájmu v 10. mesiaci a nedostali sme nájomné, neurgovali sme to?
MVDr. Michal Kapusta
Urgovali sme v januári keď som sa vrátil na úrad po PN. Preto to hovorím, že nevyhráme celú
sumu.
Mgr. Peter Vandraško
Bavíme sa o poslednej splátke?
MVDr. Michal Kapusta
Ostáva 3 680,- €, MZ vravelo, že to máme vymáhať, že máme ísť do súdneho sporu. Išli sme.
Peter Hanigovský
Trovy konania sú vo výške 3 356,23 € a p. Farkašovský nám dlží 3 680,- €. Keby sme boli
úspešní tak nám zaplatí aj trovy konania. Ak pristúpime na jeho návrh tak budeme stratoví
v splátke 2 000,- € plus trovy konania. Mohli by sme navrhnúť niečo p. Farkašovskému aj my?
MVDr. Michal Kapusta
Zmier, ktorý uzavrieme nám musí schváliť súd.
Mne sa tento návrh p. Farkašovského nepáči, predniesol som ho na zasadnutí finančnej komisie.
Súdne trovy nech nám platí p. Farkašovský a nech nám zaplatí ešte 1 500,-€ u čiastky čo nám je
dlžný. Toto je návrh môj aj návrh finančnej komisie.
Ing. Ján Lisoň
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Prijali sme takýto návrh ako hovorí pán primátor na zasadnutí finančnej komisie.
Mgr. Milan Blahovský
Keď počúvam to čo hovoríš tak si dovolím povedať, že to bolo slušne povedané šlendriánske, tak
si myslím, že práca bývalého MZ nebola dotiahnutá do konca, spôsobilo nám toto. Vinník je
Farkašovský, ktorý tak lacne pristupoval k problému ale aj mesto. Keď prijmeme také rozhodnutie
ako sa postavia k tomu bývalí poslanci? Ak nebol pozvaný pán Farkašovský na MZ atď. Nemáme
to také vyhraté. MZ ho nepozvalo. Prehrali sme už nejeden súdny spor a najväčšiu radosť z
mesta majú právnici , ktorí vedia prísť cez naše nedotiahnuté veci k peniazom.
Peter Hanigovský
Nepovedal by som, že to bolo šlendriánske ale poviem asi tak, že poslanci nepozývajú občanov
na rokovania MZ, pozýva ich mesto, my neprijímame doručenia ani poslanci neurgujú ak mestu
niekto niečo dlží. Robia to zamestnanci mesta. MZ robilo len s tými podkladmi, ktoré malo.
Pretože bolo najjednoduchšie prijať a odpustiť tieto peniaze, rozhodnutie v komisii bolo a bolo
správne. Minimálne si použil zlé výrazy.
Ing. Ján Lisoň
Prvú prapríčinu vidím v tom ako sa riešil nájomca v aktuálnom období. Aj toto zo vzťahu určuje
chybné rozhodnutie poslancov, nedať parkovisko do nájmu vtedajším Službám mesta s.r.o.. Keď
prevádzkovali parkovisko v minulosti vždy zostali peniaze v meste. Poslanci to schválili
podnikateľovi , ktorý mestu nezaplatil a že sa potom stal rad chýb tak to je fakt. Musíme dnes
riešiť stav taký aký je.
Mgr. Peter Vandraško
Súhlasím s p. Hanigovským lebo sú tu rozhodnutia, ktoré prijali poslanci ale nebolo to
šlendriánske ale mali sme nejaké podklady a to, že sme to dali alebo nedali. Zistili sme, že
netreba dávať parkovisko iným. Dnes vieme ako to je ale vtedy sme to nevedeli ale také , že
šlendriánske, mňa také veci mrzia, stále sme išli preto aby parkovisko a aktivity v meste prinášali
zisk. Nikto to nevráti naspäť ale neboli ste vtedy poslanci, dali ste podnety ako občania mesta?
Pýtam sa? Je to v zápisnici?
Ing. Ján Lisoň
Bol som členom finančnej komisie a viem, že finančná komisia navrhla MZ aby dali parkovisko
do prenájmu Službám mesta s.r.o.
Peter Hanigovský
V roku 2013 sme mali ponuku na prenájom parkoviska pod hradom, ponúkol nám to p.
Kolačkovský, v roku 2014 bola ďalšia ponuka, úspešný bol ten kto bol.
Jozef Komara
Ponuka čo dal p. Farkašovský bola vyššia ako ponúkali Služby mesta s.r.o. Nikto nemal dôvod im
to nedať, rok predtým bolo všetko zaplatené, je to o ľuďoch. Hádanka je niekde inde.
MVDr. Michal Kapusta
To, že nie je originál spisu na úrade za to nemôžu poslanci, to, že nešla poštou pozvánka na
doručenku a to, že nešlo uznesenie na doručenku za to nemôžu poslanci. Vtedy keď sme
vyhlasovali súťaž dali sme do prenájmu parkovisko aj na mesiac november a december. Keby
sme dali do prenájmu parkovisko len do októbra možno by to tak nebolo, poučili sme sa, teraz to
prevádzkuje mesto. Poučili sme sa, že niekedy si treba viac vážiť prácu svojich ľudí a nedávať to
vonku. Poslanci prijali rozhodnutie hlasovaním tak ako ho prijali ale to, že to neprebehlo tak ako
má, to nie je vec poslancov. Aby sme tu nevnášali emócie. Poslanci neroznášajú listy, rozhodujú
o dôležitých veciach.
Mgr. Milan Blahovský
Kontrolór nezaujal stanovisko k tomuto rozhodnutiu?
MVDr. Michal Kapusta
Súd má problém s ukončením nájomného vzťahu. Poslanci rozhodujú. Ja by som tiež hlasoval za
to ako hlasovali poslanci. Ja som bol v júni za p. Farkašovským či je spokojný s prenájmom
parkoviska a povedal mi, že je spokojný.
Mgr. Peter Vandraško
Chceme a je naša povinnosť lebo ľudia na MsÚ robia dobrú robotu ale chceme aby aj ľudia, ktorí
zodpovedajú za ten výkon a urobila sa chyba aj tých ľudí zbaviť zodpovednosti. Môže sa stať
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chyba aj na úrade. Nechcem aby sme sa ďalej k tomu vracali. Finančná komisia niečo k tomu
povedala a nech to skončí.
Uznesenie č.: MZ-11-16-F-1
MZ zamieta Návrh súdneho zmieru zo dňa 14.11.2016 v právnej veci žalobcu: mesto Spišské
Podhradie proti žalovanému: Pavol Farkašovský v konaní o zaplatenie 3 680,- € s príslušenstvom,
vedenom Okresným súdom Spišská Nová Ves pod sp. zn.: 8C/302/2015 ( úhrada 1 500,- €
v troch splátkach a každý si hradí súdne trovy samostatne).
Zodpovedný:
primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-D-1
MZ odporúča návrh súdneho zmieru v právnej veci žalobcu: mesto Spišské Podhradie proti
žalovanému: Pavol Farkašovský v konaní o zaplatenie 3 680,- € s príslušenstvom, vedenom
Okresným súdom Spišská Nová Ves pod sp. zn.: 8C/302/2015 nasledovne: Aby žalovaný Pavol
Farkašovský uhradil mestu Spišské Podhradie 1 500,- € zo súdneho sporu a plnú výšku trov
advokátovi JUDr. Jaroslavi Čollákovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
My ten návrh predkladáme p. Farkašovskému alebo súdu?
MVDr. Michal Kapusta
Súdu. My už sa nevieme mimosúdne dohodnúť.
Bod č.: 9

Zmena Organizačnej štruktúry mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Zmena bola prerokovaná odbormi. V tejto zmene sú nakomponovaní ľudia, ktorí sa budú starať
o ČOV a kanál, dvaja výkonní a jedna administratíva.
Peter Hanigovský
Nedá sa to doplniť menami?
MVDr. Michal Kapusta
V štruktúre mená nebudú lebo sa ľudia menia.
Ing. Ján Lisoň
Štruktúra sa ani nerobí s menami.
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MVDr. Michal Kapusta
Ale nie je problém vám dať mená zamestnancov.
Uznesenie č.: MZ-11-16-A-3
MZ berie na vedomie zmenu Organizačnej štruktúry mesta Spišské Podhradie platnú od
01.01.2017.
Zodpovedný:
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 10

Vyhodnotenie 18. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 19. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
MVDr. Michal Kapusta
MZ plánujeme 9.2.2016. K tomuto dátumu vyhlásime 19. kolo. Jedna ponuka sa vrátila späť,
jeden pozemok nekupujú.
Uznesenie č.: MZ-11-16-A-4
MZ berie na vedomie výsledok 18. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar.
Zodpovedný:
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-4
MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie v lokalite
novej IBV Pivovar v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a ods. 1
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, a to nasledovné parcely registra
C KN, ktoré vytvárajú 3 pozemkov určených na individuálnu bytovú výstavbu:
p.č.

PARCELNÉ ČÍSLO

VÝMERA V m2

DRUH POZEMKU

1

2086/26

838

Orná pôda

2

2086/27

809

Orná pôda

3

2086/28

791

Orná pôda

4

2086/29

693

Orná pôda

5

2086/30

693

Orná pôda

6

2086/31

693

Orná pôda

7

2086/32

603

Orná pôda

8

2086/33

603

Orná pôda

9

10

2086/35

568

Orná pôda

11

2086/18

603

Orná pôda

12

2086/17

596

Orná pôda

13

2086/19

585

Orná pôda

14

2086/20

565

Orná pôda

15

2086/21

730

Orná pôda

16

2086/22

755

Orná pôda

17

2086/23

823

Orná pôda

18

2086/24

989

Orná pôda

19

2086/25

1 154

Orná pôda

20

2086/37

1 106

Orná pôda

21

2086/36

791

Orná pôda

22

2086/16

580

Orná pôda

23

2086/15

551

Orná pôda

24

2086/14

572

Orná pôda

25

2086/13

643

Orná pôda

26

2086/12

852

Orná pôda

27

2086/11

710

Orná pôda

28

2086/10

755

Orná pôda

29

2086/9

842

Orná pôda

30

2086/8

1 473

Orná pôda

10

32

2086/6

891

Orná pôda

33

2086/5

896

Orná pôda

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov, ktoré
budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej
verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské Podhradie. Obchodná
verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár. Minimálna cena je 14,- €r /m2 (Cena
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

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

08.12.2016

+

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Predniesla návrh na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-5
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 11 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Patrika Michalíka, bytom Májová 1, Spišské Podhradie a pre slečnu Sofiu Müllerovú, bytom
Sídlisko hrad 4, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.2.2017 do 30.4.2017 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 7 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Ivana Glogára a manželku Gabrielu Glogárovú, bytom mesto Spišské Podhradie na dobu určitú
od 27.1.2017 do 30.4.2017 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

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

+

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu na Štefánikovej ul. č. 156 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Mareka Horvátha, bytom Štefánikova 13, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.1.2017 do
31.3.2017 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu na Štefánikovej ul. č. 179 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Juraja Horvátha, bytom Štefánikova 181, Spišské Podhradie na dobu určitú od 01.01.2017 do
31.3.2017 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Majetok mesta
Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, Jablonov 165 –
žiadosť o pridelenie adresy a priestorov na prenájom
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu a predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-9
MZ schvaľuje zámer prenájmu priestorov na prízemí na Starom jarku 45 v Spišskom Podhradí pre
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Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Jablonov 165.
Zodpovedný:
Mgr. Kynčáková
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

08.12.2016

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Majetok mesta
MVDr. Michal Kapusta
Majetková komisia tieto veci riešila.
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-10
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
Podiel
Výmera v m² výmery v
E-KN
Č. LV
m²
903/2

2269

orná pôda

Hortip, s.r.o.

45

19,88

987

2269

orná pôda

Hortip, s.r.o.

4249

3835

1010

2269

orná pôda

Hortip, s.r.o.

2277

2277

1063

2269

orná pôda

Hortip, s.r.o.

1690

1690

1064

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1404

1404

1252

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1036

41,16

1253

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8873

8101,72

1254

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1610

1550,24

1255

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8566

8067,08

1295

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

5582

4291,44

1306

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

7545

6980,52

1512

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1210

474,16

1513

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

2774

515,8

1540

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1118

56,12

1542

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

2533

49,92

1544

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8681

67,84

13

1555/1

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

4028

3053,64

1555/2

2269

Lesné pozemky

Hortip,s.r.o.

1029

117,24

1556

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

4211

3474,72

1557

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

5118

3342,24

1559

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

5224

1976,88

1561

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8213

7776,44

1565

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

4491

3164

2316

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

2000

2000

2311

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

5358

6,2

2303/1

1

ostatné plochy

Hortip,s.r.o.

769

576,48

2275

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

22103

978,44

2253

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

1546

289,44

1885

1

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8267

126,04

2254/1

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

22881

610,72

1910/2

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

665

665

2322

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

6071

667,6

1901/1

1

ostatné plochy

Hortip,s.r.o.

1283

47,6

2301/1

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

4397

149,44

2315

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

9521

295,52

2316

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

153

13,76

1

trvalé trávnaté
porasty

Hortip,s.r.o.

7219

6225,44

1903

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

994

7,56

1252

1

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1036

41,16

2068

1

ostatné plochy

Hortip,s.r.o.

3521

1788,4

2312

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

879

479

1884

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

39939

1030,76

2332

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

7869

162,6

Výmera spolu v m²

237978

78488,2

Výmera v ha

23,7978

7,84882

C-KN

2031

14

v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 1 a LV č. 2269 pre Hortip, s.r.o. , Studenec 181,
053 04 Studenec spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že
prenájmom majetku mesta sa prispeje k účelnému využitiu majetku mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-11
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemkov
Podiel
Výmera v m² výmery v
E-KN
Č. LV
m²
903/2

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

45

19,88

987

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

4249

3835

1010

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

2277

2277

1063

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1690

1690

1064

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1404

1404

1252

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1036

41,16

1253

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8873

8101,72

1254

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1610

1550,24

1255

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8566

8067,08

1295

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

5582

4291,44

1306

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

7545

6980,52

1512

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1210

474,16

1513

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

2774

515,8

1540

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1118

56,12

1542

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

2533

49,92

1544

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8681

67,84

1555/1

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

4028

3053,64

1555/2

2269

Lesné pozemky

Hortip,s.r.o.

1029

117,24

1556

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

4211

3474,72

15

1557

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

5118

3342,24

1559

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

5224

1976,88

1561

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8213

7776,44

1565

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

4491

3164

2316

2269

orná pôda

Hortip,s.r.o.

2000

2000

2311

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

5358

6,2

2303/1

1

ostatné plochy

Hortip,s.r.o.

769

576,48

2275

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

22103

978,44

2253

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

1546

289,44

1885

1

orná pôda

Hortip,s.r.o.

8267

126,04

2254/1

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

22881

610,72

1910/2

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

665

665

2322

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

6071

667,6

1901/1

1

ostatné plochy

Hortip,s.r.o.

1283

47,6

2301/1

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

4397

149,44

2315

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

9521

295,52

2316

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

153

13,76

1

trvalé trávnaté
porasty

Hortip,s.r.o.

7219

6225,44

1903

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

994

7,56

1252

1

orná pôda

Hortip,s.r.o.

1036

41,16

2068

1

ostatné plochy

Hortip,s.r.o.

3521

1788,4

2312

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

879

479

1884

1

zastavané plochy

Hortip,s.r.o.

39939

1030,76

2332

1

vodné plochy

Hortip,s.r.o.

7869

162,6

Výmera spolu v m²

237978

78488,2

Výmera v ha

23,7978

7,84882

C-KN

2031

v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 1 a LV č. 2269 pre Hortip, s.r.o. , Studenec 181,
053 04 Studenec za cenu 33,- €/ha/1 rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

+

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-12
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
Podiel
Výmera v m² výmery v
E-KN
m²
Č. LV
1853
2048

2269
2269

trvalé trávnaté
porasty

Roľnícke družstvo
Bijacovce

5303

5303

orná pôda

Roľnícke družstvo
Bijacovce

4244

4244

Výmera spolu v m²

9547

9547

0,9547

0,9547

Výmera spolu v ha

nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 pre Roľnícke družstvo
Bijacovce, zast. MVDr. Jozefom Pentrákom predsedom družstva spôsobom podľa citovaného
zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa prispeje k účelnému
využitiu majetku mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-13
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemkov
Podiel
Výmera v m² výmery v
E-KN
m²
Č. LV
1853
2048

2269
2269

trvalé trávnaté
porasty

Roľnícke družstvo
Bijacovce

5303

5303

orná pôda

Roľnícke družstvo
Bijacovce

4244

4244

17

Výmera spolu v m²
Výmera spolu v ha

9547

9547

0,9547

0,9547

v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 pre Roľnícke družstvo Bijacovce, zast. MVDr.
Jozefom Pentrákom predsedom družstva za cenu 33,- €/ha/1 rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-14
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
Podiel
Výmera v m² výmery v
E-KN
m²
Č. LV
3456

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

3767

2358,32

933/3

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

103

103,16

3460

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

7345

6811,68

2269

trvalé
trávnaté
porasty

Biofarma Jablonov,s.r.o.

3342

1688,6

3462
934/3

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

109

109,52

3726

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

8054

98,56

938/2

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

414

74,52

3726

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

8054

7422,68

813/1

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

69

75

3673

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

5586

5520,88

3673

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

5586

61,64

813/2

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

1309

1210,88

2269

trvalé
trávnaté
porasty

Biofarma Jablonov,s.r.o.

12597

6614,12

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

6754

4875,68

3473
3859

2269

18

932/3

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

101

100,72

3859

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

6754

1878,32

3400

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

10200

9840,08

3672

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

8066

8075,76

1

zastavané
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

13011

25

1

trvalé
trávnaté
porasty

Biofarma Jablonov,s.r.o.

7219

832,68

1

zastavané
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

212

9,16

1

zastavané
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

22103

236

1

ostatné
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

1549

67,2

1

zastavané
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

396

7,12

1

lesné
pozemky

Biofarma Jablonov,s.r.o.

11873

414,44

C-KN
1807/1

2031
1992
2275
2042
1785/1
2129

Výmera spolu v m²,s.r.o.

144573 58511,72

Výmera spolu v ha

14,4573 5,851172

nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 1 a LV č. 2269 pre Biofarmu,
s.r.o., Jablonov 17 , 053 03 Jablonov spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je
skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa prispeje k účelnému využitiu majetku mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-15
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemkov
Výmera v m² Podiel
E-KN
Č. LV
výmery v

19

m²
3456

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

3767

2358,32

933/3

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

103

103,16

3460

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

7345

6811,68

2269

trvalé
trávnaté
porasty

Biofarma Jablonov,s.r.o.

3342

1688,6

3462
934/3

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

109

109,52

3726

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

8054

98,56

938/2

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

414

74,52

3726

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

8054

7422,68

813/1

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

69

75

3673

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

5586

5520,88

3673

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

5586

61,64

813/2

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

1309

1210,88

2269

trvalé
trávnaté
porasty

Biofarma Jablonov,s.r.o.

12597

6614,12

3473
3859

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

6754

4875,68

932/3

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

101

100,72

3859

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

6754

1878,32

3400

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

10200

9840,08

3672

2269

orná pôda

Biofarma Jablonov,s.r.o.

8066

8075,76

1

zastavané
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

13011

25

1

trvalé
trávnaté
porasty

Biofarma Jablonov,s.r.o.

7219

832,68

1

zastavané
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

212

9,16

1

zastavané
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

22103

236

1

ostatné
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

1549

67,2

C-KN
1807/1

2031
1992
2275
2042

20

1

zastavané
plochy

Biofarma Jablonov,s.r.o.

396

7,12

1

lesné
pozemky

Biofarma Jablonov,s.r.o.

11873

414,44

1785/1
2129

Výmera spolu v m²

144573 58511,72

Výmera spolu v ha

14,4573 5,851172

v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 a LV č. 1 pre Biofarmu, s.r.o., Jablonov 17 ,
053 03 Jablonov za cenu 33,- €/ha/1 rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-16
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
E-KN
Č. LV
Výmera v m²
2973

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

288

3009

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

2265

3109

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

389

3110

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

3908

3152

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

5571

3211

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

3431

3301/1

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

1073

3302/1

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

950

3303/1

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

4323

3439

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

1752

3440

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

3722

3456

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

784

3460

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

156

21

Výmera spolu v ha

2,8612

nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 pre Poľnohospodárske
družstvo podielnikov, Štefánikova 45, 053 04 Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného
zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa prispeje k účelnému
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

08.12.2016

+

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-17
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemkov
E-KN
Č. LV
Výmera v m²
2973

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

288

3009

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

2265

3109

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

389

3110

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

3908

3152

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

5571

3211

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

3431

3301/1

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

1073

3302/1

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

950

3303/1

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

4323

3439

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

1752

3440

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

3722

3456

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

784

3460

2269

orná pôda

PDP SP.Podhradie

156

Výmera spolu v m²

28 612

Výmera spolu v ha

2,8612

v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 pre Poľnohospodárske družstvo podielnikov,
Štefánikova 45, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 33,- €/ha/1 rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:

22

Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

+

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-18
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
E-KN
Č. LV
Výmera v m²
3400

2269

orná pôda

Mucha Pavol

10200 m ²

Výmera v ha

1,02

nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 pre Mucha Pavol, Jablonov
46, 053 03 Jablonov spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že
prenájmom majetku mesta sa prispeje k účelnému využitiu majetku mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-19
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemkov nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
E-KN
Č. LV
Výmera v m²
3400

2269

orná pôda

Mucha Pavol

10200 m ²

Výmera v ha

1,02

v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 pre Mucha Pavol, Jablonov 46, 053 03
Jablonov za cenu 33,-/ha/1 rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+
23

Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-20
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
E-KN
Č. LV
Výmera v m²
1957

2269

orná pôda

Agrosvid, s.r.o
Granč-Petrovce
Výmera spolu v ha

4 918
0,4918

nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 pre Agrosvid, s.r.o. , areál
Agrodružstva Granč –Petrovce, 053 05 Beharovce spôsobom podľa citovaného zákonného
ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa prispeje k účelnému využitiu majetku
mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-21
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemkov nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
E-KN
Č. LV
Výmera v m²
1957

2269

orná pôda

Agrosvid, s.r.o
Granč-Petrovce
Výmera spolu v ha

4 918
0,4918

v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 pre Agrosvid, s.r.o. , areál Agrodružstva
Granč –Petrovce, 053 05 Beharovce za cenu 33,- €r/ha/1 rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-11-16-B-22
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: parcely CKN 1953 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 666 m², CKN 1951 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2752 m² a CKN 1952
záhrada o výmere 514 m² v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 1 pre Petra Vaverčáka,
Komenského 54, Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je
skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa prispeje k účelnému využitiu majetku mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-23
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemkov - parcely CKN 1953 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 666 m², CKN 1951 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2752 m² a CKN 1952
záhrada o výmere 514 m² v k.ú. Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 1 pre Petra Vaverčáka,
Komenského 54, Spišské Podhradie za cenu 33,- €/ha/1rok od 1.1.2017 na dobu 5 rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-24
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: parcely EKN 2786 orná pôda o výmere 1187 m²
a EKN 2782 orná pôda o výmere 276 m ² (v časti Kapustnice) v k. ú. Spišské Podhradie
zapísaných na LV č. 2269 pre Vladimíra Zeleného, Starý jarok 31, Spišské Podhradie spôsobom
podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa
prispeje k účelnému využitiu majetku mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
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Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-25
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom pozemkov parcely EKN 2786 orná pôda o výmere 1187 m² a EKN
2782 orná pôda o výmere 276 m ² (v časti Kapustnice) v k. ú. Spišské Podhradie zapísaných na
LV č. 2269 pre Vladimíra Zeleného , Starý jarok 31, Spišské Podhradie za cenu 33,- €/ha/1 rok
od 1.1.2017 na dobu 5 rokov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017
Ing. Stanislav Ledecký
Ospravedlňujem sa za neskoré zaslanie stanoviska kvôli minulotýždňovým zdravotným
problémom. Predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu. Odporúčam rozpočet schváliť. Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-11-16-A-5
MZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Spišské
Podhradie na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta Spišské Podhradie na roky 2017 –
2019.
Zodpovedný:
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:

Bod č.: 14

Rozpočet mesta Spišské Podhradie na roky 2017-2019 vrátane rozpočtov škôl
a školských zariadení
MVDr. Michal Kapusta
Chcem sa z tohto miesta poďakovať komisiám, ktoré sa venovali príprave rozpočtu najmä komisii
finančnej a školskej, poslancom a taktiež všetkým zamestnancom. Zadĺženosť mesta je 24,5%.
Myslím že rozpočet ja pripravený na pevných pilieroch a bez úveru – vyrovnaný rozpočet.
Z pohľadu zodpovednosti je potrebné rozpočet schváliť a čím skôr pripraviť záverečný účet roku
2016 - aby sme dali najavo verejnosti, že sme poplatili a splatili krátkodobé úvery a mohli
pokračovať úspešne ďalej v čerpaní eurofondov.
Čo chceme urobit v roku 2017 : polder ČOV – 36 000,- €, projektová dokumentácia MŠ 8 400,- €,
IBV Pivovar - 10 000,- €, hydranty PN a Podzámková ulica 3 000,- €, vchodové dvere Starý jarok
45 – prechod na Májovú ulicu – 10 000,- €, chodník na Galovej ulici - 2 000,- €, retardéry a
značky na Galovej ul. – 2 000,- €, chodník na cintoríne – 5 000,- €, parkovisko na Sídlisku hrad
pri ZUš – 2 000,- €, projektová dokumentácia protipožiarna vodná nádrž – 24 000,- €, múzeum
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Starý jarok 44 – inštalácia výstavy – 4 000,- €, výmena dverí na Dome smútku – 6 000,- €,
projektová dokumentácia Palešovo námestie – 4 000,- € (k dotácii 90 000,- €), oprava strechy
remízy – 5 000,- €, prevádzka vlaku – 10 000,- €.
Peter Hanigovský
Je pekné, že rozpočet je vyrovnaný, neviem ako ste to dosiahli. Na zasadnutí MZ v máji
primátor hovoril, že na spoluúčasť na kanál je všetko vykryté, predpokladám, že je z prostriedkov
IBV Pivovar. Všetko je na IBV uhradené? Máme prehľad koľko máme neuhradených faktúr ku
koncu roku?
Ing. Slávka Čarná
Ku koncu roku ti nepoviem, ešte nie je koniec roka, nemáme všetky faktúry.
MVDr. Michal Kapusta
Budeme sa snažiť uhradiť čo najviac.
Peter Hanigovský
10 tis. € je dosť na prevádzku vlaku? Je to veľmi hrubý odhad.
MVDr. Michal Kapusta
Vlak má urobiť trasu 75x hore-dole Spišské Vlachy – Spišské Podhradie, má urobiť 1 500 km.
Zaplatí sa nafta a rušňovodič, vlak bude premávať v mesiacoch jún, júl a august.
Peter Hanigovský
Dotácia pre MŠK – kde sú tréneri?
Ing. Slávka Čarná
Po finančnej komisii sa presunú naspäť do účtovníctva MŠK.
Peter Hanigovský
Správa ihriska je zahrnutá v MsKS? Už to prešlo nazad? Zrušili sme zmluvu o prenájme? Dali
sme ihrisko MŠK do prenájmu mesta?
MVDr. Michal Kapusta
Nájomnú zmluvu máme s MŠK.
Peter Hanigovský
Financovanie údržby ihriska ide cez MsKS. Chýba mi tam – financie vyčlenené na nákup ďalších
pozemkov. Odchodné 13 780,- € v materskej škole, odchádzajú štyria ľudia?
MVDr. Michal Kapusta
Rozpočet nás pustil – v roku 2017 budú poriešení traja ľudia, vek na to majú traja, jedna pani
chce ísť do dôchodku skôr.
Peter Hanigovský
Koľko mesačné odchodné je v škôlke?
MVDr. Michal Kapusta
Podľa kolektívnej zmluvy, majú ju takú istú ako mesto.
Ing. Slávka Čarná
Zo zákona je jednomesačné, kolektívna zmluva k tomu prikladá ešte 1 mesiac. Odchodné je
trojmesačné, podľa odrobených rokov.
Peter Hanigovský
Veľmi lukratívne.
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-26
MZ schvaľuje rozpočet na rok 2017 v jednotlivých položkách a predloženej štruktúre takto:
•
•
•
•
•

ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2017 v celkovej sume 464 449,-€ ( 610620 = 374 200,- €, 630-640 = 90 249,- € )
ŠKD Palešovo mám . 9, Spišské Podhradie na rok 2017 v celkovej sume 38 660,-€ ( 610 –
620 = 34 500,-€, 630-640 = 4 140,- €)
ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2017 v celkovej sume 698 058,-€ ( 610 – 620 =
558 195,-€, 630-640 = 102 863,-€, 700 = 37 000,-€
ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2017 v celkovej sume 48 477,-€ ( 610 – 620 =
43 182,-€, 630-640 = 5 295,-€)
ŠJ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2017 v celkovej sume 98 572,-€ ( 610 – 620=
66 281,-€, 630 – 640 = 27 521,-€ , 700 = 4 770,-€ )
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•
•
•
•
•

CVČ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2017 v celkovej sume 29 553,-€ ( 610 – 620
15 760,-€ , 630 – 640 = 13 793,-€ )
ZUŠ Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie na rok 2017 v celkovej výške 350 877,-€ ( 610 –
620 = 303 208,-€, 630 – 640 = 41 669,-€, 700 = 6 000,-€ )
príspevok pre MsKS na rok 2017 v celkovej sume 134 214,-€, z toho pre oddelenie
voľnočasových aktivít 47 342,-€, oddelenie športu 13 976,-€ a oddelenie MsKS 72 896,-€
výšku dotácie pre MŠK Spišské Podhradie na rok 2017 v sume 49 500,-€ ( 27 200,-€ +
22 300,-€ presun z MsKS )
rozpočet mesta na rok 2017 v celkovej výške 3 751 835,-€ takto:

Rozpočet na
rok 2017
v€
Príjmy spolu

3 751 835

Bežné príjmy

3 414 770

Kapitálové príjmy

172 070

Finančné operácie príjmové

164 995

Výdavky spolu

3 751 835

Bežné výdavky

1 674 189

Kapitálové výdavky

269 470

Finančné operácie výdavkové

117 340

RO – Školy
Hospodárenie obce
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

1 690 836
0
Termín:
Primátor:

+
+
+
+

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

08.12.2016

+

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-27
MZ schvaľuje právo primátora mesta na realizáciu rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu
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v roku 2017 do výšky 3 500,- € v jednotlivých prípadoch, ak v priebehu roka vznikne potreba
úhrady, ktorá nie je rozpočtovaná za podmienky, že nedôjde k prekročeniu limitu celkových
výdajov schválených v rozpočte. Rozpočtové opatrenie sa nemôže týkať presunu medzi
kapitolami 630 tovary a služby a 610,620 mzdy a odvody do poisťovní.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd
podľa miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie zo
dňa 20.11.2015
MVDr. Michal Kapusta
Boli poslané dva návrhy, jeden z mesta a druhý z finančnej komisie. Vysvetlil návrh z mesta.
Návrh z mesta je preto taký lebo ČOV teraz ako funguje a je to v priemere 7 l/sek., je to 280 tis.
m3 ročne, ak to prepočítame na počet 3 400 – 3 500 obyvateľov – po odčítaní mestskej časti
Katúň a Rybníčka, 85% napojených je číslo cca 3 500 napojených. Na jedného vychádza
približne 80 m3. Každé odberné miesto bude platiť poplatok. Postavili sme ČOV za európske
peniaze, kde nám budú kontrolovať účtovníctvo, ak budeme v pluse tak budeme vracať peniaze,
projekt nesmie byť ziskový, ináč budeme vracať peniaze.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol návrh z finančnej komisie. VZN č. 4 neriešilo spôsob výberu, na stránke mesta sú len
technické veci, koľko kto vyprodukuje alebo by mal vyprodukovať, koľko paušálne vyprodukuje.
Doteraz aj návrh hovorí len o tom, že to by malo platiť v budúcnosti podľa zásad, ktoré budú
stanovené za vyprodukované množstvo 25m3 ako paušál. Komisia má taký názor aby každý
občan mal právo preukázať množstvo odobranej vody z vodovodu. To bola možnosť občana aby
preukázal koľko vody odobral, to je právo, ktoré nemôžeme odoprieť, aby platil za skutočne
odobratú vodu. Paušál sme navrhli 34 m3 nie 25, je to väčší stimul pre občanov aby sa
preukazovali odberom. Ako poslanec neviem či paušály sú správne je to na diskusiu ale
principiálne aby sa každý preukázal. Sú ozaj položky, ktoré sú nad 34 a sú aj pod 34 m3 na jednu
osobu aj pod 25m3. Nevieme reálne koľko vyberieme ale občanom treba dať to právo a nechať
im to právo, aspoň tým čo odoberajú vodu z verejného vodovodu.
Peter Hanigovský
Čítal som pôvodný návrh 25 m3, čítal som aj upravený návrh z finančnej komisie . čl. č4 bod 7 –
meradlo na vlastný zdroj si zabezpečí každý majiteľ. Bol som na vodárňach ohľadne toho –
v Krompachoch dalo mesto namontovať meradlo každému kto má studňu. Meradlo na kanalizácii
v Spišskom Podhradí nemá nikto a ani v celej podtatranskej oblasti. Keď sme sa bavili o tom aby
sme zobrali vodovod do správy bolo povedané žeby to bola samovražda, teraz sme sa k tomu
vrátili. Pýtal som sa ľudí, ktorí nemajú merače. V podhradí Podtatranská vodárenská spoločnosť
fakturuje 30m3 na rok. Pre tých ktorí nemajú merače je to výhodné, zaplatím na troch ľudí
a napustím cez leto 3 bazény vody. Preto je dôležité aby sme vychádzali z údajov čo sú na
meračoch. Mám prenajaté byty, pohybujú sa od 16-18 m3 za rok. Vedia šetriť vodou. Tých 25m3
ktoré boli v mestskom návrhu je cena, ktorú máme v rozpočte na prevádzku čističky, to je aj
s druhým zamestnancom? Chýba mi cena.
MVDr. Michal Kapusta
Cena ešte nie je určená. URSO nám určí. Čakáme na cenu.
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Peter Hanigovský
Pri smetí máme zavedené zľavy a my zavedieme paušál, tí ľudia keď tu nebudú bude sa im
počítať paušál. Navrhujem doplniť do VZN aby títo ľudia mali zľavy, ak tu nie sú. Paušál
neschvaľuje tiež URSO?
MVDr. Michal Kapusta
Na URSE mi to vysvetlili. Sami si môžeme určiť m3. Výpočty vychádzali z počtu obyvateľov,
prevádzok, škôl atď. Niektoré ulice sú vo výhode. Majú aj ďažďovú aj splaškovú kanalizáciu.
Náklady na ČOV sú nejakých 100 tis. €. V zápisnici finančnej komisie je napísané, že bolo by
dobre v budúcnosti otvoriť aj otázku zrážkových vôd. Návrh z mesta hovorí len o spôsobe. Viem si
predstaviť aby ľudia platili stočné cez SIPO. Chceme aby ľudia platili za smeti, daň a odpadové
vody. Návrh z mesta je len o tom ako. Určite by bolo lepšie aby platili pravidelne každý mesiac
cez SIPO.
Peter Hanigovský
Nie každý kto vyčerpe vodu tá ide aj späť do kanalizácie – napájanie zvierat, polievanie záhrady
atď. ako to bude s podnikateľmi – reštaurácie, bary atď. budeme to vyberať na stoličky alebo ako?
MVDr. Michal Kapusta
Návrh z mesta pre podnikateľov a právnické osoby je na základe odobranej pitnej vody.
MVDr. Michal Kapusta
Vodárne nám dajú údaje keď požiadame ale zaplatíme za to ale tento poplatok nemôžeme
preniesť do URSA ako náklad ceny. PVPS nemôže robiť to čo robila doteraz, že vyberala pre nás.
My sme prevádzkovateľ tak sme sa zaviazali v NFP a keby vystavovali faktúry tak len pod
hlavičkou PVPS nie mesta to sa nedá , v účtovníctve sa to nedá.
Peter Hanigovský
Koľko chcú za to, že nám poskytnú údaje?
MVDr. Michal Kapusta
Nepýtal som sa na to.
Peter Hanigovský
Potom nevidím v tom problém a ešte ak sa to dá riešiť cez SIPO tak to nie je problém.
MVDr. Michal Kapusta
A čo tí čo majú napojené na kanál strechy, my čistíme tú vodu. Keby bola kanalizácia 15 km iba
splaškovej a nie 8 km splaškovej a 8 km jednotnej a celový zberač 2 metrový tak by toto čo
hovoríš malo opodstatnenie. Ale zostáva problém čo so strechami čo sú zvedené do kanalizácie.
Otázkou je to čo s tými čo majú iný zdroj vody? Kto má studňu a polieva záhradu a nejde to do
kanalizácie čo s tým? Bral som to, že ak ideme smeti paušálom tak prečo nie aj vodu paušálom?
25 m2 by mohlo byť v poriadku. Možno, že treba porozmýšľať čo s tými čo tu nie sú. Aj ten kto tu
nie je a bytovka je napojená na kanalizáciu zo strechy ide do kanála.
Mgr. Jozef Bača
Návrh z finančnej komisie - aby tu nevznikol dojem, že sú tu dva protichodné názory. Podstatou
návrhu finančnej komisie nebolo či 24 či 34m3 nech bude aj 14 ak si to mesto môže dovoliť.
Podstata je v tom ak niekto spotrebuje 14 m3 a sa preukáže, že toľko spotreboval nech neplatí za
25 m3, ak má možnosť sa preukázať. Nič viac nič menej.
MVDr. Michal Kapusta
Nerieši to zrážkovú vodu. Návrh VZN z finančnej komisie rieši, že zaplatíš dopredu, donesieš
papier a preukážeš sa a mesto ti to vráti. Nerieši zrážkovú vodu. Rozdiel v týchto návrhoch je,
že návrh z mesta 25 m3 rieši aj zrážkovú vodu a môže to byť suma, ktorá by mala stačiť a návrh
finančnej komisie rieši spotrebu pitnej vody kto presne spotreboval koľko vody, bez zrážkovej
vody.
Marián Boržik
Keď vieme riešiť spotrebu pitnej vody cez vodárne prečo by sme nemohli podobným spôsobom
požiadať meteorológov o zaslanie množstva zrážok a aby sa to zohľadnilo.
MVDr. Michal Kapusta
Môj názor je ísť cestou paušálu.
Mgr. Milan Blahovský
Pri všetkej úcte k 8 hodinám stráveným týmto návrhom VZN na zasadnutí finančnej komisie sa
prikláňam na stranu mesta, ide sa skúsiť čosi nové – tých 25 m3. Verím, že to majú premyslené,
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prerátané, nech sa ukáže ten prvý skúšobný rok, ktorý nám dá nejaký nástrel či to zvládneme
alebo to o rok prehodnotíme. Ale teraz sa prikláňam na stranu mesta.
Peter Hanigovský
Pri rozbiehaní celej akcie s kanalizáciou som upozorňoval, že máme starú projektovú
dokumentáciu, ktorá neriešila dažďovú vodu len splaškovú, možno nebola vtedy ochota.
Vychádza mi to tak, že na jednej strane do konca volebného obdobia sa nebude zvyšovať daň
a poplatok za smeti a na druhej strane si ideme zlepšiť finančnú situáciu na ČOV.
MVDr. Michal Kapusta
Nejdeme si zlepšovať finančnú situáciu. Projektová dokumentácia stála nejaké peniaze a všetko
okolo novej by stálo určitý čas, buďme radi, že nám prešiel projekt za 3 mil € lebo by sme platili
pokuty. Nová výzva hovorí o tom, že môžeš opraviť len ryhu a my sme ešte urobili aj niekoľko m2
ciest. Ja som hrdý, že nám to prešlo a nechceme si zlepšovať ekonomiku na úkor Podhradčanov.
Ing. Ján Lisoň
Aby to nebolo, že ľudia budú viac platiť, ubudne stočné, ktoré sa platí vodárenskej spoločnosti
a bude sa platiť mestu. To už je jedno či sa prijme jeden návrh alebo druhý. Pri paušále si
argumentoval, že pokrýva aj zrážkovú vodu, v návrhu dodatku to tak nie je – prečítal znenie. Na
zasadnutí finančnej komisie som povedal a som presvedčený, že k stočnému za zrážkovú vodu
sa bude mesto musieť vrátiť, či to bude v roku 2018 alebo skôr alebo neskôr to je jedno. Merače
na odtok odpadovej vody by to bolo najoptimálnejšie.
Peter Hanigovský
Bolo by dobré sa začať zaoberať tým, aby sme nečistili vodu podzemnú a dažďovú – niektoré
ulice – aby sme skúsili niečo získať na rekonštrukciu týchto kanálov. Aby do čističky nešla táto
voda.
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-28
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd podľa
miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

Návrh Dodatku č. 1 Cenníka fakturačných cien za služby poskytované na
mestskom cintoríne a Dome smútku v Spišskom Podhradí
Ing. Marián Tirpák
Na mestskom cintoríne bolo zriadené kolumbárium čiže urnová stena, keďže táto stena je
v podstate hotová je na nás alebo na vás schváliť návrh koľko asi by malo byť nájomné za
užívanie hrobového miesta. Pripomeniem, že VZN č. 2/2015 ste schválili doteraz platný cenník za
pohrebné služby kde v bode b ods. 1 je schválené nájomné za hrobové miesta na cintoríne. Dnes
by sme potrebovali doplniť tento cenník o nájomné za hrobové miesto v urnovej stene. Prvý
návrh bol 100,- € na 10 rokov, vychádzal z porovnaní niektorých cien, ktoré sú v okolitých
mestách. Po istej diskusii aj s ľuďmi aj po diskusii na zasadnutí finančnej komisie navrhujeme
aby sa zmenilo nájomné za toto hrobové miesto – na 10 rokov = 100,- €, ďalších 10 rokov 10,- €.
Na tých prvých 10 rokov je vyšší ten nájom lebo aj zriadenie hrobového miesta stojí nejaké
prostriedky. Je to na diskusiu. V cenníku sa doplní veta, ktorá bude platiť pre všetky hrobové
miesta.
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Peter Hanigovský
10 rokov za 100,- €, ďalších 10 rokov – 10,- €. Na základe čoho ste došli, že 1,- € za 1 rok?
Jozef Komara
Boli sme sa pozrieť na cintorínoch v Krompcchoch a v Levoči, v Levoči majú urnovú stenu, ktorá
má asi 30 rokov v Krompachoch to budovali v priebehu 10 rokov, majú to bez nápisnej dosky
a cena je vyššia, u nás to bol taký stred. Niekde sme v prostriedku a nie je to prehnané.
Peter Hanigovský
Ak niekto bude chcieť urnové miesto a nebude chcieť dosku, odpustia mu to?
Ing. Ján Lisoň
Je otázne či mu to dovolíme, dosky sú rovnaké. Do návrhu uznesenia nech sa uvedie aj x
násobok.
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-29
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 Cenníka fakturovaných služieb za služby poskytované na mestskom
cintoríne a Dome smútku v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Ing. Tirpák
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-B-30
MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN 3/2012, ktorým sa upravuje nájom bytov.
Zodpovedný:
Ing. Tirpák
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

08.12.2016

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17

Návrh Dodatku č. 1 k VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Spišské Podhradie č. 3/2012, ktoré upravuje nájom bytov
MVDr. Michal Kapusta
Podal vysvetlenie ohľadne dodatku návrhu.
Uznesenie č.: MZ-11-16-B-31
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN 3/2012, ktorým sa upravuje nájom bytov.
Zodpovedný:
Ing. Tirpák
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+

08.12.2016

+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18

Návrh VZN mesta Spišské Podhradie č. 3 o tvorbe a použití fondu prevádzky,
údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Sú nejaké otázky k tomuto návrhu?
- neboli
VZN č. 3/2016
MZ schvaľuje VZN č. 3/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 19

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol správu zo zasadnutia školskej komisie. Odpísať body z komisie. Správa tvorí prílohu
zápisnice. Školská komisia prerokovala návrhy rozpočtov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na roky 2017-2019 a odporúča MZ predložené návrhy
schváliť. Komisia ďalej prerokoval návrh VZN o určení výšky dotácie na rok 2017 na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení. Komisia berie na vedomie spracovanie
a úpravu VZN a zároveň odporúča ho dopracovať. Ing. Jurečko informoval, že v roku 2017 škola
plánuje uskutočniť oslavu 60. výročia vzniku školy. Z toho dôvodu doručí mestu žiadosť o finančný
príspevok, ktorý bol schválený v rozpočte.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Komisia
zasadala 1. a 2.12.2016. Komisia pre školstvo a šport nám predložila návrh akcií na rok 2017,
jedná sa o cca 3 000,- €. Navrhli sme aby to organizovalo MsKS cez oddelenie športu, s tým, že
beh „ 20 mierových kilometrov“ pôjde cez mesto a 2 000,- € sa presunie do rozpočtu MsKS.
Bola nám predložená žiadosť florbalového tímu o poskytnutie finančného príspevku. Finančná
komisia prerokovala žiadosť a navrhuje MZ zamietnuť žiadosť s tým, že prípadné poskytnutie
dotácie alebo príspevku žiadateľovi by bolo porušením ustanovení §7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samospráve. Opakovane sme toto riešili, pred rokom sme
zamietli žiadosť lebo neexistujú ako právnická osoba. Majú možnosť vstúpiť do MŠK. Zaoberali
sme sa žiadosťou občanov, ktorí žiadajú opravu chodníka na Bielidlach, vrátime sa k tomu po
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prerokovaní žiadosti v komisii územného plánu. Pán Hanigovský dal požiadavku na zvýšenie
odmeny pre kronikárku mesta 100%. Finančná komisia sa k veci nevyjadruje, pretože komisia ani
MZ neriešia odmeňovanie konkrétnych zamestnancov mesta. Je to právomoc primátora. Pán
Hanigovský v druhej požiadavke na finančné krytie na 40 m obrubníka – suma 600,- € a na
zníženie nivelety – suma 2 700,- € - finančná komisia žiada komisiu výstavby a územného plánu,
aby prerokovala Petrom Hanigovským navrhované technické riešenia a v prípade potreby ich
realizácie vyčíslila predpokladané náklady na ich realizáciu. K týmto bodom žiadosti sa finančná
komisia vráti po vyjadrení komisie výstavby a územného plánu.
Prerokovali sme žiadosť ZŠ Školská 3 o poskytnutie finančného príspevku na oslavy 60. výročia
školy. Je to zabudované v rozpočte, schválením rozpočtu to bolo prijaté. Schválili sme sumu
2 500,- €. Ing. Jurečko navrhol aby bol osadený prechod pre chodcov z Galovej ulice na
Jarmočnú a zároveň, aby pred domom pani Belinskej bola osadená lavička. Nepatrí to priamo
finančnej komisii a preto navrhujeme nech sa tým zaoberá komisia ochrany verejného poriadku
a dopravy. Finančná komisia až následne príjme k návrhu stanovisko o zdrojoch financovania.
Štefan Faltin
Mám dotaz o kroniku – súhlasím s návrhom p. Hanigovského ohľadne odmeny pre kronikárku.
Musí to ísť z primátorových peňazí prečo to nemôže schváliť MZ?
Ing. Ján Lisoň
My sme schválili rozpočet, organizačná štruktúra je schválená , to nie je téma, o ktorej má MZ
rokovať. Potom by sme sa museli bavili o všetkých zamestnancoch a toto som nikde v zákone
nenašiel. To je v rozpočte. Nepatrí to finančnej komisii ani MZ. Treba spájať veci dokopy,
organizačnú štruktúru s rozpočtom, valorizáciou atď.
Marián Boržik
Predniesol správu zo zasadnutia komisie výstavby a územného plánu. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Rudolf Holub – žiadosť o odkúpenie pozemku - komisia neodporúča MZ odpredať časť pozemku.
Spomaľovacie retardéry - je vypracovaná projektová dokumentácia. Mali by byť osadené ďalšie
dva. Práce sa začnú realizovať v jarnom období.
Parkovacia situácia na Palešovom námestí - je potrebné vyvolať rokovanie s pamiatkarmi a
rímsko-katolíckou cirkvou. Jednalo by sa o parkovanie v časti kostolného dvora. Komisia zobrala
informáciu na vedomie. Primátor podal informáciu o poskytnutí dotácie vo výške 90 000,- €
z rozpočtu Ministerstva financií SR, ktorú chceme použiť na úpravu verejných povrchov, medzi
chodníkom a cestou na Palešovom námestí od r. Klimových až po pohostinstvo Dufart.
Ing. František Pravlík
Predniesol správu zo zasadnutia komisie majetkovej, kontrolnej a škodovej. Zápisnica tvorí
prílohu zápisnice.
Rudolf . Holub – komisia odporúča MZ odpredaj časti pozemku o výmere 25m2 za sumu 7,€/m2.
Súkromné centrum špeciálneho pedagogického poradenstva – komisia odporúča prenajať
priestory v bytovom dome na Starom jarku 45 za 50,- €/mesiac + energie.
Peter Hanigovský
Nemáme stanovené podmienky prenájmu nebytových priestorov.?
Ing. František Pravlík
Tie priestory sú iné ako bytové. Sú tam dve miestnosti. Sú jednak vlhké tieto priestory. Je to
začínajúca práca, ktorú budú vykonávať.
Delimitácia lesov – komisia odporúča MZ schváliť vysporiadanie delimitovaných lesov od štátu pre
mesto. Likvidácia vyradeného majetku – komisia prerokovala likvidáciu vyradeného majetku
a navrhuje, aby si organizácie mesta zlikvidovali vyradený majetok v súlade s platnou legislatívou
vlastnými komisiami.
Štefan Faltin
My sme nemali komisiu ale kvôli čomu riešila komisia výstavby retardéry na Galovej ulici a nie
naša.
MVDr. Michal Kapusta
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Obidve komisie dostali podklady. Na budúci týždeň máme stretnutie s ľuďmi z Galovej ulice, dali
sme nakresliť všetko p. Žakovi, ten to išiel prejednať na ODI, dal som to na komisiu výstavby lebo
sa tam budú jednať stavebné veci a dal som to aj zapisovateľke vašej komisie.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol návrh na uznesenie na zamietnutie žiadosti o finančný príspevok pre florbalový tím.
Uznesenie č.: MZ-11-16-F-2
MZ zamieta žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre florbalový tím z dôvodu , že prípadné
poskytnutie dotácie alebo príspevku žiadateľovi by bolo porušením ustanovení § 7 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Zodpovedný:
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-C-1
MZ ukladá Komisii výstavby a územného plánu, aby prerokovala Petrom Hanigovským
navrhované technické riešenia a v prípade potreby ich realizácie vyčíslila predpokladané náklady
na ich realizáciu.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-C-2
MZ ukladá Komisii ochrany verejného poriadku a dopravy aby sa zaoberala požiadavkou
vybudovania prechodu pre chodcov z Galovej na Jarmočnú ulicu.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
08.12.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-16-A-6
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
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Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

08.12.2016

Bod č.: 20

Rôzne
Peter Hanigovský
Ostrovčeky na Palešovom námestí - prvý pozitívne hodnotený, druhý je problematický , skôr
čakali, že ostrovček bude obchádzajúci , šoféri mali logické návrhy, doteraz vykladali žiakov pri
škole a teraz musia deti vykladať na opačnej strane, málokto sa vráti a ide cez ostrovček. Možno,
že čas ukáže.
MVDr. Michal Kapusta
Prvý ostrovček je dobre osadený, museli sme dať pozdĺžne státie, už je aj naznačené. To sme sa
dohodli s majiteľmi domov, to si uhradili oni, prechod pre chodcov môže byť max. 11 metrov, celá
cesta má 25 m preto je ten ostrovček tak čudesný. Deklaroval to p. Labuda tým, že musí byť
kolmo na chodník, mohol byť aj ináč. Šoféri sa sťažovali, mali sme včera konanie – SAD a ODI.
Dopravný inšpektorát nás pochválil- ten čudesný ostrovček, že prejdú dva autobusy aj keď sa
otočia S kruhákom mal problém p. dekan, druhý návrh obojsmerná prevádzka po pravej strane,
bolo namerané len 5 m a druhý autobus by neprešiel. Je problém s vystupovaním, dali nám ODI
výnimku, že v tej fáze zákaz zastavenia – dodatková tabuľa, okrem SAD len na výstup, pred
školou vystúpia deti a hneď sú pri škole. Okolo autobusu iní prejdú. Pri fare sú povolené na
státie len 2 autobusy. Takto sme si dohodli pravidlá s ODI.
MVDR. Michal Kapusta
20.1.2017 je mestský ples, zajtra sú vianočné trhy, v sobotu je stretnutie – adventný koncert
a prezentácia čo sme urobili za rok, ak máte chuť príďte. Je 7 akcií kultúrnych a 8 športových.
Chcem vám poďakovať za prácu za celý rok. Verím, že to bude tak aj budúci rok. Chcem popriať
prijemné sviatky, šťastný nový rok. ZŠ Školská 3 má 2.6.2017 oslavy 60. výročia vzniku školy,
z fondu repre primátora dávam na oslavy 500,- €.
Bod č.: 21

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie bolo ukončené o 20.00 hod.
V Spišskom Podhradí dňa 08.12.2016

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

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