Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 24.02.2011
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Pridelenie bytu na Štefánikovej ulici
5)
6)
7)

Štatút mesta Spišské Podhradie
Rokovací poriadok MZ – Dodatok č. 1
Dotácie na stravu v hmotnej núdzi

Kanalizácia a ČOV – podanie žiadosti o Nenávratný
finančný príspevok
9) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
mesta za rok 2010
10) Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok
2010
8)

11) Záverečný účet mesta za rok 2010

12) Nájomná zmluva so Železnicami SR (budova

a pozemky bývalého skladu CO)
13) Majetkovo-právne vysporiadanie NN prípojky

Štefánikova ulica
14) Zámena pozemkov – p. Jozef Slebodník a mesto

Spišské Podhradie
15) Služby mesta s.r.o. – vysporiadanie nájomných

vzťahov
16) Búracie povolenia: - Štefánikova ul. č. 90
- bývalé kúpalisko (Galova ulica)
17) Nákup techniky
18) Úprava rozpočtu č. 1

19) Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly

predsedajúci
primátor
primátor

predseda bytovej
komisie
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
hlavný kontrolór
vedúca
ekonomického
oddelenia
vedúca
ekonomického
oddelenia
zástupca
primátora
zástupca
primátora
zástupca
primátora
hlavný kontrolór
zástupca
primátora
zástupca
primátora
primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia
hlavný kontrolór

v MsKS a MŠK
20) Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za

hlavný kontrolór

rok 2010
21) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
22) Správy z komisií MZ a doplnenie členov komisií
23) Rôzne: - PHSR – aktualizácia
24) Kontrola plnenia uznesení
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hlavný kontrolór
predsedovia
komisií
primátor
zástupca
primátora

25) Záver

predsedajúci

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

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Miloslav Repaský
Jozef Komara
Vladimír Petrek
Dr. Miroslav Varšo
Peter Hanigovský
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Peter Hanigovský
24 bodov rokovania je veľa. Navrhujem vynechať z programu rokovania body č.: 5, 6,15, 17,19,
20,21.
JUDr. Jozef Tekeli
Štatút mesta - nie sme časovo obmedzení, dodatok k Rokovaciemu poriadku platí rovnako.
Odporúčam však v programe zachovať bod č. 15 a 20.
MVDr. Michal Kapusta
Štatút mesta bol na web stránke mesta vyvesený po dobu 15 dní, nech nikto nehovorí, že nebolo
dosť času na prečítanie. Skôr vyhoďme bod č. 6 – dodatok č. 1 – bola to pripomienka p.
Hanigovského. Bod 15 – Služby mesta – nestarajú sa o svoje nájomné zmluvy, nemôžu ďalej
fungovať ak nebudeme o tomto bode rokovať. Bod 17 – nemusí byť.
-

poslanci hlasovaním rozhodli, že z programu rokovania sa vynechávajú body č.: 5, 6, 15
a 19

Mgr. Miloslav Repaský
Veľa bodov rokovania je na dnešné zastupiteľstvo.
Bod č.: 4

Pridelenie bytu na Štefánikovej ulici
Peter Hanigovský
Predniesol správu zo zasadnutia bytovej komisie. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-1
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikova č. 1152/172 v Spišskom Podhradí pre pána:
Džuga Tibor a manželka Džugová Žofia, trvalo bytom Spišské Podhradie, Starý jarok 10 na dobu
určitú od 1.3.2011 do 31.5.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
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Zodpovedný:
Overovatelia:

Primátor

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

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

24.02.2011

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-2
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pána: Palonder
Mário, trvalo bytom Štefánikova 18, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.3.2011 do 31.5.2011
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-3
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 9 na ulici Mariánske nám. 18 v Spišskom Podhradí pre pani:
Balčáková Eva a manžel Balčák Peter, trvalo bytom Hviezdoslavova 29, Spišské Podhradie na
dobu určitú od 1.3.2011 do 31.5.2011 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-4
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 10 na ulici Palešovo nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pani:
Podolinská Alžbeta, trvalo bytom Žehra č. 92 na dobu určitú od 1.3.2011 do 31.5.2011
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
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Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

+
+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Dotácie na stravu v hmotnej núdzi
MVDr. Michal Kapusta
Zmenil sa zákon. Vypadáva z výnosu, že je povinnosť platiť 0,10 € občanom v hmotnej núdzi.
Odpadá im povinnosť zaplatiť 0,10 €.
JUDr. Jozef Tekeli
V rámci finančných limitov ani inú možnosť nemáme.
Uznesenie č.: MZ-3-11-E-1

MZ ruší uznesenie č. MZ-1-9-B-7 zo dňa 2.2.2009.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+
+

Termín:
Primátor:

24.02.2011

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Kanalizácia a ČOV – podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok
MVDr. Michal Kapusta
4.3.2011 je dátum na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Preberali sme to aj na
predchádzajúcom MZ. Pracujeme na tom, aby sme boli úspešní. Oproti žiadosti spred 1,5 roka je
viacero zmien. Podarilo sa nám vysporiadať majetkové pomery na Galovej ulici – kanalizačná
stoka, je dorobená PD. Toto bude navýšenie hodnoty celej ceny žiadosti o príspevok. ČOV bola
nastavená na 50% , v PD je to teraz pripravené na 100%. Celková suma na žiadosť je
5 394 464,65, spoluúčasť mesta 5%. Navýšenie bolo na rozdiel od predchádzajúcej žiadosti
rozšírené o archeologický výskum. Preto, že sme zapísaní v zozname UNESCO sme povinní
robiť archeologický výskum. Náklady sú vo výške 29 100,- € bez DPH. Tieto náklady sú
oprávnené náklady v žiadosti. Navýšenie ceny je z toho dôvodu, že tento grant umožnil vybudovať
rezervu v prípade prác na viac.
Peter Hanigovský
Archeologický výskum a rezerva je súčasťou grantu?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Máme všetko pripravené.
Peter Hanigovský
Ak nám to vyjde budeme musieť robiť zmeny v rozpočte.
MVDr. Michal Kapusta
Spôsob financovania projektu je z vlastných zdrojov. Máme na účte odložené financie na tieto
účely.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-5
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO1-10-2, operačného cieľa 1.2
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Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v rámci OP Životné prostredie na
realizáciu projektu s názvom „Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových
vôd v Spišskom Podhradí„
b) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Názov projektu: „Výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v Spišskom
Podhradí„
Výška celkových výdavkov na projekt: 5 394 464,65 €
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 5 394 464,65 €
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov: 269 723,23 €
Spôsob financovania projektu (hotovostné/bezhotovostné zdroje/kombinácia vlastných
a externých zdrojov) – z vlastných hotovostných zdrojov žiadateľa.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2010
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2010.
Peter Hanigovský
Vieme, že rozpočet na rok 2011 je tak na 90%. Schválili sme ho preto, aby sme nešli do
rozpočtového provizória. Zákon o hracích automatoch ešte nie je schválený. Čo všetko mesto
urobilo ohľadne vymáhania pohľadávok – stavebný úrad – obec Granč- Petrovce, je tam dlh cca
30 tis. Sk.
Mgr. Jozef Bača
Rozpočet sme schvaľovali na základe istých čísel, ktoré boli v tej dobe dané. Teraz sa to
vylepšilo, lebo ukazovatele sú iné a na základe týchto vecí schvaľujeme zmeny rozpočtu.
Starostka z Harakoviec nemala niekoľko mesiacov výplatu. Obce sú na tom naozaj zle. Na
každom stretnutí Podbraniska máme aj bod – stavebný úrad. My pracovníka na stavebnom úrade
vyplatíme a nám dlžia obce – napr. Granč-Petrovce.
Peter Hanigovský
Prečo navyšujeme pohľadávky za minulý rok?
Ing. Slávka Čarná
Nenavyšujeme, najvyššie sumy sú družstiev lebo neplatia dane.
Peter Hanigovský
Záväzok pre SEZO? Do kedy budeme ručiť? Toto ručenie je v rozpore so zákonom.
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu.
JUDr. Jozef Tekeli
Ide o ručenie za prípadný budúci záväzok. Stav pohľadávok SEZO – nie som detailne
informovaný.
Peter Hanigovský
Nech nám SEZO poskytne nejakú informáciu.
JUDr. Jozef Tekeli
Rozpočet – je stále dôležité aby sme mali rozpočet schválený a nešli do provizória. To je určitý
plán, je to živý dokument, ktorý sa môže upravovať. Nie preto že bol zle urobený.
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Stavebný úrad –p. Brindzová dosť intenzívne na tom pracuje.
Pohľadávky – je problém s družstvami, kde majú vysokú sumu nedoplatkov. Zvyčajne dorovnajú
tie sumy dodatočne s omeškaním, už po lehote splatnosti.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebný úrad – zmenili sa štatutári v niektorých obciach. Budeme robiť dodatky k zmluve.
Mgr. Miloslav Repaský
Subjekty, ktoré majú dlžoby s užívaním pozemku, je ich veľa?
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu.
Mgr. Miloslav Repaský
Oni žiadajú dotáciu a potom prídu po potvrdenie o zaplatení. To znamená, že dlžoba môže byť
najviac 1 rok.
Mgr. Jozef Bača
Na tému pohľadávok som sa dnes rozprával s audítorom. Budeme sa na MZ zaoberať
pohľadávkami.
Uznesenie č.: MZ-3-11-A-1
MZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie k návrhu
záverečného účtu mesta Spišské Podhradie za rok 2010.
Zodpovedný:
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 10

Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2010
Ing. Slávka Čarná
Prečítala správu audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2010. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Prečítala odporúčanie audítora, na ktoré je potrebné prijať uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-3-11-A-2
MZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2010.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

24.02.2011

Uznesenie č.: MZ-3-11-C-1
Na základe odporúčania audítora MZ ukladá ekonomickému oddeleniu spracovať podrobnú
analýzu pohľadávok splatných a neuhradených do 31.12.2010.
Na základe tejto analýzy posúdiť vymožiteľnosť pohľadávok a nevymožiteľné pohľadávky
usporiadať.
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
30.09.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Záverečný účet mesta za rok 2010
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Ing. Slávka Čarná
Predniesla záverečný účet mesta za rok 2010.
Peter Hanigovský
Chcem aby sme ako poslanci dostali sumár na čoho krytie bol použitý rezervný fond.
MVDr. Michal Kapusta
Obnov si svoj dom – Mariánske nám. 18 – sú vymenené okná a bude sa meniť strecha.
Mesto vyčíslilo škody na 618 000,-€, ktoré nám obvodný úrad verifikoval. Dostali sme 30 %, je
poškodená ul. Hviezdoslavova, Dr. Špirku, Starý jarok a Komenského. Najviac boli poškodené
cesty, kanály, vpuste – týchto 30% peňazí sa použije na opravu ciest v Sp. Podhradí na tých
uliciach, ktoré nie sú v zoznam, ktorý je na grant na kanalizáciu. Tieto prostriedky boli použité na
Komenského ulici.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-6
MZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Podhradie za rok 2010 bez výhrad.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-7
MZ schvaľuje odvod 10% prebytku hospodárenia roku 2010 zisteného podľa § 16 ods. 6
Zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov do rezervného fondu mesta v sume 18 006,60 €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-8
MZ schvaľuje použitie rozdielu medzi celkovým prebytkom 665 539 € a odvodom do RF 18
005,60 € t.j. 647 533,40 € nasledovne:
- 205 188,71 € sa prevedie na osobitný účet ( starostlivosť o dreviny ) a použije v rozpočtovom
roku 2011, príp. ďalších rokoch
- 185 149,57 € - povodeň- sa prevedie na osobitný účet a použije sa do 31.3.2011
- 32 901 € - Obnov svoj dom – sa prevedie na osobitný účet a použije sa do 31.3.2011
- 10 991,20 € - prenesené kompetencie – školy sa pošle školám – použitie do 31.3.2011
- 10 768,54 € - cestovné žiakov na 9 – 12 /2010 sa pošle školám - použitie do 31.3.2011
- zostatok celkového prebytku vo výške 202 534,4 € sa prevedie na osobitný fondový účet
s možnosťou použitia v roku 2011, príp. nasledujúcich rokoch.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
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Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Nájomná zmluva so Železnicami SR (budova a pozemky bývalého skladu CO)
MVDr. Michal Kapusta
Je to budova a pozemky bývalého skladu CO. V celej stratégii mesta je, že na železničnej stanici
by malo byť autobusové nástupište. Rokujeme so železnicou o prenájom pozemkov a budovy na
nekomerčné účely. Budovu by sme dali do poriadku a zatiaľ využili na parkovanie našej techniky.
Ročný nájom je 2 000,- €. Dali sme ďalšiu žiadosť o kúpu týchto pozemkov. Robí sa znalecký
posudok. Sú traja záujemcovia o prenájom, ale ako samospráva sme prví.
Peter Hanigovský
Aký je časový horizont odpredaja budovy pre mesto? Lebo mať nájom je jedna vec – za budovu,
ktorá je v dezolátnom stave. Nemáme ako firma dobrý vzťah so železnicou. Čo budeme môcť
robiť v tejto budove keď to budeme mať v nájme, tam nie je kúrenie. Bolo by dobré aby sa tam išli
poslanci pozrieť, aby vedeli ako to tam je. Ak budeme platiť ročne 2 000,-€ a odpredaj bude
v nedohľadne tak to budeme dávať štátnej firme peniaze.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem kedy to budeme môcť kúpiť. Otázkou je či znalecký odhad bude pre mesto prijateľný.
Z nájomného vzťahu sa dá vždy vystúpiť. Po zverejnení znaleckého posudku budeme vedieť na
čom sme.
Vladimír Petrek
Autobusová stanica by mala byť v tej budove alebo v priestoroch železnice?
MVDr. Michal Kapusta
Nie v tej budove, ale v areáli železnice. V priestoroch železnice budú odstavené autobusy,
nemôžu stáť pred farou. V územnom pláne je to plánované ako autobusové nástupište. Môj názor
je ísť do nájomného vzťahu ale ošetriť to tým, že z neho môžeme napr. v trojmesačnej lehote
odísť.
Vladimír Petrek
V tej budove bude čakáreň? Máte nejakú predstavu?
MVDr. Michal Kapusta
Zatiaľ nemáme.
Štefan Faltin
Ide o to aby autobusy neparkovali pri fare ale dole na železničnej stanici.
Peter Hanigovský
V týchto priestoroch je ventilačný uzáver. Predpokladám, že pod tou budovou bude bunker.
MVDr. Michal Kapusta
Poďme do toho, zoberme to do nájmu na jeden rok. Uvidíme ako sa to vyvinie.
Mgr. Miloslav Repaský
Chceme riešiť parkovanie autobusov pred farou? Nedá sa to riešiť už teraz? Nedá sa parkovať
autobusom vedľa stanice?
Mgr. Jozef Bača
Nie je to náš pozemok.
Mgr. Miloslav Repaský
Bude vôľa dopravcu tam parkovať?
MVDr. Michal Kapusta
Jedna vec je dopravca a druhá dopravný inšpektorát, ktorý na nás tlačí zrušiť parkovanie
autobusov pri fare. O tejto myšlienke sa bavíme vyše roka.
Dr. Miroslav Varšo
Chcem podporiť túto myšlienku, Je potrebné v blízkej budúcnosti riešiť problém s autobusovou
zastávkou. Ísť za tým, aby autobusová zastávka sa presunula do iných priestorov.
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MVDr. Michal Kapusta
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-9
MZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so Železnicami SR na prenájom majetku Železníc SR
v celkovej výške nájmu 2 000,- €/rok a to na dobu neurčitú.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Majetkovo-právne vysporiadanie NN prípojky Štefánikova ulica
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne vysporiadania NN prípojky na Štefánikovej ulici.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-10
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri predaji majetku
mesta: stavebný objekt S04 podľa rozhodnutia obce Granč-Petrovce, ako príslušného správneho
orgánu o povolení stavby z 22.01.2010 a Zmluvy o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy
z 21.12.2010 – VN napätia, trafostanice a rozšírenia NN siete. SO 04 - NN prípojka: NN prípojka napojená z existujúceho rozvádzača RST káblom NFA2X-J 4x70+25 do skrine VRIS1K, v. č.
12254, výrobca Hasma, kábel - istený poistkami 160 A, kábel - vedený po existujúcich
podperných bodoch a po novozriadených podperných bodoch v celkovej dĺžke 301,43 m (podľa
porealizačného zamerania) pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042
91 Košice je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa zabezpečí efektívnejšie využívanie
verejných rozvodov - elektrickej sústavy a prevod majetku mesta bude slúžiť k zabezpečeniu
bytovej otázky väčšej skupiny osôb a zabezpečí sa ním realizácia a naplnenie zámerov
individuálnej bytovej výstavby v meste.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-11
MZ schvaľuje predaj stavebného objektu S04 – NN prípojka podľa rozhodnutia obce GrančPetrovce, ako príslušného správneho orgánu o povolení stavby z 22.01.2010 a Zmluvy o pripojení
žiadateľa do distribučnej sústavy z 21.12.2010 – VN napätia, trafostanice a rozšírenia NN siete.
SO 04 - NN prípojka: NN prípojka - napojená z existujúceho rozvádzača RST káblom NFA2X-J
4x70+25 do skrine VRIS1K, v. č. 12254, výrobca Hasma, kábel - istený poistkami 160A, kábel vedený po existujúcich podperných bodoch a po novozriadených podperných bodoch v celkovej
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dĺžke 301,43 m (podľa porealizačného zamerania) vybudovaný v rámci stavby „24 nájomných
obecných bytov nižšieho štandardu v Spišskom Podhradí, Štefánikova ulica“, časť stavby „16
radových rodinných domov“ v k.ú. Spišské Podhradie pre Východoslovenskú distribučnú, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice za cenu 8 668,04 EUR.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Zámena pozemkov – p. Jozef Slebodník a mesto Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Minulé MZ schválilo zámer zámeny pozemkov medzi p. Slebodníkom a mestom. Vysvetlil
poslancom o akú zámenu sa jedná. Predniesol návrh na uznesenie.
JUDr. Jozef Tekeli
Vysvetlil inštitút osobitného zreteľa: - ak nie je vhodné majetok mesta predávať alebo prenajímať
štandardným spôsobom t.j. obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou alebo priamym
predajom je potrebné pred samotným uznesením o predaji alebo nájme majetku mesta prijať ešte
jedno uznesenie MZ, ktorým sa konštatuje, že sa jedná o prípad vhodný osobitného zreteľa.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-12
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene
majetku mesta: novovytvorený pozemok, parcela KN-C 2080/95 o výmere 145 m2 vytvorená
oddelením od parcely KN-E 903/1 – orná pôda, zapísaná na LV č. 2269 podľa GP č. 3398130278/2010 vypracovaného geodetom Janom Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa 07.
02. 2011 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie za majetok: novovytvorené pozemky v k. ú.
Spišské Podhradie, parcela KN-C 2294/18 o výmere 101 m2 vytvorená oddelením od parcely KNE 930/1 – zástavané plochy a nádvoria, zapísana na LV č.2363 a parecela KN-C 2294/19
o výmere 44 m2 vytvorená oddelením od parcely KN-E 936/2 -zastavané plochy a nádvoria,
zapísaná na LV č. 2375 podľa GP č. 33981302-78/2010 vypracovaného geodetom Janom
Burikom, overeného Správou katastra Levoča dňa 07. 02. 2011 obe vo vlastníctve Jozefa
Slebodníka bytom Trhovisko 24, Spišské Podhradie sa rozumie skutočnosť, že prevodom majetku
mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – scelenie nesúrodých parciel a
účelnejšie usporiadanie majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-13
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MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu novovytvorých pozemkov v k. ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
2294/18 o výmere 101 m2 vytvorená oddelením od parcely KN-E 930/1 – zástavané plochy
a nádvoria, zapísana na LV č.2363 a parecela KN-C 2294/19 o výmere 44 m2 vytvorená
oddelením od parcely KN-E 936/2 -zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 2375 podľa
GP č. 33981302-78/2010 vypracovaného geodetom Janom Burikom, overeného Správou katastra
Levoča dňa 07. 02. 2011 obe vo vlastníctve Jozefa Slebodníka bytom Trhovisko 24, Spišské
Podhradie zámenou za novovytvorený pozemokom, parcela KN-C 2080/95 o výmere 145 m2
vytvorená oddelením od parcely KN-E 903/1 – orná pôda, zapísaná na LV č. 2269 podľa GP č.
33981302-78/2010 vypracovaného geodetom Janom Burikom, overeného Správou katastra
Levoča dňa 07. 02. 2011 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie. Všetky náklady suvisiace so
zámenou nehnuteľností hradí mesto Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č. 16

Búracie povolenia: - Štefánikova ul. č. 90
- bývalé kúpalisko (Galova ulica)
MVDr. Michal Kapusta
Dali sme vypracovať statické posudky na obidve stavby. Kúpalisko – vyjadrenie od statika je, že
stavba je súca na zbúranie, máme aj vyjadrenie pamiatkarov, že súhlasia so zbúraním.
Problémom je – eternit – na streche. Oslovíme firmu Fecupral na odstránenie nebezpečného
odpadu, toto bude náš náklad.
Mgr. Jozef Bača
Je potrebné túto budova zlikvidovať.
MVDr. Michal Kapusta
Obyvatelia Galovej ulice budú veľmi šťastní ak to urobíme. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-14
MZ schvaľuje zbúranie objektu ul. Galova č. 30 č.s. 132 na parcele č. 989 KÚ Spišské Podhradie
vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Štefánikova 90 - názor statika je zbúrať, náklady sú vyčíslené na 3 500,- €. Je tam plynová
prípojka a voda. Problémom je, že včera zasadala komisia a pamiatkari nám to nedovolia zbúrať.
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Peter Hanigovský
Plyn potiahneme k nášmu domu?
MVDr. Michal Kapusta
Dali sme urobiť cenovú ponuku plynárom, bude to stáť cca 800,- €.
Bod č. 17

Nákup techniky.
MVDr. Michal Kapusta
Chceme kúpiť príves za nový traktor 5 t. V utorky chodíme pred firmou Brantner a zberáme vrecia
čo sú pri konvách. Mali sme na to Multicar. Za rok sme ušetrili pre mesto 400 tis. Sk. O vlečke
rozmýšľame preto, že je väčšia ako multicar. Takto by sme riešili aj separovaný zber – plasty,
papier, sklo aj bio odpad. Presne by sme vedeli kto separuje odpad. Vlečka je stará, je tam iný
olej. Vlečka sa dá využiť na rôzne účely. Robili sme prieskum trhu. Predniesol ponuky. Najnižšia
ponuka je 5 040,-€.
Ing. Slávka Čarná
Vlečka by bola financovaná z peňazí – starostlivosť o dreviny.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-15

MZ schvaľuje nákup traktorového prívesu jednonápravového, nosnosť 4,5 t za cenu
5 040,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+

0
+
+
+

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

24.02.2011

+
+

0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Máme 3 služobné autá, najstaršie je Felicia – jej ohodnotenie je nula. Motoricky je dobrá ale viac
nič. Nepoužívame súkromné autá na služobné účely. My máme prijaté uznesenie o používaní
služobných áut. Navrhujeme kúpiť nové osobné motorové vozidlo. Autá si požičiavajú rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, MŠK, Služby mesta, hasiči, atď.
Peter Hanigovský
Predniesol stanovisko finančnej komisie k nákupu vozidla – za boli traja, proti boli dvaja. Komisia
odporúča kúpiť nové služobné osobné motorové vozidlo.
Dr. Miroslav Varšo
Mestu Spišské Podhradie by sa veľmi zišlo auto na čistenie chodníkov, zvlášť v zime. Sú autá,
ktoré sa dokážu o chodníky postarať. Nedalo by sa o niečom takom uvažovať do budúcna?
Peter Hanigovský
Máme multicar s prídavným zariadením. Toho roku sme neskoro kúpili drť a to čo sme kúpili nám
v decembri zmrzlo , multicar so sypačom som nevidel v akcii.
MVDr. Michal Kapusta
Boli sme pre posypovač, dali sme ho dokopy, nový stojí 200 tis. Sk, kúpili sme ho za 20 tis. Sk
a za 20 tis. Sk sme ho opravili. Bol nahodený na multicar. V lete bol odskúšaný, fungoval, zamrzla
drž a nepretočil sa. Beriem to, že bol trikrát vonku. Má radlicu aj dopredu. V Podhradí je problém,
že chodníky nie sú rovné. Dávam slovo, že ho dáme dokopy a budeme ho používať.
Dr. Miroslav Varšo
Chodníky boli niekoľko dní neschodné.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-16

MZ schvaľuje nákup osobného motorového vozidla pre mesto Spišské Podhradie za cenu
7 500,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+

0
+
+
+

24.02.2011

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

+
+

0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č. 18

Úprava rozpočtu č. 1
Ing. Slávka Čarná
Predniesla úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2011
Peter Hanigovský
Predniesol stanovisko finančnej komisie k úprave rozpočtu.
Mgr. Miloslav Repaský
Kapitola 620 je percentuálne vyčíslená?
Ing. Slávka Čarná
Je to percento z kapitoly 610 podľa výšky odvodov.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-17
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy na Palešovom nám. 9 v Spišskom Podhradí
z 392 032 € na 406 200 € v členení 610-620 302 406 €, 630-640 92 332 € a 700 – 11 462 €
a zmenu rozpočtu ŠKD na Palešovom nám. 9 v Spišskom Podhradí z 23 550 € na 63 040 €
v členení 610-620 – 21 000 €, 630-640 – 16 399 €, 700- 25 641 € na rok 2011.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-18
MZ schvaľuje zmenu rozpočtov Základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí z 632 634 € na
674 203 € v členení 610-620 – 468 412 €, 630-640- 124 691 €, 700 – 81 100 €, zmenu rozpočtu
ŠKD Školská 3 v Spišskom Podhradí z 67 824 € na 88 034 € v členení 610-620 -56 595 €, 630640 – 31 439 a zmenu rozpočtu ŠJ Školská 3 v Spišskom Podhradí z
60 114 € na 76 496 €
v členení 610-620 – 48 268 €, 630-640 – 18 428 €, 700 – 9 800 €, na rok 2011.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
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Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-19
MZ schvaľuje zmenu rozpočtov Materskej školy Májová 54 v Spišskom Podhradí z 184 750 € na
215 228 € v členení 610-620 – 138 242 €, 630-640 – 76 986 € a zmenu rozpočtu ŠJ Májová 54
v Spišskom Podhradí z 32 588 € na 30 971 € v členení 610-620 – 20 119 €, 630-640 – 10 852
€ na rok 2011.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-20
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZUŠ Sídl. hrad v Spišskom Podhradí z 135 800 € na 155 090 €
v členení 610-620 – 118 140 €, 630-640 – 36 950 € na rok 2011.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-21
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu CVČ Spišský hrad v Spišskom Podhradí z 59 577,- € na 162 400,€ v členení na 610-620 – 70 650,- €, 630-640 – 88 750,- €, 700 – 3 000,- € na rok 2011.
Zodpovedný:
Riaditeľ CVČ
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu ohľadne financií na Rybníčku.
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol návrh školskej komisie.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-22

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

MZ schvaľuje realizáciu rozpočtového opatrenia primátorom mesta do výšky 3 300,- €
v jednotlivých prípadoch, ak v priebehu roka 2011 vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte
zabezpečená, za podmienky, že nedôjde k prekročeniu limitu celkových výdajov schválených
v rozpočte 2011.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-3-11-B-23
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 mesta Spišské Podhradie na rok 2011 z 2 996 295,- € na
4 306 087,- € v príjmovej aj výdajovej časti.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č. 20

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.
Dr. Miroslav Varšo
Čas každého je vzácny, body boli dosť dlhé.
Peter Hanigovský
Už druhýkrát zaznelo vo vašej správe, že vzorne reprezentujete mesto. Úvod bol rozťahaný, to že
reprezentujete vzorne mesto a vydávate knihy na úrovni združenia kontrolórov - mňa to veľmi
neosloví, málo kto číta tieto state. Mňa zaujímajú konkrétne veci v meste. Nikto z nás nevie
posúdiť či vzorne, nikto z nás na týchto zasadnutiach nie je. Uvádzate, že žiadosť p.Longauera
nie je vyriešená, mali ste upozorniť konkrétnych štatutárov nech urobia kroky aby dotknutí
zamestnanci v tejto veci konali. K sťažnostiam ľudí, že nespĺňajú podmienky podľa smernice- sme
tu pre ľudí, keď sa budú sťažovať starí ľudia, neovládajú smernice- tak to musíme brať. Firma
Iglass – na číslach a sumách v dohadovaní boli štatutár mesta a zástupca primátora. Súdne spory
– p. Repaský stiahol podanie na súd, o spore so Seredayom nebudeme konštatovať nič lebo
prebieha, pán Berko – malo by to smerovať na nebohého bývalého primátora a nie na mesto, toto
poslanci nemohli ovplyvniť.
JUDr. Jozef Tekeli
Ak dovolíte, nebudem reagovať na také vyjadrenia, ktoré sa snažia znížiť význam mojej práce. R
eprezentáciu mesta robím vo svojom voľnom čase, ak nechcete tak ju na budúci rok nedám do
správy. Firma Iglass – výsledok vzišiel s predstaviteľmi mesta, to som povedal, ja som vypracoval
zmluvu. Späťvzatie žaloby p. Repaského – je to jeho rozhodnutie, mesto mnou zastúpené, spolu
so štatutárom sme súhlasili so späť vzatím žaloby. Pre mesto to bolo priaznivé ukončenie
súdneho sporu. Čo sa týka reklám - pripravil som a inicioval som proces v spolupráci
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s pracovníčkou oddelenia ŽP – podklady pre reklamy sú. Z našej strany je to pripravené.
Rozhodnutie nie je na mne ale na MZ, ktoré určí cenu nájmu a p. Vlkolinská vydá povolenie na
reklamu. Na budúci rok bude stručnejšia správa.
Miroslav Longauer
To, čo robíte vo voľnom čase, za to ste ohodnotení. Minulý rok ste dostali odmenu. To, že sú
reklamy bez stavebného povolenia to je fakt. Dal som sťažnosť, na ktorú mi neprišla odpoveď.
Mgr. Peter Vandraško
Prikláňam sa k názoru p. Varša, aby to bolo stručnejšie. Pre mňa je podstatné to, že nebola
doteraz sťažnosť na výkon práce hlavného kontrolóra. Výsledok je taký, že mesto je zbavené
súdnych sporov a toto je pre mňa, ako poslanca, najdôležitejšie.
MVDr. Michal Kapusta
Som poslancom MZ. Spolupracujem s kontrolórom, dva roky ako prednosta, 2 mesiace ako
zástupca primátora. Veci s kontrolórom diskutujeme vo voľnom čase. Rokovací poriadok sme
schválili na druhom MZ, predchádzajúci mal dve strany a kontrolór ho vypracoval na niekoľko
strán. Dnes mal byť schválený štatút, ktorý tiež vypracoval on. Po odbornej stránke som s prácou
hlavného kontrolóra ako poslanec a zástupca primátora spokojný. Najväčším problémom sú
reklamné tabule – bolo tu stretnutie – primátor, p. Vlkolinská, ja, Krajský pamiatkový úrad
a podnikatelia, ktorí majú v meste reklamy. Niektorí boli veľmi nahnevaní. Je tu firma z Košíc,
ktorá má reklamy po celom Slovensku a ešte nezažila také obštrukcie s reklamami. Dohodli sme
sa na nejakom postupe. Podnikateľ si má navrhnúť reklamu, dať to posúdiť pamiatkarom. Ide to
rozhodnutím a je to spoplatnené. To kvôli tomu, aby ste zbytočne neprišli o poplatok keby to
pamiatkari neschválili. Preto také obštrukcie lebo sme v Unescu – tak to vysvetlil pamiatkar.
Stretnutie bolo dosť emotívne. Toto nie je chyba kontrolóra, ale nás ako vedenia mesta, že sme
nešli tvrdou rukou. Možno, že niekedy vzájomný osobný spor alebo antipatie veľa urobia.
Nedotiahli sme konkrétnu sťažnosť do konca.
Mgr. Miloslav Repaský
Je nešťastím, že všetci títo ľudia odišli neuspokojení. Dal sťažnosť mal dostať odpoveď.
MVDr. Michal Kapusta
Na každú žiadosť má ísť do 30 dní odpoveď. Ak nešla odpoveď to je veľmi zle.
Miroslav Longauer
Ten postup pri reklamách, ktorý si spomínal je jasný, toto bolo aj za predchádzajúceho primátora,
Slebodníka. Ak nedostanem odpoveď na sťažnosť a neriešia sa reklamy, čo sa bude diať? Nič.
Na to je zákon, platí na to stavebné povolenie. Nie – jeden bude mať a druhý nemôže mať nič.
JUDr. Jozef Tekeli
Osobne ma mrzí, že debata ohľadne mojej osoby sa stále skĺzava k otázke reklám v meste. A to
aj napriek tomu, že moja správa o kontrolnej činnosti bola rozsiahla. Nejde o vyviňovanie sa,
otázka reklám však navyše nie je ani v mojej kompetencii. Ja zabezpečujem iba technickú
podporu- vypracovanie zmluvy o nájme na umiestnenie reklamy. Dajme návrh na schválenie
sumy k nájmu k reklamám do budúceho MZ. Ja som konštatoval už minulý rok na MZ, že
sťažnosť p. Longauera nebola vybavená, je teda porušený zákon – odpoveď nebola daná.
Mgr. Jozef Bača
Mňa teší keď sa naši žiaci – futbalisti zviditeľňujú, keď reprezentujú. Každý z vás, ktorý sa
dostane do novín alebo inde reprezentuje mesto.
Dr. Miroslav Varšo
Môžem reprezentovať mesto aj bez toho aby som o tom 5 minút rozprával.
Uznesenie č.: MZ-3-11-A-3

MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2010.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Bod č. 21

Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
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Termín:
Primátor:

24.02.2011

JUDr. Jozef Tekeli
Predložil návrh plánu kontrolnej činnosti na schválenie.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-24
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Spišské Podhradie na I. polrok 2011
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
24.02.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č. 22

Správy z komisií MZ a doplnenie členov komisií
Jozef Komara
Predniesol správu zo zasadnutia športovej komisie.
Ženy cvičiace v telocvični na Štúrovej ul. podali žiadosť o odpustenie platenia za prenájom
telocvične. Je to na zváženie.
Ing. Ján Jurečko
Aby sa nespustila lavína. K prenájmu máme prijaté uznesenie. Máme 75% zľavné pre skupiny
a predplatné, jedná sa o doslova smiešne peniaze za prenájom. Škola na tom nezarobí.
Podal informáciu ohľadne podávania zápisníc zo zasadnutí komisií na net.
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol správu zo zasadnutia školskej komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol správu zo zasadnutia komisie pre výstavbu a územný plán.
Máme dlhšie žiadosť p. Kicka – ohľadne kruhového zjazdu na jeho pozemku z diaľnice.
Dávam návrh na doplnenie člena stavebnej komisie – p. Vlkolinskú.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-25
MZ schvaľuje p. Evu Vlkolinskú za člena Komisie pre výstavbu a územný plán.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

24.02.2011

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Dávam návrh na doplnenie členov finančnej komisie a to Ing. Jurečka a Mgr. Repaského.
Uznesenie č.: MZ-3-11-B-26
MZ schvaľuje Ing. Jána Jurečka a Mgr. Miloslava Repaského za členov Komisie finančnej
a majetkovej.
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+
+
+
+

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

Termín:
Primátor:
+
0
+
+
+
+

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

24.02.2011

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Faltin
Predniesol správu zo zasadnutia komisie OVP.
Mgr. Ján Furman
Predniesol správu zo zasadnutia komisie pre mestskú časť Katúň.
Dr. Miroslav Varšo
Predniesol správu zo zasadnutia komisie pre kultúrne pamiatky – predniesol dva návrhy komisie:
- vlastivednú izbu umiestniť v komunitnom centre
- bývalý detský park (park vzadu za budovou MsÚ) – využiť na kultúrne leto (tribúna),
stretávanie sa ľudí v centre mesta
Vladimír Petrek
Predniesol správu zo zasadnutia komisie.
Bod č. 23

Rôzne: - PHSR – aktualizácia
Peter Hanigovský
V mesiaci september som sa pýtal na priepust na vyčistenie – smerom na Krompachy. Po požiari
na Štefánikovej ul. Palenčárovci vyvážali odpad na Štefánikovu ulicu. Čo sa robí s otázkou
parkovania mimo vyhradeného parkoviska vedľa evanjelického kostola? Už som to raz tu povedal
a nič sa s tým nerobilo. Nech sa robí niečo s vyvážaním kontajnérov mesta. V čom sa líšia
občania na Rybníčku a občania na Palešovom námestí? Na Rybníčku Služby mesta ako správca
bytov vybavoval prípojku elektriny pre občanov a na Palešovom 25 si to robili sami. Čo s konvami
a odpadom z domu na Palešovom nám. 25? Mesto bolo pod ľadovou prikrývkou – zlomená noha,
ruka, otras mozgu. Nefungovala nám zimná údržba, služby a tieto veci. Ako to je s poškodením
strechy tribúny, ktorú sme nechali stáť po skončení slávností na salaši a neodpratali sme ju? Tá
strecha nestojí korunu ani dva. Nová strecha bude drahá.
MVDr. Michal Kapusta
Parkovanie pri evanjelickom kostole – dalo by sa to vyriešiť značkou – zákaz parkovania mimo
parkovacích miest ale potom by tam nemohol zastaviť nikto, ani ten čo tam býva.
Peter Hanigovský
Je potrebné s tým niečo robiť. Je potrebné niekoho osloviť.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem ako poriešiť odpad pre nájomníkov na Palešovom nám. 25. Mestské kontajnéry – lepšie
sú v objekte Mariánskeho nám. 34 ako pri budove MsÚ ale to tiež nie je výhra.
Jozef Komara
Ako sme pokročili so ZPOZ-om?
MVDr. Michal Kapusta
V štatúte mesta bol aj ZPOZ. Nerokovali sme o tom. Rokoval som s p. Varšom na túto tému.
Štefan Faltin
20 MK aj UnescoCup, má sa dať žiadosť na úrad ohľadne finančných prostriedkov?
Mgr. Jozef Bača
Je potrebné dať žiadosť.
Štefan Faltin
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Na námestí máme kopy snehu – ľadu. V meste už dlho nesnežilo. Nedá sa to aspoň z námestia
dať preč? Pán Chovanec ma oslovil, urobila sa polovica rigolu a či sa nebude robiť druhá časť, či
sa to nedá urobiť teraz, keď nie je mokro.
MVDr. Michal Kapusta
Tie kopy sú zamrznuté, teraz sa nedá nič robiť. Musíme počkať kým mrazy trochu povolia.
Jedná sa o priestor pri mlyne. Vyrezané sú stromy až ku diaľnici. Bude sa to robiť.
PHaSR – aktualizácia – na MZ bol návrh p.Repaského – programové vyhlásenie- primátor
pozastavil výkon uznesenia. Porozmýšľajme o PHSR je aktuálne do roku 2014. Tam je všetko.
Bude mať svoju vážnosť aj účelnosť.
JUDr. Jozef Tekeli
Chcem vás poprosiť aby ste písomne v lehote poslali pripomienky k štatútu.
Mgr. Miloslav Repaský
Chcem vás pozvať 27.2. na športové popoludnie na Štúrovu ulicu – na „rozlúčku s ľadom“.
Bod č. 24

Kontrola plnenia uznesení
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení.
Na múzeum, kde sme boli úspešní, kde máme podpísanú zmluvu – prišiel nám list, že odstupujú
od zmluvy o nenávratný finančný príspevok. Písali sme nesúhlas s odstúpením zmluvy – list šiel
na predsedníčku vlády, min. financií, ZMOS a ministerstvo pôdohospodárstva.
Máme pripravené ešte dva granty – kompostovisko a protipovodňovú ochranu– stálo nás to dosť
peňazí doteraz, zatiaľ sme neboli úspešní. Chcem sa opýtať či máme ísť ďalej, pokračovať
v práci alebo nie, idú nové výzvy.
Peter Hanigovský
Je to jednoznačne potrebné.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť na MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 24.02.2011

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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