Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 11.12.2008
Program:
A) Stále úlohy
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Názory obyvateľov mesta
5) Pohľadávky na odpísanie v roku 2008
6) VZN o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti
7) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8) Schválenie dodatku č. 1 a 2 k zmluve o zriadenie
spoločného stavebného úradu
9) Odpredaj pozemku a rodinného domu na Galovej ul. č. 10,
parc.č. 1046
10) Záver

Prítomní:
P
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mária Kaľavská
O
Štefan Faltin
P
Vladimír T omko
P
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Siváň

Predsedajúci
Predsedajúci
Predsedajúci
Ing. Mikolajová
Ing. Mikolajová
Mgr. Kynčáková
Ing. Čarná
Zástupca primátora
Predsedajúci

P
P
P
P
O

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Ing. Marek Mikula
Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril primátor mesta Mgr. Jozef Bača o 18.00 hod. V čase otvorenia rokovania bolo
prítomných 8 poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Diskusia
MVDr. Kapusta
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský

Navrhujem bod 5 - pohľadávky na odpis - presunúť na koniec rokovania.
Malo by to byť neverejné rokovanie.
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
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+
+

Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+

Vladimír T omko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Dávam návrh, aby sa toto MZ nekonalo. Nemal som ako poslanec
podklady na rokovanie MZ k dispozícii pred zasadnutím MZ.
Hanigovský
Na poslednom MZ som upozorňoval, že tým, ktorí nemajú internet, majú
sa im podklady doručovať na kľúči.
Ing. Lisoň
Navrhujem, aby bola prestávka do zajtra do 18. hodiny.
T omko
Dávam návrh, aby sa pokračovalo v rokovaní MZ.
MVDr. Kapusta
Všetci sme hlasovali za to, aby sme mali notebooky a aby sa materiály
zasielali elektronickou formou. Ak si materiály môžu z internetu stiahnu ť
poslanci, ktorí pracujú mimo mesta môžu to urobi ť aj poslanci, ktorí
pracujú v meste. Je to na zamyslenie takýto návrh, ktorý podal p.
Hanigovský.
Hanigovský
Notebooky sme kúpili za 200 tis. Sk. Mali by ť materiály na kľúči alebo
zasielané mailom. Mal som to dostať domov ako poslanec. Dostal som
len pozvánku. Na minulom MZ som na to upozor ňoval, aby tým, ktorí
nemajú notebooky posielali materiály na k ľúči.
Hlasovanie o návrhu p. Hanigovského:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
O
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
O
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Hlasovanie o návrhu Ing. Lisoňa:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
O
O
-

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír T omko
Ing. Marek Mikula
+
--

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Diskusia
T omko
Ing. Lisoň

Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara

Sťahujem svoj návrh.
Navrhujem, aby dodatky k zmluve o zriadení spolo čného stavebného
úradu boli stiahnuté z rokovania. Navrhujem, aby bola dohodnutá nová
zmluva s obcami. Je nepresne formulovaný dodatok. V nasledujúcich
rokoch je riešený len paušál a nie je tam riešený hospodársky výsledok
úradu. Tento dokument, ktorý bol predložený na rokovanie MZ je neúplný.
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír T omko
Ing. Marek Mikula
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+
+
+
+

+

Ing. Štefan Mačuga

+

--

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4
Názory obyvateľov mesta
Diskusia
Mgr. Kicková

Oslovili ma obyvatelia mestskej časti Katúň aby tiež dostávali občasník
Podhradčan.
Ing. Mikula
Občania Májovej a Komenského žiadajú, aby boli smerom od Kaintzovej
brány na Májovú ulicu osadené odpadkové koše.
Uznesenie č.: MZ-13-8-A-1
MZ berie na vedomie názory obyvate ľov mesta.
Zodpovedný:
T ermín:
11.12.2008
Bod č.: 6
VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti
Diskusia
Ing. Mikolajová
Ing. Janičko

Mgr. Kicková
Ing. Janičko
Ing. Mikolajová
Mgr. Bača
Ing. Lisoň

Hanigovský
Ing. Lisoň
Ing. Mikolajová
Ing. Lisoň

Predniesla návrh VZN.
Vypracovali sme návrh obidvoch VZN, v zákonnej lehote to bolo vyvesené
na úradnej tabuli a internete. Odo d ňa vyvesenia 10 dní majú možnos ť
FO a PO sa k tomuto VZN vyjadriť, či už zápisnicou, písomne atď.
Z podania musí byť jasné kto ho podáva a čo chce zmeniť a uviesť
dôvody. V tejto lehote sme nedostali žiadnu takúto pripomienku. Ak by
boli pripomienky máme 3 dni na to, aby sme to opravili a poslancom
doručili 1 deň pred zastupiteľstvom.
Na netovej stránke som si chcela pozrie ť VZN ale nepodarilo sa mi ho
nájsť.
Je tam.
Medzi návrhmi VZN.
V zákonnej lehote nikto nepodal námietku.
Ja mám námietku aj keď nebola v zákonnej lehote ale je potrebné, aby
sme ju na MZ prerokovali. Nesúhlasím so zvýšením sadzieb dane
z nehnuteľnosti. Ak vyriešime všetko tak potom môžeme pristúpiť
k zvyšovaniu daní. Výnosy z daní nie sú presne adresované, čo z nich
treba vykryť.
T ext VZN je pomerne rozsiahly. Ak sa uvedie, že zákon je v znení
neskorších predpisov, prečo nie je uvedený aj iný zákon takto. V celom
texte sa zákon č. 582 rozpisuje. Prečo uvádzame percentá základu
a máme uvedené odkia ľ základ určujeme. Prečo tam neuvedieme rovno
sadzbu. VZN je aj pre tých, ktorí chcú vedie ť čo budú platiť a nie pre tých,
ktorí s ním pracujú. Mestá rozhodnutím MZ môžu zvýšiť alebo znížiť
základnú sadzbu. Je jednoduchšie da ť rovno do textu sadzbu.
Doporučujem pri písaní zápisníc a VZN aby sa číslovali. Považujem to za
praktické.
VZN sa vydáva na jeden kalendárny rok.
Hovorím vo všeobecnosti o VZN.
§ 2 odst. 2 – hovorí sa o rybníkoch s chovom rýb – máme my také nie čo?
Papierovo je to možné. Existujú.
Doporučujem aby sa hodnota v uvedených eurách doplnila do zátvorky
v slovenských korunách. Aby to bolo jasnejšie najmä teraz pri prechode
meny.
Prvá moja pripomienka je aby sa nezvyšovali dane a aby zostali na úrovni
tohto roka.
Sú výrazné rozdiely medzi mestskou časťou Katúň a mestom Spišské
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Podhradie. O jednu tretinu nižšie sadzby sú v Katúni. Pre čo je to tak?
Vysvetlila dôvod prečo je v Katúni nižšia výška dane.
Máme v katastri močiare, plochy slatín a rešeliniská?
Máme.
Čl. 4 par. 6 – chýba tu číslovanie v dvoch odstavcoch. Doporu čujem
označiť tieto odstavce.
Ing. Janičko
Je to vec názoru.
Ing. Lisoň
Za článkom 6 doporučujem vložiť ustanovenia o stave tohto druhu daní
a odvolaní na podmienky konania vo veci dane z nehnute ľnosti.
Prečítal doplnenie navrhovaného textu.
Ing. Mikolajová
Niektoré veci, ktoré ste povedali, obsahujú iné zákony a nemusí to
obsahovať VZN. Prokurátor to nenapadol, stále to VZN bolo v poriadku,
na školeniach nás takto školia.
Ing. Lisoň
Dávam návrh na hlasovanie aby sa sadzby dane z nehnute ľnosti na rok
2009 nezvyšovali oproti roku 2008.
Ing. Mikolajová
VZN je na rok 2009 a platobné výmery pôjdu v eurách. Nevidím dôvod
prečo by to malo byť v slovenských korunách. Mestá, ktoré už majú
prijaté VZN majú uvedené sadzby v eurách.
Ing. Lisoň
Upozornil na záverečné ustanovenie vo VZN.
Mgr. Bača
Dodržujme rokovací poriadok, diskusia k jednému bodu je 5 minút.
MVDr. Kapusta
Musíme prijať VZN – automaticky navyšujeme dane, či by fakt nebolo
vhodné len previesť sumy zo slovenskej koruny na eurá a nezvyšova ť
dane. Môj názor je neísť do zvyšovania dane z nehnute ľnosti.
Hanigovský
Nie som proti tomu, aby sa upravila da ň. Navrhujem, aby sa sadzba dane
pre Spišskú Kapitulu dorovnala na úrove ň sadzby dane v Katúni.
Kataster mesta je jeden a máme 3 rôzne sadzby.
MVDr. Kapusta
Mesto má 3 800 obyvateľov a má tu vysokú školu. Tiež je to niečo čo nás
reprezentuje. Na Spišskej Kapitule sú študenti, k ňazi, kňazi na dôchodku.
Nie je to mesto v meste.
Mgr. Bača
Máme dva návrhy. Nezvyšovať dane a dorovnať daň na Sp. Kapitule
s daňou v Katúni.
T omko
T oto čo kolega Hanigovský navrhol, som navrhol ja minulý rok. Bolo mi
povedané, že máme od biskupského úradu v prenájme pozemky na 99
rokov. Ak je to tak, že sa uvažuje o ďalšom prenájme tak som za aby sa
daň nezvyšovala.
Ing. Janičko
Zákon o dani sa nemenil. Minulý rok bolo VZN konzultované dopredu
s prokurátorom a bolo v poriadku. Na základe predchádzajúceho VZN
sme pripravili aj VZN na budúci rok.
Ing. Lisoň
Zákon 582 hovorí, že môže správca dane sadzbu zvýši ť alebo znížiť
všeobecne záväzným nariadením.
Mgr. Bača
Ak sa držíme predpisov, každý návrh by mal prísť písomne návrhovej
komisii.
Hanigovský
Ak sú návrhy do uznesení, ten ktorý sa predkladá oficiálne o ňom sa
hlasuje ako o prvom. Najprv je potrebné da ň hlasovať za pozmeňujúce
návrhy a potom celkové VZN.
Uznesenie č.: MZ-13-8-B-1
MZ schvaľuje nezvyšovať sadzby dane z nehnute ľnosti na rok 2009.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
O
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
Ing. Mikolajová
Ing. Lisoň
Hanigovský
Ing. Lisoň
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O

Ing. Štefan Mačuga

+

--

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.:
Vyrovnať ročnú sadzbu dane v Katúni a Sp. Kapitule na rovnakú úrove ň.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-Ing. Štefan Mačuga

11.12.2008
O
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

Uznesenie č.: MZ-13-8-B-2
MZ schvaľuje VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnute ľnosti na rok 2009.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Diskusia
Ing. Janičko

Ing. Mikolajová
Ing. Lisoň

Mgr. Kynčáková
Ing. Lisoň
Mgr.Kynčáková
Ing. Lisoň

Hanigovský
Ing. Lisoň
Ing. Janičko

Ani k tomuto VZN nebola doru čená žiadna pripomienka. Je vyvesené na
úradnej tabuli a internetovej adrese. Do tohto VZN sme uviedli zmeny,
ktoré sa vyskytli v priebehu roka. Pre podnikate ľské subjekty musíme
povoliť množstvový zber. Minulý rok to prešlo ale teraz nie. Mali sme
kontrolu zo živnostenského odboru. Musí sa povoli ť pre podnikateľov
množstvový zber. Prispôsobili sme sa právnym názorom, zapracovali sme
postrehy zo školení do návrhu VZN.
Daň za psa - nemali sme úmysel zvyšovať túto daň. Je to navýšenie o 20
Sk vzhľadom na prechod na euro.
Doporučujem úpravu v čl. 6 odst. 2 - prečítal znenie.
Čl. 7 – doporučujem prečíslovať odstavce.
IV. časť, čl. 12 odst. 2 – predniesol návrh na úpravu textu.
Odst. 3 čl. 25 – množstvový zber sa týka aj škôl?
Áno.
Vieme skontrolovať objemové množstvo vyvezeného odpadu?
Áno.
Zníženie úľavy z 10 na 5%. Môže sa rôzne chápa ť. Považujem za vhodné
pracovať ďalej na systéme zberu a separovania odpadu a navrhujem
návrh na uznesenie. Pre čítal znenie návrhu.
Vysvetlil situáciu ohľadne sledovania separovaného zberu.
V čl. 27 ods. 4 – je problém v tom, aby mesto znížilo ob čanom starším
ako 70 rokov poplatok automaticky bez toho aby dali žiados ť?
Vysvetlil situáciu.
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Čl. 28 ods. 5 – navrhol doplni ť text .
Čl. 30 – vrátenie poplatku – čo keď FO – nepodnikateľ zaplatí viac
nebude mu vrátené?
Mgr. Kynčáková
Bude mu vrátené, ale takto je to uvedené v zákone, na základe ktorého
sme postupovali. Môže sa to doplni ť.
Mgr. Kicková
Požiadala o vysvetlenie oh ľadne úľavy nad 70 rokov.
Ing. Lisoň
Čl. 31 odst. 2 – je potrebné doplni ť dátum .
Navrhujem prijať uznesenie. Prečítal znenie uznesenia.
MVDr. Kapusta
Keď je separovaný zber tak chodí zamestnanec mesta a sleduje, ktoré
domy triedia odpad alebo nie. Aby sme to presne zistili museli by sme
odobrať kontajnery z mesta na triedený odpad.
Hanigovský
Je nárast odpadov oproti roku 2006 a 2007?
Mgr. Kynčáková
Áno. Je viac odpadov.
Hanigovský
Poplatok za verejné priestranstvo – ko ľko sme doposiaľ vybrali za tento
poplatok? T ento poplatok je uvedený vo VZN ale vybralo sa ve ľmi málo.
Po meste je plno nákladiakov, áut, odpady, stavebné materiály at ď.
Problém je s tými, ktorí majú skládky už niekoľko rokov v meste. Aj toto je
priestor pre vyberanie poplatkov.
Máme kontajnery ale neviem ako to odsledova ť. Sú firmy, ktoré
pravidelne zapĺňajú kontajnery na triedený odpad. Celkovo sa zlepšila
situácia čo sa týka odpadov a skládok. Celkovo je skládok v meste menej.
T omko
Skládky, ktoré v meste boli sa do týždňa zlikvidovali a všetko sa dalo
vyviezť. Potok na Starom jarku je katastrófa.
Ing. Janičko
V zákone je uvedené, že obec zbiera ve ľkoobjemový odpad minimálne 2x
do roka.
T omko
Veľký kontajner je na stanici, tam ľudia môžu dávať odpad.
Mgr. Kicková
Bolo by dobré na budúci rok pripravi ť konkrétny plán zberu bioodpadu. Je
potrebné zaviesť systém zberu bioodpadu.
MVDr. Kapusta
Jedna vec je doladiť systém na zber odpadu ale nesta čí len to, že niekto
dostane kartičku na začiatku roka kedy sa čo zberá. Skôr by som
povedal, že je potrebné hlási ť v MR zber odpadu.
Ing. Janičko
Pravidelne sa hlási.
T omko
Na Májovej ulici nefunguje mestský rozhlas.
Vojtaš
Navrhujem spracovať oznámenie alebo informáciu oh ľadne biologického
odpadu. Každý ob čan ho dostane do schránky. My ho vypracujeme.
A budeme to sledovať.
Mgr. Bača
Návrh je zvýšiť poplatok na 420,- Sk a ú ľavu za separáciu takže poplatok
vyjde na 399 Sk. Považujem to za ve ľmi málo, rozdiel medzi tým čo
zaplatia občania a mesto je 1,5 mil. Sk. Keby sme sa chceli dosta ť
k vyrovnanému odpadu tak by nám poplatok vyšiel na 800,– Sk. Je na
občanoch či sa triedeniu budú venova ť alebo nie. Odpadu je čoraz viacej.
Uznesenie č.: MZ-13-8-C-1
MZ ukladá prednostovi MsÚ pripraviť návrh systému zabezpečenia adresnosti a zásluhovosti pri
uplatňovaní zníženia poplatku za komunálne odpady pre tých ob čanov a organizácie mesta, ktorí
sú preukázateľne zapojení do triedenia komunálneho odpadu.
Zodpovedný:
Prednosta
T ermín:
31.03.2009
Hlasovanie
O
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
Ing. Lisoň

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-13-8-B-3
MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
O
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9
Odpredaj pozemku a rodinného domu na Galovej ul. č. 10, parc.č.
1046.
Diskusia
MVDr. Kapusta

Predniesol stanovisko kontrolnej a majetkovej komisie. Komisia navrhuje
zbúrať tento dom, vyčistiť priestranstvo a zistiť možnosť postavenia dvoch
alebo troch garáží na uvedenom pozemku. A priestor vedľa tiež navrhnúť
na postavenie garáží smerom k p. Burikovi. Zamera ť to a predávať
pozemky len na garáže.
Mgr. Kicková
Nie je to v pamiatkovej zóne?
Ing. Mačuga
S týmto pozemkom sme v ochrannom pásme potoka. Čo sa týka
zástavby musí to byť mimo ochranného pásma. Ak to posunieme o 2 m
ďalej ten pozemok vyjde ve ľmi malý trojuholník.
MVDr. Kapusta
V prvom rade je potrebné to zbúranisko zbúra ť.
Hanigovský
Je záujem suseda p. Fľaka o tento pozemok. Je ochotný zaplati ť mestu aj
za poplatky čo zaplatilo mesto ohľadne vysporiadania uvedeného
pozemku.
MVDr. Kapusta
Prečítal žiadosť p. Fľaka o kúpu pozemku na Galovej ulici.
Minulého roku sme sa bavili, že nie je žiadne ochranné pásmo, urobil sa
na druhej strane múr. A teraz je problém ochranné pásmo? Neapelujme
s ochranným pásmom lebo minulý rok sme ho presko čili.
Ing. Mačuga
Vysvetlil situáciu ohľadne ochranného pásma potoka.
MVDr. Kapusta
Prečítal ešte 1x žiadosť p. Fľaka. Najprv je potrebné zistiť či tam môžu byť
garáže. Prečítal doporučenie komisie. Vojde tam viac garáží.
Mgr. Bača
Mesto to musí vypratať.
Hanigovský
Nemusí.
MVDr.Kapusta
V prvom rade je potrebné zisti ť od pamiatkárov či je možné, aby tam boli
garáže.
Uznesenie č.: MZ-13-8-C-2
MZ ukladá MsÚ požiadať Krajský pamiatkový úrad o stanovisko k výstavbe garáží na Galovej ul.
č. 10, parc.č. 1046.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 5
Pohľadávky na odpísanie v roku 2008
Diskusia
Ing. Mikolajová
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta

Predniesla pohľadávky na odpis.
Vyjadril sa k pohľadávkam.
Poslanci by mali byť informovaní o pohľadávkach. Posun informácií musí
byť.
Ing. Lisoň
Prečítal znenie zákona - obecný úrad je výkonným orgánom MZ
a starostu. MsÚ má zabezpečiť aby poslanci servis, ktorý majú mať by
mali mať zabezpečený.
Hanigovský
Boli pohľadávky, ktoré sa odpísali, poslanci o tom nevedeli a toto čo je
dnes predložené je o tom, že poslanci majú vedie ť o odpísaní
pohľadávok. T o, že sa odpíšu pohľadávky je vec názoru či to MZ bude
schvaľovať alebo brať na vedomie.
Ing. Janičko
Zo zákona je povinnos ť, že musíme pohľadávky odpísať.
JUDr. Boronová
Vysvetlila situáciu ohľadne exekučného konania.
Ing. Lisoň
Navrhujem aby MsÚ zmenil audítora. Audítor zo skúseností by sa mohol
zaoberať aj odpisovaním a neodpisovaním poh ľadávok.
Uznesenie č.: MZ-13-8-B-4
MZ schvaľuje odpísanie pohľadávky:
Príza, Prešovská 62, Spišské Podhradie – da ň z nehnuteľnosti rok 2003 vo výške 19 198,Sk,- daň z nehnuteľnosti rok 2004 vo výške 19 324,–Sk, miestny poplatok za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady rok 2004 – 999,–Sk
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-8-B-5
MZ schvaľuje odpísanie pohľadávky:
- Ing. Rudolf Jánoš, Prešovská 62, Spišské Podhradie – da ň z nehnuteľnosti za rok 2005 vo
výške 26 509,–Sk, da ň z nehnuteľnosti rok 2006 vo výške 9 301,-Sk,
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-8-B-6
MZ schvaľuje odpísanie pohľadávky pre Annu Kuššovú, Lipová 16/22, Spišská Nová Ves – da ň
z nehnuteľnosti rok 2003 vo výške 1 054,50 Sk.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
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Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+

Mgr. Mária Kicková
Vladimír T omko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Dávam návrh na prečistenie strednej časti potoka Margecanka na
Prešovskej ulici a na Starom jarku. Vyzvať správcu vodného toku na
vyčistenie potoka alebo ho vy čistiť na náklady mesta.
Predniesol návrh komisie na schválenie pridelenia bytov.
Uznesenie č.: MZ-13-8-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 5 na ulici Starý jarok 635/45 v Spišskom Podhradí pre pani:
Kapitančíková Eva bytom Spišské Podhradie, Starý jarok 45 na dobu ur čitú od 1.12.2008 do
28.2.2009 s možnos ťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finan čných
povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Z komisie vzišiel názor – do rozpočtu 2009 zakomponova ť odvlhčenie
bytu na Starom jarku 45. Vlhkos ť je už na prvom poschodí v uvedenom
dome. Do rozpočtu je potrebné da ť financie. Komisia doporu čuje, aby táto
položka bola zapracovaná do rozpo čtu. Jedná sa o čiastku 250 tis. Sk.
Uznesenie č.: MZ-13-8-B-8
MZ schvaľuje zakomponovať do rozpočtu mesta na rok 2009 sumu 250 000,–Sk na odvlh čenie
bytov na ul. Starý jarok č. 45.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Máme žiadosti nájomníkov na Prešovskej 40 o odkúpenie bytov za
symbolickú cenu. Je tam 8 bytov, šiesti požiadali o odkúpenie. Predniesol
stanovisko komisie, ktoré je neodpredáva ť teraz tieto byty. Správa
komisie tvorí prílohu zápisnice.
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-13-8-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-3-8-B-2 zo dňa 12.2.2008 z dôvodu osamostatnenia sa nájomníkov.
Zodpovedný:
Prednosta
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
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Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+

Vladimír T omko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-8-B-9
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Prešovská 8 v Spišskom Podhradí pre pána: Palen čár
Josef bytom Prešovská 8, Spišské Podhradie na dobu ur čitú od 1.1.2009 do 31.3.2009
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finan čných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-8-B-10
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 2 na ulici Prešovská 8 v Spišskom Podhradí pre pána: Palen čár
Petr bytom Prešovská 8, Spišské Podhradie na dobu ur čitú od 1.1.2009 do 31.3.2009
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finan čných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Janičko

Vysvetlil dôvody zrušenia uznesenia na odkúpenie pozemku pre p.
Sabola a prijatie nového.
Uznesenie č.: MZ-13-8-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-8-8-B-3 z 30.6.2008.
Zodpovedný:
Prednosta
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-8-B-11
MZ schvaľuje odpredaj pozemku parcela KN-C 1190/2 ostatné plochy o výmere 41 m2 pod ľa GP
č. 76/2008 zo dňa 6.10.2008 za sumu 150,–Sk/m2 pre Františka Sabola a manželku Jarmilu rod.
Labancovú, obaja bytom Bielidla 23 Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
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Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+

Mgr. Mária Kicková
Vladimír T omko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Janičko

T elocivčňa na Štúrovej č. 1 je skolaudovaná, je potrebné ju da ť do správy
CVČ.
Ing. Lisoň
Je táto nehnute ľnosť rozdelená na dve časti? Kotolňu a telocvičňu? Toto
sme riešili so školami keď sme dávali do správy ihrisko.
Ing. Janičko
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-13-8-B-12
MZ schvaľuje uznesenie o bezodplatnom zverení majetku mesta Spišské Podhradie – 12
bytových jednotiek nižšieho štandardu na Štefánikovej ulici súp. čísla 1126-1137 na parc. KN-C
1931/2-13 v celkovej cene 5 233 200,–Sk do správy pre Služby mesta s.r.o. od 12.12.2008.
Zodpovedný:
Primátor, konateľ Služby mesta s.r.o.
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-8-B-13
MZ schvaľuje uznesenie o bezodplatnom zverení majetku mesta Spišské Podhradie – bytový
dom na parc. KN-C 1310/1 na ul. Starý jarok 635/45 v celkovej cene 14 803 770,–Sk do správy
pre Služby mesta s.r.o. od 12.12.2008.
Zodpovedný:
Primátor, konateľ Služby mesta s.r.o.
T ermín:
11.12.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Lisoň

Nemáme doriešené veci vo vzťahu k Službám mesta. Je na čase riešiť
situáciu v Službách mesta s.r.o.
Rozhodovali sme o odpísaní poh ľadávok. Je nutné sa zaobera ť aj
škodou, ktorá vznikla. Predkladám návrh na uznesenie. Pre čítal znenie
uznesenia.
Ing. Janičko
Na toto máme škodovú komisiu.
Ing. Lisoň
Vy ste vedúci úradu a podáte správu či došlo alebo nedošlo k zavineniu
nedobytných poh ľadávok pracovníkmi úradu.
Uznesenie č.: MZ-13-8-C-3
MZ ukladá prednostovi MsÚ aby na prvom zasadaní MZ v roku 2009 predniesol správu
o prípadnom zavinení pracovníkov MsÚ pri výkone správy nedobytných poh ľadávok voči
dlžníkom - Ing. Rudolf Jánoš a firme Príza.
Zodpovedný:
Prednosta
T ermín:
január 2009
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
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Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+

Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír T omko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Lisoň
Ing. Janičko
Ing. Lisoň

Prijaté uznesenia sú platné kým nie sú zrušené a čo ak nie sú plnené?
Zostávajú v evidencii.
Čo s tým ak sa nedodržiava uznesenie. D ňa 13.3 2008 bolo prijaté
uznesenie – organiza čná štruktúra mestského úradu. Táto štruktúra na
MsÚ nie je dodržiavaná. Sú čerpané prostriedky z rozpočtu. Predložil
návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-13-8-C-4
MZ žiada primátora mesta, aby na prvom zasadaní MZ v r. 2009 podal informáciu o dôvodoch
nedodržiavania organiza čnej štruktúry mesta schválenej uznesením MZ č. MZ-4-8-B-11
z 13.3.2008 s následkom neoprávneného čerpania rozpočtových prostriedkov mesta
a porušovania rozpočtovej disciplíny a s určením zodpovednej osoby.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
január 2009
Hlasovanie
O
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Narážal som na túto vec už na minulom MZ. Na ekonomickom úseku je
dosť ľudí, je potrebné s tým niečo robiť.
Ing. Lisoň
Nehovorím či veľa či málo ale je potrebné zmeni ť organizačnú štruktúru
MsÚ. MZ zatiaľ nerozhodlo o zmene organiza čnej štruktúry. Je potrebné
dať návrh.
MVDr. Kapusta
Žiadosť o odkúpenie pozemku – V. Ryš – popísal žiados ť bližšie. Bola
tam pozrieť kontrolná komisia. Nedoporu čuje tento pozemok odpreda ť ani
dlhodobý prenájom. Je to mestský pozemok.
Vyjadrenie komisie k odpredaju bytov – komisia odporú ča odpredaj bytov
na Prešovskej 40 pre nájomníkov.
Mgr. Bača
Na minulom MZ sme sa zaoberali kúpou multicaru a auta. Dostali sme
finančné prostriedky na ochranu drevín. Zis ťujeme, čo z toho môžeme
zakúpiť.
Osobné motorové vozidlo – zaujali nás dve ponuky – Vepos Levo ča a fiat
SNV. Fiat ponúka auto za 246 tis. Sk a Vepos za 320 tis. Sk s tým, že
toho roku zaplatíme 100 000,–Sk, budúci rok 100 000,–Sk a potom
zostatok. Fiat je potrebné zaplati ť celú sumu naraz.
T omko
Načo potrebujeme ďalšie osobné motorové vozidlo?
Mgr. Bača
Felícia dožíva a dve autá sú málo. Autá sú pre všetkých – služby mesta,
MsKS, MŠK atď.
Ing. Lisoň
Máme 3 garáže?
Mgr. Bača
Máme dve garáže. Môj návrh je na kúpu škody.
Uznesenie č.: MZ-13-8-B-14
MZ schvaľuje kúpu a úhradu osobného motorového vozidla – FABIA v hodnote 320 tis. Sk,
podmienky platenia na tretiny, 3 roky po sebe- rok 2008 z rezervy mesta.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
11.12.2008
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír T omko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
O
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

Oboznámil poslancov s prácami na rekonštrukcii domu na Palešovom
nám. 25.
Na základe oznámenia Ing. Jani čka, prednostu MsÚ, o ukončení činnosti
vo funkcii prednostu som oslovil MVDr. Kapustu či neprijme ponuku na
prácu prednostu. Nako ľko ju prijal od 1.1.2009 za čne vykonávať prácu
prednostu MsÚ.
JUDr. Boronová
1.3.2009 mi končí volebné obdobie a je potrebné pripravi ť voľby na
nového kontrolóra. Z vlastnej skúsenosti by som doporu čila túto funkciu
rozdeliť na dve časti – hlavný kontrolór a právnik, na pol úväzku jedno aj
druhé. S voľbou nového kontrolóra a stanovením kritérií pod ľa zákona
oboznámim poslancov na najbližšom zasadnutí MZ.
V Spišskom Podhradí dňa 11.12.2008

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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