Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 08.09.2016
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Petícia občanov za odkúpenie domu na Podzámkovej ulici č. 53
Prideľovanie nájomných bytov
Vyhodnotenie 16 . kola VOS na predaj stavebných pozemkov
IBV Pivovar a vyhlásenie 17. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Vyhodnotenie III. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj
hnuteľného majetku t.j. autobus KAROSA , schválenie
odpredaja hnuteľného majetku
Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Spišské
Podhradie
Schválenie členov do komisií pri MZ

predsedajúci
primátor
primátor
primátor

Návrh VZN č........../ 2016 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišské Podhradie
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišské
Podhradie a s majetkom štátu, ktorý mesto Spišské Podhradie
užíva
CVČ Školská ulica 3,Spišské Podhradie ako súčasť Základnej
školy Školská ulica 3 Spišské Podhradie – podanie informácie
Majetok mesta:
1. Jaroslav Mižigár, Štefánikova 543/89, Spišské
Podhradie – žiadosť o kúpu pozemku na Štefánikovej
ulici 90
2. Stanislav Korfant, Štefánikova 58, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku
3. Rastislav Škop, Štefánikova 159, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie domu
4. Maresa
s.r.o. Poprad – žiadosť o odkúpenie
stavebného pozemku
5. Kino Slovan – zámery mesta Spišské Podhradie

17.
18.
19.

Čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie k 31.07.2016 a
zmena rozpočtu číslo 4. mesta Spišské Podhradie na rok 2016
Spoločnosť Služby mesta s.r.o. – zámery mesta Spišské
Podhradie
Správy z komisií pri MZ

zástupca primátora
primátor, prednosta
primátor, prednosta
prednosta

prednosta

primátor, predseda
komisie výstavby a ÚP
primátor, predsedovia
komisií
Ing. Čarná

primátor, hlavný
kontrolór, predsedovia
komisií
primátor, riaditeľ ZŠ
Školská 3
primátor, prednosta,
predsedovia komisií

primátor, Ing. Čarná
primátor, Ing. Čarná
predsedovia komisií
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hlavný kontrolór

22.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišské
Podhradie na II. polrok 2016
Správa hlavného kontrolóra pre mestské zastupiteľstvo v
Spišskom Podhradí o výsledkoch kontrol vykonaných v priebehu
I. polroka 2016
Rôzne

23.

Záver

predsedajúci

20.
21.

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

Mgr. Milan Blahovský

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

hlavný kontrolór

P
N
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Jozef Bača
Vladimír Tomko
Mária Kaľavská
Ing. František Pravlík
Mgr. Peter Vandraško
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
Dnes začneme MZ netradične. Videli ste visieť čiernu zástavu pred budovou mestského úradu.
Vieme všetci čo sa stalo. Rozpráva o tom celé Slovensko. Pri záchrannej akcii spadol vrtuľník
v katastri obce Strelníky v blízkosti Banskej Bystrice. V tomto tíme bol aj občan nášho mesta p.
František Bartoš, Podhradčan, manžel, otec, syn, priateľ. Minútou ticha si uctíme jeho pamiatku.
Poprosím vás povstaňme.
Dostali ste program rokovania. Sú pripomienky?
Peter Hanigovský
V prípade, ak chcem dať návrh na použitie 1 000,- € z rezervného fondu mesta bude to stačiť pri
rozpočte alebo treba zvláštny bod?
MVDr. Michal Kapusta
Je bod rozpočet, tam sa to môže prebrať.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský

Termín:
Primátor:

+

Ing. František Pravlík

08.09.2016

+
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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

Uznesenie č.: MZ-09-16-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jozef Bača, Vladimír Tomko, Mária Kaľavská.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
08.09.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Máme dve žiadosti z obcí Studenec a Jablonov o rozšírenie stavebného úradu. Vstupujú od
1.1.2017. Prečítal oznámenie obce Studenec ohľadom odpojenia od dodávky pitnej vody.
Napojených na vodovod v Studenci niekoľko domov na Trhovisku a Základná škola Školská 3.
Mali sme stretnutie s dotknutými majiteľmi nehnuteľností a riditeľom ZŠ. Stav nie je akútny ale
dôjde k odpojeniu v priebehu niekoľkých rokov. Dávam vám to na vedomie, že aj táto
problematika sa nás dotkne, možno o rok, dva ale dotkne sa nás.
Vzali sme úver z ČSOB , bola podpísaná blankozmenka, došlo k vráteniu, úver krátkodobý je
splatený a vyrovnaný.
Mali sme kontrolu k projektu rekonštrukcia verejného osvetlenia - správu zatiaľ nemáme.
Starý jarok 44 – je ukončená rekonštrukcia meštianskeho domu, kanalizácia ešte nie je
ukončená, PVPS bude vyberať vodné a stočné. Čaká nás napojenie Prešovskej ulice a zostáva
napojenie kultúrneho domu na Mariánskom námestí a časť na Galovej ulici.
Podali sme projekt interreg – poľsko-slovenská spolupráca, uvidíme ako to pôjde ďalej. Čakáme
na hodnotenie na zberný dvor, na zateplenie MsÚ, čo sa týka časti „RAJ-a“ tak pre jeden deň nám
došlo rozhodnutie o vyradení ale dali nám možnosť reparátu, takže dnes bol nanovo podaný
projekt a zaregistrovaný. Uvidíme čo bude ďalej. Pripravená je cez stavebné povolenie
protipovodňová ochrana, je pripravený projekt – javisko a hľadisko v Spoločenskom dome na
Sídlisku hrad a na rozšírenie materskej školy – St. jarok 46.
Získali sme finančné prostriedky cez ČSOB na vodorovné značenie na Palešovom námestí. Na
autobusovom nástupišti je navrhnutý malý kruhák na otáčanie autobusov a do kruháku pôjde
prechod pre chodcov. Mohlo by to byť zrealizované v októbri.
Získali sme cez projekt SPP cca 3 000,- € na kosačku na štadión. Tým istým spôsobom ideme na
podporu vláčika, ktorý už máme zakúpený od železníc SR. Nedošlo ešte k podpisom zmluvy na
remízu/garáž pre vláčik ale prebehla obchodná verejná súťaž a pripomienkovali sme zmluvu
s Cargom s.r.o. SPP nás vybralo spolu s ďalšími 9-timi, ktorí môžu získať peniaze. Je to na
podporu vlaku, na propagáciu, pomaľovanie , údržbu atď.
Peter Hanigovský
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Ako vyzerá separačná časť v obaľovačke v Hincovciach?
MVDr. Michal Kapusta
Bol som na zasadnutí dozornej rady EkoSpišu, bolo potrebné doplniť nejaké dokumenty, spätnú
väzbu nemám. Je to tiež taký projekt ako náš čo sa týka zberného dvora. Projekt je podaný na 4
mil. eur ale v akom stave je to neviem, beží proces hodnotenia.
Peter Hanigovský
Ako je to s cestami na Mariánskom námestí, St. jarku a Sídl. hrad?
MVDr. Michal Kapusta
Dokument Zmluva o budúcej zmluve je podpísaný v decembri. V júni sa vyasfaltovalo 9 500 m2
miestnych komunikácií, zaplatili polovicu. Dnes som rozprával s majiteľom a dorovnali firme to čo
je urobené. To čo je položené je firme vyplatené a bolo mi povedané, že do konca augusta budú
cesty urobené. Nie sú. Ak to neurobí do konca septembra tak zvolám mimoriadne MZ na riešenie
financovania asfaltovania v meste a odstúpime od zmluvy. Iné riešenie nevidím. Volal mi dnes, že
bežia platby, videl som príkaz na úhradu. Nemám to potvrdené od firmy Asfalt Košice, ktorá
asfaltovala .
Peter Hanigovský
Administratívna časť Spoločenský dom – kino – máme podaný projekt?
MVDr. Michal Kapusta
Celý „Raj“ je rozdelený na tri časti – reštauračná, ubytovacia časť, javisko a hľadisko – čakáme
na výzvu, ešte nebola. Sme pripravení, čakáme, podaná je prvá časť – administratívna budova
s kongresovou sálou a kuchyňou.
Uznesenie č.: MZ-09-16-A-1
MZ berie na vedomie podané 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:
08.09.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Na poslednom MZ bolo prijatých 28 uznesení, 18 je zrealizovaných a 10 trvajúcich. Prečítal
nezrealizované uznesenia .
Ing. František Pravlík
Pani Balogovej sme schválili odkúpenie pozemku, pozerali sme na záujmy ľudí Trhoviska aby
mali v blízkosti obchod a teraz je zatvorený.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je podpísaná ešte zmluva.
Ing. František Pravlík
Ona obchod zatvorila.
Peter Hanigovský
Momentálne sú v súdnom konaní lebo nemôžu chodiť cez cudzí pozemok.
Uznesenie č.: MZ-09-16-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

08.09.2016

Bod č.: 6

Podnety občanov
Mgr. Ľubica Karpatyová
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Bývam na Štúrovej 2 a chcela by som poprosiť či by nebolo možné opraviť lavičky, ľudia tam
sedávajú a lavičky sú spráchnivené. Sídlisko bolo naposledy kosené v máji alebo júni a teraz je
zarastené ako prales.
Peter Hanigovský
Lavičky na Mariánskom námestí treba natrieť a aspoň zopár dosák vymeniť.
Ing. František Pravlík
Je väčší pohyb líšok okolo E-18. Robí sa v tej veci niečo? Mal byť oslovený Okresný úrad
Levoča. Boli sme informovaní o príprave pamätnej tabule pred vchodom do cintorína aby sa tam
uložili pozostatky z diaľnice.
MVDr. Michal Kapusta
Do všetkých svätých to bude. Pani Vlkolinská rieši veci ohľadom líšok, je potrebné povolenie,
dáme to preveriť.
Mgr. Milan Blahovský
Bývalá studňa na Galovej ulici - poklop je poškodený alebo otvorený, treba sa tam pozrieť, môže
dôjsť k nešťastiu.
Peter Hanigovský
Ďalšia studňa je zdemolovaná na Levočskej ceste.
Mária Kaľavská
Chodník pred potravinami Agromilk praská chodník. Chodia tam ťažké autá so zásobovaním.
Treba sa tam ísť pozrieť.
Peter Hanigovský
Za mostom je vyvrátený stĺpik pri vode , na Vodnom rade je zanesená stredná časť regulácie
a voda sa rozlieva. To isté je na Starom jarku.
MVDr. Michal Kapusta
My to nemôžeme čistiť, to má povodie. Pôjdem zase tam. My nemôžeme vojsť do potoka.
Ing. František Pravlík
Občania na ulici Starý jarok hovoria, že rómski občania hádžu odpady rovno do potoka. Je
povinnosť aby každý občan mal zbernú nádobu? Ak nemajú tak treba im dať nejaké použité
nádoby.
MVDr. Michal Kapusta
Nemusia mať konvu, môžu mať plastové vrece. Konvu im nedáme lebo ju predajú. Problém bol aj
keď bola mestská polícia a sa to neustrehlo.
Mgr. Milan Blahovský
Chodník okolo penziónu Chalúpka smerom k mostu – rieši sa to?
Kapusta
Chodníky na Podzámkovej ulici budú urobené do konca roka.
Uznesenie č.: MZ-09-16-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

08.09.2016

Bod č.: 7

Petícia občanov za odkúpenie domu na Podzámkovej ulici č. 53
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme k tomu aj samostatné stretnutie s občanmi, všetci poslanci prišli za čo im ďakujem.
Prebrali sme veci. Za 10 rokov mesto kúpilo 24 nehnuteľností za 450 tis. € cca a z toho sa 12
nehnuteľností predalo, 8 nehnuteľnostiam sme našli využite – nájomné byty, múzeum, knižnica, 3
sa zbúrali. Takáto je história tejto problematiky. V tomto roku sme kúpili 1,5 domu. Od stretnutia
s občanmi na túto tému – v tom čase keď sme mali stretnutie už bola cukráreň Hedviga predaná,
je tam teraz pizzéria, p. Novák kúpil aj susedný dom –„Vaľkovec“. Je v rokovaní s p. Bobekom
záujemca o dom pri „Dufarte“ na Palešovom námestí. Boli si pozrieť aj dom na Mariánskom
námestí vedľa lekárne. Rozprávali sme s SPP, bol tam jeden záujemca a nie neprispôsobivý,
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dom na St. jarku (p. Bokšanská) má nového majiteľa, bolo to veľmi rýchle, ďalší pozemok od tohto
domu sme sa skontaktovali s majiteľkou a dohodli sme sa na spoločnom informovaní sa.
Podzámková 53 – bol tam potencionálny kupec ale nekupuje túto nehnuteľnosť takže nevieme
zatiaľ nič viac ani nič menej. Najväčšiu aktivitu vyvíja okolo toho p. Sýkora, ktorý dosť aktívne rieši
túto vec ale nemáme pozitívny výsledok zatiaľ. Z druhej strany musím povedať, že trošku ustal
tlak, ktorý bol pred mesiacom a pol. Poprosím aj stanoviská a návrhy riešení z komisií, ktoré by
nás posunuli ďalej. Nehnuteľností je strašne veľa, ktoré sú potencionálnym problémom. Nebránil
by som sa tomu aby sa aktivizovali občania na jednotlivých uliciach a ak by potrebovali pomoc od
mesta aby išlo do určitého podielu aby sme im trošku pomohli. Zatiaľ nemáme také aktivity zo
strany občanov.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia zobrala na vedomie petíciu občanov za odkúpenie domu na Podzámkovej ulici
č. 53. K petícii občanov ako i k prefinancovaniu kúpy domu prebehla rozsiahla diskusia.
Alternatívou kúpy domu by sa museli obmedziť alebo pozastaviť financovania rozbehnutých
projektov. Na základe toho komisia neodporúča MZ odkúpenie domu na Podzámkovej ul. č. 53.
Mgr. Jozef Bača
Finančná komisia navrhuje neodkúpiť dom na Podzámkovej č. 53 z dôvodu iných priorít
v rozpočte mesta na rok 2016.
Peter Hanigovský
Tak ako to je, predávajú ten dom alebo nie?
MVDr. Michal Kapusta
Obyvatelia Podzámkovej ulice spísali petíciu, zvolal som stretnutie, volal som s majiteľom domu,
povedal mi, že boli 2-3 záujemcovia , dvoch vylúčili, zostal jeden, ja som mu povedal, že či počká
s rozhodnutím do zajtra do 9.9. Súhlasil. Pán Sýkora našiel záujemcu, bol na obhliadke ale
povedal, že je to vysoká cena za uvedenú nehnuteľnosť. Ten človek chce kúpiť dom na
Podzámkovej ulici ale toto, že je veľa. Na tento dom už raz bola písaná petícia minulého roku.
Beriem obavy občanov, nechcem to zľahčovať, stav je taký aký je. Majitelia komunikujú. Môžem
sa s ním stretnúť akú má predstavu o sume.
Mgr. Milan Blahovský
My sme sprostredkovatelia alebo realitka?
MVDr. Michal Kapusta
Nie sme, z nás neubudne a máme prehľad čo sa deje v meste. Ľudia sa chodia pýtať, vieme to
trošku uregulovať, majiteľ nemusí rešpektovať nič. Toto by som bral ako plus, že to vieme.
Mgr. Milan Blahovský
My sme v pozícii dohadovania ceny? Alebo sú majiteľ a záujemca v kontakte?
MVDr. Michal Kapusta
Zachránili sme viacero domov tak, že sme pripravili zmluvy a zachránili niektoré domy.
Ing. František Pravlík
Ide tu o špecifický problém.
MVDr. Michal Kapusta
Sú nejaké iné návrhy ako návrhy z komisií?
Uznesenie č.: MZ-09-16-F-1
MZ zamieta kúpu domu na Podzámkovej ul. č. 53 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
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
0
Mgr. Milan Blahovský
+

08.09.2016

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Obyvatelia Podzámkovej ulice sa rokovania MZ nezúčastnili.
Bod č.: 8

Prideľovanie nájomných bytov
Mária Kaľavská
Predniesla návrh na pridelenie bytu.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-3
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Starý jarok 42 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Vladimíra Pristáša bytom obec Jablonov na dobu určitú od 14.09.2016 do 14.12.2016
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
08.09.2016
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.: 9

Vyhodnotenie 16. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 17. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
Mgr. Jozef Srnka
Podal informáciu o vyhodnotení 16. kola. Všetci splnili súťažné podmienky. Predalo sa 5
pozemkov v sume 47 521,- €.
Uznesenie č.: MZ-09-16-A-4
MZ berie na vedomie výsledok 16. kola VOS IBV Pivovar.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

08.09.2016

Uznesenie č.: MZ-09-16-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 9 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

7

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

2086/34

565

Orná pôda

10

2086/35

568

Orná pôda

11

2086/18

603

Orná pôda

12

2086/17

596

Orná pôda

13

2086/19

585

Orná pôda

14

2086/20

565

Orná pôda

15

2086/21

730

Orná pôda

16

2086/22

755

Orná pôda

17

2086/23

823

Orná pôda

18

2086/24

989

Orná pôda

19

2086/25

1 154

Orná pôda

20

2086/37

1 106

Orná pôda

21

2086/36

791

Orná pôda

22

2086/16

580

Orná pôda

23

2086/15

551

Orná pôda

24

2086/14

572

Orná pôda

8

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

31

2086/7

982

Orná pôda

32

2086/6

891

Orná pôda

33

2086/5

896

Orná pôda

a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov, ktoré
budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej
verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské Podhradie. Obchodná
verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár. Minimálna cena je 14,- €r /m2 (Cena
stavebného pozemku vrátane inžinierskych sietí).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.09.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Vyhodnotenie 3. kola VOS na predaj hnuteľného majetku t.j. autobus KAROSA,
schválenie odpredaja hnuteľného majetku
Mgr. Jozef Srnka
Podal informáciu o vyhodnotení 3. kola. Boli doručené 4 cenové ponuky, všetci splnili podmienky.
Výsledná suma bola na sumu 1 050,- €.
Uznesenie č.: MZ-09-16-A-5
MZ berie na vedomie výsledok 3. kola VOS na predaj autobusu KAROSA.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

08.09.2016

Bod č.: 11

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu mesta Spišské Podhradie

9

Mgr. Jozef Srnka
12.7. to preberala Komisia výstavby a ÚP a odporúča zapracovať v ZaDÚP č. 2 nasledovné:
1. autobusové stanovište
2. obslužná komunikácia záhradkárska osada Trhovisko
3. DSS Spišské Podhradie (občianska vybavenosť)
4. cesta a chodník na Spišský hrad
5. oddychová zóna pod Trhoviskom
6. zberný dvor – lokalita Rybníček
7. IBV Katúň
8. ZUŠ – spoločenský dom – administratívna budova
9. Starý jarok 46 – občianska vybavenosť
10. vodovod na Rybníček
11. stavebná uzávera/ochranné pásmo Štefánikova ulica
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná uzávera – na návrh Ing. Poláčeka – šíri sa fáma, že sa idú odkupovať pozemky a chcú
stavať od Rybníčka ďalej, nie my, ako mesto, preto dáme stavebnú uzáveru, zostalo by to len
v lokalite kde máme prenájom pozemkov od cirkvi. Sú tam vyšpecifikované parcely.
Vodovod na Rybníček – v ÚP je po ľavej strane ale už je urobený po pravej strane ešte chýba cca
400m.
DSS – beží verejné obstarávanie na stavbu, rieši to PSK, sú tam finančné prostriedky, stavebné
povolenie je rozdelené na tri časti. Malo by sa začať robiť toho roku. Je to investícia do dvoch mil.
€ financovaná z PSK. Polovička krytia je na účtoch. 11 bodov sú podané projektantovi, ktorý to
spracuje, do konca roka prebehne verejné prerokovanie, budú oslovené štátne orgány a občania
mesta, nie je to záväzné, je to len podklad pre projektanta.
Mgr. Jozef Bača
Ako to je s tou oddychovou zónou pri Trhovisku? To má mesto stavať alebo Vlado Labanc?
MVDr. Michal Kapusta
Pán Labanc má pripraviť skicu, ktorú dá projektantovi, ktorá pôjde na prerokovanie s občanmi
a štátnymi orgánmi. Nejaký priestor na oddych bude treba. To je na p. Labancovi aby presvedčil
nielen nás ale aj občanov. Toto je začiatok schvaľovacieho procesu.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-5
MZ schvaľuje zapracovať do Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Spišské Podhradie
tieto zmeny a doplnky:
1. autobusové stanovište – Štefánikova ulica pri Komunitnom centre
- umiestnenie parkovacieho stanovišťa na zeleni pri Komunitnom centre
2. obslužná komunikácia záhradkárska osada Trhovisko
- miestna komunikácia za ulicou Trhovisko (4 m)
3. DSS Spišské Podhradie (občianska vybavenosť)
- stavebný objekt na Štúrovej ulici a ulici Bielidla
4. cesta a chodník na Spišský hrad
- cesta na Spišský hrad v našom katastri, ktorý sme minulý rok vyasfaltovali
- chodník na Spišský hrad, ktorý sme vykladali kameňom
5. oddychová zóna pod Trhoviskom
- plocha občianskej vybavenosti, športu a rekreácie
6. zberný dvor – lokalita Rybníček
7. IBV Katúň
8. ZUŠ – spoločenský dom – administratívna budova
9. Starý jarok 46 – občianska vybavenosť
- rozšírenie materskej školy
10. vodovod na Rybníček
- vybudovanie vodovodu po pravej strane v smere do Spišských Vlách od ČOV (400 m)
11. stavebná uzávera/ochranné pásmo Štefánikova ulica
- od nájomných bytov nižšieho štandardu až po Dobrú Vôľu
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

08.09.2016

+

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

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Schválenie členov do komisií pri MZ
MVDr. Michal Kapusta
Pani Mlynarčíková už nie je riaditeľkou školy, členmi školskej komisie sú riaditelia škôl.
Uznesenie č.: MZ-09-16-E-1
MZ ruší členstvo Bc. Ivety Mlynarčíkovej v Komisii pre školstvo a šport.
Zodpovedný:
Termín:
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
+

08.09.2016

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-16-B-6
MZ schvaľuje p. Evu Maturkaničovú za členku Komisie pre školstvo a šport.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

08.09.2016

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Kamil Polák ukončil k 31.12.2015 pracovný pomer ale nebolo mu zrušené členstvo v komisii.
Uznesenie č.: MZ-09-16-E-2
MZ ruší členstvo Mgr. Kamila Poláka v Komisii kultúrnej a cestovného ruchu.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň

08.09.2016

+
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Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
Navrhujem p. Gondovú aby bola členkou kultúrnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-7
MZ schvaľuje p. Annu Gondovú za členku Komisie kultúrnej a cestovného ruchu.
Zodpovedný:
Termín:
08.09.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Návrh VZN č. ....../2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie
Ing. Slávka Čarná
Na návrh riaditeľov škôl sa urobil návrh VZN. Išlo o poplatky, ktoré sa zmenili v školskom klube a
cvč. Predniesla návrh z finančnej komisie. Išlo viac – menej o kozmetické úpravy.
Mgr. Peter Vandraško
Dôležitý bod boli vzdelávacie poukazy.
Ing. Slávka Čarná
Zdvihol sa poplatok v CVČ z 1, € na 2,3 a 5.- €. ŠKD ide z 2 na 3 €, škôlka ostáva na 6,- €.
MVDr. Michal Kapusta
VZN pripomienkoval len p. Lisoň. Takže navrhol prijať VZN po prerokovaní vo finančnej komisii.
Bude visieť 15 dní na úradnej tabuli kým bude účinné.
VZN č. 2/2016
MZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.09.2016
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.: 14

12

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišské Podhradie
a s majetkom štátu, ktorý mesto Spišské Podhradie užíva
Ing. Stanislav Ledecký
Zásady sme dosť dlho riešili, komisia bola celkom živá a dopracovali sme sa k verzii, ktorá vám
bola zaslaná. Cieľom je zachovať zásady s aktuálne platnou legislatívou. Je povinná, bola tam
zásadná zmena v zákone o majetku obcí. Pripomienky a sporné veci máme odkonzultované.
MVDr. Michal Kapusta
Treba povedať, že limity zostali tak ako boli len sú prevedené na eurá.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-8
MZ schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišské Podhradie
a s majetkom štátu, ktorý mesto Spišské Podhradie užíva.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
08.09.2016
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.: 15

CVČ Školská ul. č. 3, Spišské Podhradie ako súčasť Základnej školy, Školská ul.
č. 3 Spišské Podhradie – podanie informácie
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste dva dokumenty – rozhodnutie Ministerstva školstva o zaradení CVČ do siete škôl
a školských zariadení od 1.9.2016. Bolo dosť času na to aby si p. riaditeľ pripravil veci čo k tomu
potrebuje. Je pripravená aj zriaďovacia listina.
Ja z mojej pozície, čo som rozprával s riaditeľom, našiel vo svojom rozpočte 8 000,- € z vlastných
zdrojov a z mesta potrebuje 5 000,- €. Ja sa teším , budete mať viac roboty ale je to pre deti,
aktivite sa medze nekladú.
Uznesenie č.: MZ-09-16-A-6
MZ berie na vedomie podanú informáciu.
Zodpovedný:
Termín:
08.09.2016
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-09-16-A-7
MZ berie na vedomie vydanie Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie mesta Spišské
Podhradie – Základná škola, Školská ulica č. 3, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
08.09.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 16

Majetok mesta – Jaroslav Mižigár, Štefánikova 543/89, Spišské Podhradie –
žiadosť o kúpu pozemku na Štefánikovej ulici č. 90
MVDr. Michal Kapusta
Je to dom , ktorý mesto kúpilo a zbúralo, oproti cintorínu. Poprosím stanoviská jednotlivých
komisií.
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Mgr. Jozef Bača
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť z dôvodu iného zámeru mesta s týmto
priestorom.
Ing. František Pravlík
Žiadateľ vo svojej žiadosti neuviedol zámer využívania tohto pozemku a zároveň neboli komisii
známe prípadné aktivity mesta na uvedenom pozemku. Vzhľadom k neznámemu zámeru využitia
pozemku majetková komisia odročuje prerokovanie tejto žiadosti na ďalšie rokovanie komisie.
Mgr. Jozef Srnka
Komisia výstavby neodporúča odpredať tento pozemok.
Uznesenie č.: MZ-09-16-F-2
MZ zamieta žiadosť Jaroslava Mižigára o odkúpenie pozemku na Štefánikovej 90 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
08.09.2016
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

Majetok mesta – Stanislav Korfant, Štefánikova 58, Spišské Podhradie – žiadosť
o kúpu pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Dnes by bol zámer a na budúcom osobitný zreteľ. Poprosím stanoviská komisií.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča MZ schváliť odpredaj pozemku.
Mgr. Jozef Bača
Finančná komisia žiada doplniť žiadosť o čísla parciel, výmeru parciel a stanoviská komisie
majetkovej a územného plánu.
Mgr. Jozef Srnka
Komisia výstavby odporúča odpredaj pozemku.
MVDr. Michal Kapusta
Bol tu p. Korfant. Teraz by išlo o schválenie zámeru bez cien. Zatiaľ sa o cenách nebavíme.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-9
MZ schvaľuje zámer predaja časti nehnuteľnosti – pozemku parcela KN-C 227/20 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 897 m2 a 227/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2
v k.ú. Spišské Podhradie zapísané na LV č. 1 pre Stanislava Korfanta. Kupujúci vypracuje GP na
vlastné náklady za prítomnosti zamestnanca mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.09.2016
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

Majetok mesta – Rastislav Škop, Štefánikova 159, Spišské Podhradie - žiadosť
o odkúpenie domu
MVDr. Michal Kapusta
Pán Škop už kúpil nehnuteľnosť v Spišskom Podhradí. Poprosím stanoviská z komisií.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia zobrala na vedomie správu podanú primátorom mesta, že pán Rastislav Škop
už zakúpil nehnuteľnosť v Spišskom Podhradí preto sa komisia ďalej nezaoberala touto žiadosťou
o kúpu nehnuteľnosti.
Mgr. Jozef Srnka
Komisia výstavby berie predmetnú žiadosť na vedomie z dôvodu, že ku dňu zasadnutia komisie
žiadateľ kúpil nehnuteľnosť.
Uznesenie č.: MZ-09-16-F-3
MZ zamieta žiadosť Rastislava Škopa o odkúpenie rodinného domu v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
08.09.2016
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

Majetok mesta – Maresa s.r.o. Poprad – žiadosť o odkúpenie stavebného
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť je napísaná zmätočne. Sú v rokovaní aj s p. Bobekom, jedná sa o pozemky pri benzínke.
Môj názor je minimálna cena 10,-€/m2. Rokoval som s nimi, že môžu napísať žiadosť aj cenu akú
chcú ale pod 10,- € nepôjdeme.
Peter Hanigovský
Máme nejaké referencie o firme? Či už niečo postavili alebo nejaké informácie?
MVDr. Michal Kapusta
Ak ich pozveme tak prídu na MZ. Nebránim sa tomu, že pri druhej etape by mohli prísť, aj tak sa
bude schvaľovať osobitný zreteľ.
Peter Hanigovský
Vedia, že to je násyp?
MVDr. Michal Kapusta
Vedia, postavili by tam protizvukovú stavbu.
Peter Hanigovský
Ak by sa to schválilo, predbežne dá sa špecifikovať zámer, čo tam chcú robiť?
MVDr. Michal Kapusta
Mesto má ešte 9 stavebných pozemkov, nie sme pripravení hneď reagovať, ak by boli ďalší
záujemcovia na výstavbu domov, tento proces by trval minimálne 2 roky. Ak by sme odpredali
tento pozemok firme tak by pribudlo do rozpočtu 72 tis. €. Je na vás ako sa rozhodnete. To je na
vás.
Mgr. Jozef Bača
Finančná komisia navrhuje rokovať o odpredaji pozemku za cenu 10,- €/m2.
Ing. František Pravlík
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Majetková komisia prerokovala túto žiadosť. I keď mesto má momentálne voľné pozemky na IBV
Pivovar s inžinierskymi sieťami, odporúča MZ vyhovieť žiadosti žiadateľa Maresa s.r.o. Poprad na
odpredaj pozemku KN-C 990/1 o výmere 6 084 m2. Zároveň odporúča MZ cenu odpredaja 10,€/m2.
Mgr. Jozef Srnka
Komisia výstavby odporúča MZ odpredať predmetné pozemky na účel uvedený v žiadosti.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-10
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku parcela KN-C 990/1 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 6 084 m2 a KN-C 2076/1 – ostatná plocha vo výmere 1 191 m2 v k.ú.
Spišské Podhradie zapísané na LV č. 1 na účely uvedené v žiadosti pre spoločnosť MARESA
s.r.o. Sobotské námestie 39, Poprad za cenu 10.- €/m2.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.09.2016
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

Majetok mesta – kino Slovan – zámery mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie sme poslali správcovi farnosti, nesúhlasia s našim návrhom. List, ktorý nám poslali
som vám preposlal. Poprosím stanoviská komisií.
Ing. František Pravlík
Vzhľadom k tomu, že priestory kina sa nevyužívajú kontinuálne len sporadicky na kultúrnospoločenské akcie a tiež sú problémy s elektroinštaláciou majetková komisia navrhuje MZ schváliť
zvýšenie nájmu o 100% oproti nájmu vo výške cca 1 800,-€/rok uvedenom v nájomnej zmluve zo
dňa 1.1.2002 t.j. 3 600,- €/rok.
Mgr. Jozef Bača
Na zasadnutí školskej komisie sa riaditelia vyjadrili jednohlasne, že kino je potrebné.
Kultúrna komisia odporúča MZ schváliť prenájom kina vo výške 3 600,- € na rok.
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť nájomné za kino vo výške 3 560,- €/rok.
MVDr. Michal Kapusta
Som členom hospodárskej rady, vychádzali z toho, že za koľko my prenajímame priestory iným,
prenajímame byty od 15-25,- €/m2. Stanovisko bolo 20,- €/m2. Nenapadlo ma na rokovaní, že
prenajímame aj školské priestory – vychádza nám 30,- € za hodinu ale v škole prenajímajú aj
s energiou.
Peter Hanigovský
Sú dve možnosti – jednať o cene alebo druhá varianta skúsiť sa dohodnúť, že budeme prenajímať
kino podľa potreby. Vieme dobre v akom stave je tam energia. Ak sa nedohodneme tak je
potrebné uvažovať o ukončení nájomnej zmluvy. Ušetrené peniaze dať do prípravy na
rekonštrukciu nášho kina. Šatne nie sú v poriadku, energia, kvalita tohto prostredia nie je taká ako
chceme.
MVDr. Michal Kapusta
Podali sme opätovne projekt na priestory - výzva, ktorá pôjde nebude riešiť komplet javisko
a hľadisko. Celý projekt bude cca 800 tis. €. Ak pôjdeme do druhej výzvy by sme mohli získať 800
tis. z EÚ a ostane nám 300 tis. na sedadlá, omietky, podlahy, zariadenie. Ak sa nám podaria tie
dva kroky tak tretí bude zobrať úver na dokončenie. Keď nám prejde prvý aj druhý projekt tak
potom krytie bude z koef. 1,5.
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Mgr. Milan Blahovský
Je mi jasné a verím, že aj vám, že MZ teraz aj v minulosti bolo, nechcem to neslušne povedať, „
vydierané“ lebo mesto žiaľ takéto priestory nemá. Si v nájme a teraz buď budeš platiť nájom alebo
budeš „bezdomovcom“. Alebo si povedať budem platiť alebo budem chvíľu „bezdomovcom“
a začať investovať do svojho, ale už ma nikto nebude tlačiť k múru. Ja nebudem hlasovať za
navýšenie ani o cent. Z duchovného hľadiska by mali ukázať trošku svoju ústretovosť a nájsť
zhodu pretože my nemôžeme byť stále tlačení a vždy dávať hlavu dole. Raz sa odstrihnime
a povedzme dosť.
Mgr. Jozef Bača
Keď ste si čítali vyjadrenie, oni nehovorili, že koľko peňazí chcú, hovorili, že toľko ako mesto
prenajíma priestory. My máme uznesenie MZ, v ktorom je určená výška nájmu a tam nám vyšlo
0,060 za m2 za hodinu, rátali sme na jednu akciu 4 hodiny, zhruba 30 akcií podľa tohto nášho
uznesenia by malo byť 3 600,-€.
Mgr. Milan Blahovský
Veď si počul, že to je málo, že to neprijali.
MVDr. Michal Kapusta
Ja som im počítal nájom bytov, uvidíme, keď to neustojím ja tak potom bude rokovanie aj vy aj
hospodárska rada.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Kto je vlastne v hospodárskej rade, to sú občania mesta? To im nezáleží na kultúre občanov
v meste?
MVDr. Michal Kapusta
Sú tam zvolení občania mesta.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-11
MZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov – kina Slovan vo výške 3 600,–€/rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.09.2016
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.: 17

Čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie k 31.07.2016 a zmena rozpočtu
číslo 4. mesta Spišské Podhradie na rok 2016
Mgr. Slávka Čarná
Predniesla čerpanie rozpočtu.
Peter Hanigovský
Skolská 3 – nedostatok hotovosti jednotlivým školám. To ste cez prázdniny nerobili nič?
Ing. Ján Jurečko
Sú mesiac máj a jún keď je výpadok podielových daní a na základe tohto výpadku boli znížené
mesačné limity čo spôsobilo to, že sme sa dostali na hranicu finančnej spôsobilosti. Práce
prebiehali, v čase rokovania komisie finančné prostriedky neboli dostatočné. Po prerokovaní
týchto vecí na finančnej komisii bol príkaz na dofinancovanie cez 5 000 €, že sme dokázali
pouhrádzať naše záväzky. Z finančnej komisie vzišla požiadavka na sumu 6 000,- €, ktorá by
pomohla dofinancovať šatne. Čiže bol dorovnaný schodok, zrejeme prednostne a je tam návrh,
o ktorom sa bude hlasovať na dofinancovanie. Aj minulého roku sme robili múr aj toto sme robili
z vlastných a nežiadali sme z koeficientu. Teraz je to iné, že tam rozpočet je napätý.
Ide o dorovnanie schodku, nie o rezervu.
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MVDr. Michal Kapusta
Výpadok bol jeden mesiac a tým pádom sme všetkým posťahovali. Tu bolo trošku nedorozumenie
tak ako robí ZŠ Školská 3, tak robí aj ZŠ Palešovo nám. 9, aj MŠ robí elektriku, dávame toľko
peňazí kto koľko potrebuje aby prežil. Ukončili sme 3 projekty , mali sme problémy s kanálom na
Prešovskej ulici, Kúpeľnej ulici. Kúpili sme dom na Starom jarku č. 46 takže určite boli problémy,
potrebovali sme veci vykryť aby sme fungovali ďalej. Tie problémy, ktoré rozprávame od začiatku
nás dobehnú a budeme musieť zobrať úver.
Peter Hanigovský
Dostali sme dva rozpočty na čerpanie MŠK. Čo je pravda?
Ing. Slávka Čarná
Jedno je oddelenie voľno-časových aktivít a druhé je šport.
MVDr. Michal Kapusta
Na kultúre sú 3 oddelenia a každé má svoj balík.
Peter Hanigovský
Už tretí rok sme nedostali od MŠK žiadne iné príjmy len dotáciu z rozpočtu, myslím vyúčtovanie.
MVDr. Michal Kapusta
Sú veci, ktoré sa nedajú cez MsKS tak idú z mesta .
Peter Hanigovský
Čerpanie na 79% k 30.7. je príliš napäté.
Uznesenie č.: MZ-09-16-A-8
MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií
k 31.07.2016.
Zodpovedný:
Termín:
08.09.2016
Overovatelia:
Primátor:
Ing. Slávka Čarná
ZUŠ doručila žiadosť na zmenu rozpočtu. Finančná komisia odporúča MZ schváliť presun v rámci
rozpočtu ZUŠ.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-12
MZ schvaľuje presun v rámci rozpočtu ZUŠ Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie na rok 2016
z položky 611 – tarifné platy na položku 642013 – odchodné v sume 761,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.09.2016
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

Ing. Slávka Čarná
ZŠ Skolská 3 – prišla žiadosť o presun finančných prostriedkov.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-13
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu:
1. ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie zníženie o 2 690,- € - vzdelávacie poukazy a zároveň
navýšenie v položke 630 o 6 000,- € na opravu šatní ( pôvodný rozpočet 666 123,- € po úprave
669 433,- € ),
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2. ŠJ Školská 3, Spišské Podhradie zvýšenie o 3 800,- € (vlastný príjem - réžia ŠJ ), zníženie
o 3 500,- € ( kód zdroja 41 – podielové dane ) pôvodný rozpočet 91 792,- € po úprave 92 092,- €
3. Mesta Spišské Podhradie zníženie o 5 000,- € financovanie CVČ - Školská 3 a 6 000,- €
z koeficientu 1,5 % na opravu šatní ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie
4. CVČ Školská 10, Spišské Podhradie v celovej sume 13 190,- € ( 2 690,- € zo ZŠ, 3 500,- € kód zdroja 41 -podielové dane ŠJ, 2 000,- € vlastné príjmy, 5 000,- € podielové dane – mesto )
v predloženom členení na kapitoly 610, 620, 630.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.09.2016
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

Ing. Slávka Čarná
Finančná komisia navrhla zmeny v rozpočte mesta – podala informáciu.
Peter Hanigovský
Navýšenie rozpočtu – úver o 100 tis., dúfam, že sa odpočítajú tie pozemky , ktoré sa predali teraz.
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-14
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 4 mesta Spišské podhradie na rok 2016 z pôvodných
5 157 241,- € na 5 217 439,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
08.09.2016
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

Peter Hanigovský
V súvislosti s tým, čo sa stalo, na začiatku rokovania MZ bola minúta ticha, navrhujem aby sme
rodine dali 1 000,- € z rezervného fondu a neúčtovali výdavky spojené s pohrebnými
a cintorínskymi službami.
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-15
MZ schvaľuje poskytnutie 1 000,- € z rezervného fondu pre rodinu po nebohom záchranárovi
Františkovi Bartošovi a neúčtovanie nákladov súvisiacich s pohrebom.
Zodpovedný:
Ing. Čarná, Ing. Tirpák
Termín:
08.09.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
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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

Spoločnosť služby mesta s.r.o. – zámery mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Z finančnej komisie bola ponuka na predaj spoločnosti.
Mgr. Jozef Bača
Finančná komisia navrhuje zrušiť spoločnosť Služby mesta s.r.o. k 31.12.2016. Hlasovanie
komisie bolo 3:2 a ja ako poslanec budem hlasovať ináč.
Peter Hanigovský
Jedna z vecí, ktorá nás začala dobiehať. Vyrábala spoločnosť stratu a držali sme ju ako s.r.o.
Komu je najväčším spoločnosť? Mestu. Keď ju chceme predať nesmieme mať na nej žiadne
záväzky, pohľadávky zostali len mestu. Budeme musieť prijať uznesenie, kde odpíšeme celú
pohľadávku. Neviem či držať s.r.o. je výhodné.
Ing. František Pravlík
Bolo tesné rozhodnutie na finančnej komisii. V priebehu diskusie vyplynul námet ju aj odpredať
keby som sa mal teraz rozhodnúť skôr by som bol za odpredaj. Samozrejme vymazať všetky
záväzky, ktoré má s.r.o. voči mestu.
MVDr. Michal Kapusta
Z finančnej komisie ide návrh na zrušenie – ja dávam návrh z finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-09-16-EMZ ruší spoločnosť Služby mesta s.r.o. k 31.12.2016.
Zodpovedný:
Termín:
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
-

08.09.2016

-

-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh uznesenia neprešiel
Bod č.: 19

Správy z komisií pri MZ
MVDr. Michal Kapusta
Poprosím predsedov komisií aby vynechali body, ku ktorým sa vyjadrovali počas rokovania MZ.
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie pre školstvo a šport. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie majetkovej, kontrolnej a škodovej. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Mgr. Jozef Bača
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Počas rokovania MZ boli podané správy zo zasadnutia Finančnej . komisie. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Jozef Komara
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Peter Hanigovský
Minulého roku som vyzval komisiu životného prostredia aby prešla kde rastie zlatobyľ kanadská.
Je viac plôch kde to rastie. Treba to vyhubiť.
MVDr. Michal Kapusta
Ja sa tomu nebránim ale bude problém aj s financiami. Bolo tu už povedané, že Štúrova ulica sa
nekosila zopár mesiacov - od jari.
Uznesenie č.: MZ-09-16-A-9
MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

08.09.2016

Bod č.: 20

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišské podhradie na II.
polrok 2016
Ing. Stanislav Ledecký
Plán kontrolnej činnosti už nejakú chvíľu visí na úradnej tabuli. Nie je špeciálne prísny, čo
neznamená, že sa nemôže meniť.
MVDr. Michal Kapusta
Máte nejaké návrhy na doplnenie?
Uznesenie č.: MZ-09-16-B-16
MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie na II. polrok
2016.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
08.09.2016
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.: 21

Správa hlavného kontrolóra pre MZ v Spišskom Podhradí o výsledkoch kontrol
vykonaných v priebehu I. polroka 2016
Ing. Stanislav Ledecký
Kontrolu nikto nemá rád, ani ja. Sú tam nejaké kontrolné zistenia u dvoch subjektov, treba tú
správu brať na vedomie, rešpektovať, na druhej strane netreba z toho robiť veľkú vec. Treba dať
veci do poriadku. Ako poslanci máte na informácie nárok. Jednotlivo poslancom nemám problém
sa vám venovať aj dlhšie.
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Uznesenie č.: MZ-09-16-A-10
MZ berie vedomie Správu hlavného kontrolóra pre MZ v Spišskom Podhradí o výsledkoch kontrol
vykonaných v priebehu I. polroka 2016.
Zodpovedný:
Termín:
08.09.2016
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 22

Rôzne
MVDr. Michal Kapusta
Keď máte požiadavky na rozpočet na rok 2017, chcem aby ste ich doručili do 15.10. na
ekonomické oddelenie. Do konca roka sú plánované ešte dve MZ – november a december. Budú
prednášané správy školských zariadení. Budete mať priestor, dostatok priestoru aby ste
prezentovali svoju činnosť. Poslal som vám pozvánky do mesta Vrbové – 23.-25.9. Ozvali sa mi
len niektorí. 23.-24.9. je maliarsky plener. Hasiči majú 140. výročie, v sobotu 24.09. bude tu večer
vystupovať skupina Helenine oči.
Zajtra máme dohodnuté stretnutie s p. vikárom. Začnem debatu, o ktorej rozpráva p. Tomko
niekoľko rokov – rybník. Ideme rokovať o prenájom pozemkov.
Peter Hanigovský
Pýtajú sa občania, sokoly nie sú v sokoliarni, funguje to ešte? Platia?
MVDr. Michal Kapusta
Za sokoliareň je nájomné vyrovnané.
Ing. Slávka Čarná
Na podnet finančnej komisie dal audítor návrh ohľadom príspevku mesta na financovanie
oddelenia športu . Finančná komisia berie na vedomie osobný názor audítora Ing. Štelbackého
k používaniu príspevku mesta Spišské Podhradie pre Mestské kultúrne stredisko, oddelenie
športu a na možnosti financovania športu v meste. Finančná komisia navrhuje financovať činnosť
MŠK od 01.09.2016 formou dotácie z rozpočtu mesta.
Bod č.: 23

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
V Spišskom Podhradí dňa 08.09.2016

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

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

23

