Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 20.06.2019
Program:

P.č. Obsah

Predkladá

1.

Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej

primátor

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

Kontrola plnenia uznesení

6.

Podnety občanov

7.

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu

zástupca primátora

Ing. Tirpák

prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve
mesta Spišské Podhradie
8.
9.
10.

Kúpa motorového vozidla pre Výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ
Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

primátor, prednosta
predsedníčka bytovej
komisie
primátor

11.

Majetok:
1. Jozef Jenča, Kúpeľná 12, Spišské Podhradie – žiadosť
o prenájom plochy na parkovisku pod hradom
2. Ing. Jozef Čarný, Komenského 18, Spišské Podhradie –
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta
3. Lukáš David, Starý jarok 15, Spišské Podhradie –
žiadosť o kúpu domu Robotnícka 17, Spišské Podhradie
4. Miroslav Čonka, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie rodinného domu Štefánikova 83, Spišské
Podhradie
5. Ing. Jaroslav Bučák, Žaneta Bučáková, Mariánske nám.
18, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie vybavenia
bytu mestom
6. Materská škola, Májová 54, Spišské Podhradie – žiadosť
o odpredaj svietidiel
7. Zriadenie vecného bremena pre stavbu Spišské
Podhradie – úprava NN siete DP na Komenského ulici
Výsledky XI. kola a vyhlásenie XII. kola OVS IBV Katúň

12.

Výsledky IX. kola a vyhlásenie X. kola OVS IBV Galova

prednosta

13.

Vyhlásenie VIII. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola
na Komenského ulici
Výzva na riešenie komplexnej infraštruktúry pod Spišským
hradom – Spišský hrad - Podbranisko
Návrh na zvýšenie školného za štúdium v ZUŠ, Sídlisko hrad
28, Spišské Podhradie

prednosta

14.
15.

1

prednosta

primátor
primátor

17.

Čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2019
k 31.05.2019
Zmena rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie na rok 2019

18.

Správy z komisií pri MZ

19.

Rôzne

20.

Záver

16.

predsedajúci

Prítomní:
P Mgr. Milan Blahovský
Peter Hanigovský
P Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
P Mgr. Vladimír Šolc
Mgr. Jozef Bača
P Mária Kaľavská
Štefan Faltin
P Vladimír Tomko
Jozef Jenča
P
Mgr. Peter Vandraško
Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný
Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

predseda finančnej
komisie
predseda finančnej
komisie
predsedovia komisií

P
P
P
P
P

MVDr. Michal Kapusta
Vladimír Tomko
Mgr. Peter Vandraško
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Mgr. Vladimír Šolc
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 19.30 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Termín:
Primátor:
+
+

+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

20.06.2019

+

+
+

Peter Hanigovský
Navrhujem doplnenie programu rokovania o bod – Vzdanie sa ocenenia pri príležitosti 770. V
ýročia prvej písomnej zmienky o meste Spišské Podhradie.
MVDr. Michal Kapusta
Každej osobe navrhnutej na ocenenie bude zaslaný list aby potvrdila či ocenenie prijíma alebo
nie.
Uznesenie č.: MZ-05-19-BMZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod – Vzdanie sa ocenenia pri príležitosti 770.
výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
0
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
0
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov – p. Vladimír Tomko, Mgr. Peter Vandraško, Ing. Ján
Lisoň.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Tomko, Mgr. Peter Vandraško, Ing. Ján Lisoň.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem Mgr. Vladimíra Šolca a p. Štefana Faltina.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem Mgr. Vladimíra Šolca a p. Štefana Faltina.
Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
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mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
16.6. sme mali mimoriadnu situáciu. – cca 50 domov bolo vytopených – Komenského ulica,
Májová ulica, Robotnícka, Starý jarok, Kúpeľná, Mariánske námestie, ZŠ Školská 3 - šatne,
popadané stromy na Levočskej ceste, prepadnutá cesta a chodník na Galovej ulici, vytopené
dva mestské bytové domy. Najväčším problémom je cesta a chodník na Galovej ulici. Potoky
podržali, rýchlo stúpala hladina vody, pri takej prietrži sa nedá.
Mgr. Peter Vandraško
Mesto má poistené nehnuteľnosti?
MVDr. Michal Kapusta
Bytové domy áno, cesta a chodník nie je poistená ale bol poistený kanál, riešime teraz tieto veci
cez kanál. Uvidíme.
Mgr. Peter Vandraško
Je mi ľúto občanov mesta, ktorých to postihlo, my vieme vykryť tieto veci z rozpočtu či budeme
navyšovať?
MVDr. Michal Kapusta
Uviedli i sme cca 50 tis. škody na majetku mesta. Vyhlásili mimoriadnu situáciu, uvidíme ako sa to
všetko podarí, máme 30 dní na to aby sme zaslali dokumentáciu. Chcem poďakovať hasičom aj
občanom, ktorí pomáhali. Naši spisujú domy, ktoré boli postihnuté. Bol som prekvapený , že pri
takej galibe, ktorá sa stala tak nikto nebol nejaký taký arogantný alebo agresívny. Bol som vo
všetkých lokalitách a naozaj som si povedal, asi piata povodeň čo som zažil a ľudia to zobrali
s takou pokorou. Toto mi v tej ťažkej chvíli dobre padlo, nikto nehovoril, že my sme zodpovední
za všetko ako vždy.
Mgr. Peter Vandraško
Situácia bola taká vážna, že sa neodohralo ani posledné futbalové stretnutie, že nebolo možné
dohrať zápas. Aj fanúšikovia to pochopili. Sami videli, že sa to nedá. Žijeme s ľuďmi v meste,
ktorých si musíme vážiť a vedia byť tolerantní aj napriek tomu, že ich postihujú takéto tragédie.
MVDr. Michal Kapusta
Končíme na stavbe MŠ na Májovej ulici. Čoskoro nám odovzdajú stavbu Mariánske nám. 34,
-

19.40 hod. – prišiel p. poslanec Jozef Jenča

V utorok začína revitalizácia biskupskej záhrady a kaplniek. Končíme parkovaciu plochu pred
úradom, aj s výdajňou stravy na Palešovom nám. 9. Začíname so stavbou Školská 3.
-

19.45 hod. – prišiel p. poslanec Mgr. Milan Blahovský

Boli sme úspešní vo viacerých projektoch – dostali sme 26 000,- € na rekonštrukciu remízy –
garáž na „Haničku“, 87 000,- € na výstavbu multifunkčného ihriska pod Spišským hradom,
173 000,- € na nákup auta na zelený odpad, mesto bude mať svoje auto a každá domácnosť
bude mať jednu nádobu na zelený odpad. Každé sídlisko dostane bobry + firmy, ktoré majú
zelené plochy. Tento projekt sa hodnotil 1,5 roka. Dostávame sa do celkom slušnej výbavy čo sa
týka odpadu. Už len dokončiť stavbu v Hincovciach.
Peter Hanigovský
Začínajú sa matky pýtať či mesto neuvažuje s tým aby sa zriadili aj jasle v Podhradí.
MVDr. Michal Kapusta
Do škôlky berieme deti čo majú 2 roky. Potrebujeme momentálne spoluúčasť na projekty, jedná
sa o cca 100 tis. €. Skúsme vyjsť z tých projektov čo máme a začneme sa venovať tomuto
projektu. Treba spočítať koľko je detí a či by to bolo vyťažené. Uvidíme čo sa nám podarí v jeseni
ako nastúpia deti do nových priestorov , kde máme kapacitu 166 detí. Máme cca 30 detí
dvojročných.
Mgr. Peter Vandraško
Podstatné je či ťa oslovila skupina ľudí alebo jeden človek.
Peter Hanigovský
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Oslovili ma dve ženy. Možno by bolo treba urobiť prieskum či by bol záujem.
MVDr. Michal Kapusta
Dajte nám trošku času do septembra, uvidíme ako sa to podarí poukladať. Urobíme analýzu koľko
máme detí a potom sa o tom budeme baviť.
Mgr. Peter Vandraško
Podstatné je to aby tie deti vyživil personál.
Peter Hanigovský
Chata Diana – dialo sa niečo okolo nej?
MVDr. Michal Kapusta
Teraz nie, skúsim preveriť veci.
Uznesenie č.: MZ-05-19-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:
20.06.2019
Primátor:
Overovatelia:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Podal informáciu o kontrole plnenia uznesení.
Uznesenie č.: MZ-05-19-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

20.06.2019

Bod č.: 6

Podnety občanov
Štefan Faltin
Viacerí občania z Trhoviska sa pýtajú, ohľadom petície, ktorú podali.
MVDr. Michal Kapusta
Petícia prišla, máme 30 dní na jej vybavenie.
Mgr. Peter Vandraško
Staré parkovisko pri cintoríne?
MVDr. Michal Kapusta
Čakáme kedy vyjde výzva, sme pripravení, robíme na tom.
Uznesenie č.: MZ-05-19-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov mesta.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

20.06.2019

Bod č.: 7

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
Ing. Ján Lisoň
Ktorý údaj z tohto používate? Ročný alebo mesačný prídel do fondu alebo prídel na m2 lebo v tej
tabuľke čísla nesedia.
Ing. Marián Tirpák
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Viem, že nedorozumenie je v číslach, keď sa pamätáte tak sme schválili VZN o tvorbe fondu na
prevádzku a údržbu nájomných bytov. Fond sa tvorí na základe zákona. Pol percenta sme
zakomponovali do tohto VZN, ktoré je teraz platné. V dnešnej dobe sa tieto veci nepočítajú na
kalkulačke, dáte čísla do excelu, dáte vzorec a excel to vypočíta, z toho vyjde suma, možno je
chyba, že iba 2 desatinné miesta sa uviedli v tabuľke ale je to presné. Teraz sa v tabuľke zmenilo
0,5 % na 0,65%, to je celé. Môžeme to prepočítať aj na tie dve desatinné miesta. Keď to nevadilo
vo VZN pred štyrmi rokmi tak si myslím, že ani teraz.
Ing. Ján Lisoň
Ktoré číslo používate?
Ing. Marián Tirpák
Ročné.
Ing. Ján Lisoň
Tým pádom je pre mňa všetko vysvetlené.
-

20.00 hod. prišiel p. poslanec Mgr. Jozef Bača

Ing. Stanislav Ledecký
Jedná sa o drobnosti. To čo excel vypočíta je uvedené vo VZN. Otázka Ing. Lisoňa je oprávnená.
Peter Hanigovský
Bude sa meniť zmenou % výška fondu či ostane? Je to to isté?
Ing. Marián Tirpák
Fond sa zvýši.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje schváliť.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-3
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv
nájomných bytov vo vlastníctve mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Konali sa voľby riaditeľov do jednotlivých škôl. V ZŠ na Školskej 3 zostal Ing. Jurečko, v ZUŠ
zostal Mgr. Genčúr, zmena bol v ZŠ na Palešovom námestí kde terajšia riaditeľka odovzdáva
štafetu ďalej, máme novú riaditeľku Ing. Evu Grigerovú.
Bod č.: 8

Kúpa motorového vozidla pre Výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ Palešovo nám. 9,
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Bude treba voziť obedy zo ŠJ pri ZŠ Školská 3 na ZŠ Palešovo nám. 9. Prvá predstava bola, že
kúpime prívesný vozík a je aj na prepravu potravín stojí 1 600,- €, nový Termo 3 000,-€. Auto stojí
1 800,- €, niet čo riešiť. Potrebujeme voziť obedy, to auto musí byť každý deň po ruke. Našli sme
celkom slušné auto, bude aj chladiť, parkovalo by v ZŠ Palešovo nám. 9 v bráne. Stačí tam jeden
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chlap. Dorábame chodník aby auto mohlo prejsť. Máme cez MŠ schválený jednu silu cez
chránenú dielňu, máme chlapa – cez chránené pracovisko.
Mgr. Peter Vandraško
Mali sme to na školskej komisii, mali sme tam nejaký limit. Kvitujem, že sme ušetrili.
Ing. Ján Lisoň
Je načase aby sme riešili počet osobných vozidiel v meste, myslím si, že štyri osobné vozidlá +
jedno na prenos stravy je veľa.
MVDr. Michal Kapusta
Beriem na vedomie, budem nad tým rozmýšľať.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-4
MZ schvaľuje kúpu motorového vozidla pre Výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ na Palešovom
námestí 9 v celkovej cene 1 800,-€ + náklady súvisiace s prepisom motorového vozidla
a uzatvorením PZP.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
-

žiadne byty na pridelenie nemáme

Bod č.: 10

Majetok – Jozef Jenča, Kúpeľná 12, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
plochy na parkovisku pod hradom
MVDr. Michal Kapusta
Zámer sme schválili, dnes treba schváliť OZ aby to mohlo fungovať. Sú nejaké pripomienky?
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-5
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku – časť pozemku parcela KN-E 2625 – orná pôda o výmere 40 m2,
nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 2269 pre Jozefa Jenču, Kúpeľná
12, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 40857085, spôsobom podľa citovaného zákonného
ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa prispeje k rozšíreniu poskytovania
služieb počas letnej turistickej sezóny v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
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Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-19-B-6
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku - pozemok časť parcela KN-E 2625 – orná
pôda o výmere 40 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 2269 pre
Jozefa Jenču, Kúpeľná 12, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 40857085 na obdobie od 01.07.2019
do 30.09.2019 za cenu 200,- €/doba nájmu , na účel zriadenia stánku s občerstvením
s podmienkou nájomcu vylúčiť zo svojej ponuky mrazené výrobky, nápoje v plechovkách a PET
fľašiach a kávy z automatu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – Ing. Jozef Čarný, Komenského 18, Spišské Podhradie – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta
MVDr. Michal Kapusta
Zámery boli schválené na minulom MZ. Sú otázky?
Peter Hanigovský
Minule som sa zdržal v tomto bode. Nespýtali sme sa ľudí čo tam bývajú či tam chcú mať
stavebniny. V územnom pláne tam také niečo ani nie je.
MVDr. Michal Kapusta
V územnom pláne je táto časť vedená ako multifunkčná plocha.
Peter Hanigovský
Sú tam bytovky, bývajú tam občania a ďalšia firma, kde budú chodiť kamióny s tovarom nezlepšia
životné prostredie. Zažili sme , boli tu problémy s gatrom atď. môj osobný názor je, že do obytnej
zóny by sme takú firmu dávať nemali. Nikto z nás by nebol potešený keby mal pod oknami ďalšiu
firmu.
MVDr. Michal Kapusta
Keď nevadia tým ľudom jedny stavebniny, ktoré tam stoja nejakých 10 rokov hneď vedľa....je to
priemyselná časť. Po nociach by tovar predávať nemali. Je to v ploche za garážami a v ploche za
krčmou p. Petreka, keby som mal brať nejakú vzdialenosť hygieny tak je to dosť ďaleko oproti
tomu čo je niekde inde. Dôležité je aby ľudia mali komfort pri bývaní, verím, že taký problém tam
nebude, dá sa všetko zosúladiť. Keď len 5 nových pracovných miest sa vytvorí tak je to posun.
Nájom nebude malý, prídu nejaké peniaze aj do mesta, ja som za, vyskúšame, uvidíme. Ten
priestor chceme nechať aj keby sa škola predala.
Mgr. Peter Vandraško
To čo si povedal, pán primátor, je adekvátne k tomu. Ja som celý život žil na Májovej ulici keď tam
bola lesná správa – štartovali tam autá atď. a sme to zvládali, všetci sme rozprávali, že budeme
podporovať rozvoj pracovných miest a hneď máme niekoho zabrzdiť. Tam sa jedná v tejto časti
o zadné záhrady p. Maxima, p. Sakmara, oni by to mohli namietať, zadné balkóny bytovky. Nikto
nenamietal a k tomu sa nevyjadril. Ak my zvládame situáciu, že ráno o piatej chodia autobusy,
autá atď. ja nevidím problém lebo keď ho začneme hľadať tak ho nájdeme. Námietka dobrá ale
pokiaľ to nie je námietka od občanov, ktorých sa to bezprostredne týka, tak to by sme išli do
extrémov. To len hovoríme za nich. Uvítajme každú aktivitu, ktorá tu je.
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Mgr. Vladimír Šolc
Ja bývam v priamom susedstve vedľa, nejak ten ruch nevnímam a jednak najväčší ruch bude
v predpoludňajších hodinách keď skoro všetci ľudia sú v práci , nevidím taký problém v tom ruchu.
Verím, že to bude prínos pre mesto. Nevidím aby to negatívne ovplyvnilo bývanie.
Štefan Faltin
Keď bol gater funkčný a robili aj v noci a ľudia mali bližšie k tomu, vtedy bol problém, tie
stavebniny budú otvorené určite do určitého času a nie je to priamo alebo tak blízko ako bol gater.
Som za to.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-7
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku – časť pozemku parcela KN-C 1371/1 – zastavané plochy a nádvoria 1478
m2 a časť pozemku parcela KN-C 1371/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1089 m2,
nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 pre Ing. Jozefa Čarného,
Komenského 18, 053 04 Spišské Podhradie, spôsobom podľa citovaného zákonného
ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa prispeje k rozšíreniu poskytovaných
služieb ako aj podpore zamestnanosti v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-19-B-8
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku - časť pozemku parcela KN-C 1371/1 –
zastavané plochy a nádvoria 1478 m2 a časť pozemku parcela KN-C 1371/3 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1089 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1,
pre Ing. Jozefa Čarného, Komenského 18, 053 04 Spišské Podhradie, na dobu určitú a to 5 rokov
od podpisu zmluvy so 6 mesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,70 €/m2/rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – Lukáš David, Starý jarok 15, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu
domu Robotnícka 17, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Už sme raz zamietali predaj tohto domu. V tejto lokalite bola tiež povodeň, nebol som v tých
domov nikdy až teraz, keď som videl ako sú tie domy utopené až pol metra po úrovňou terénu, bol
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som prekvapený, že tak bývajú. Cez tie domy išla voda, katastrófa, tak som si povedal ešte pred
týždňom, že predajme ten dom ale po nedeli som povedal, že nie. Mám obavu z toho že keby
sme to predali a aby sa zmenil majiteľ domu a povedal, že ja kašlem na kanál a upchám ho tak tú
ulicu neporiešime nikdy. Ja po nedeli som zmenil názor. Ja by som to nepredával a nechal ako
skladový priestor, zadné časti vybúrať, nechať dom, nový krov a nepredávať ho. Toto je jediný
mestský priestor kde môžeme ulicu od vody odľahčiť. Bolo to tam celé zle.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť s tým, že mesto môže tento dom využiť ako
nebytový – skladový priestor.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia zasadala 10.6. čiže ešte pred nedeľňajšou povodňou a navrhuje MZ predať
dom na Robotníckej ulici č. 17 Lukášovi Davidovi za cenu 10 000,- € s podmienkou, že pred
samotným predajom sa zrealizuje zavedenie odvodňovacieho potrubia pod týmto domom na
odvodnenie povrchovej vody z Robotníckej ulice.
MVDr. Michal Kapusta
Odľahčili sme Levočskú cestu, pomohlo to, dva roky bol na Komenského pokoj. Keď sme otvorili
odľahčovaciu komoru bol kanál upchatý, keby sa to udialo na Starom jarku tak majiteľovi by sme
museli rozkopať dom. Táto nedeľa nám ukázala, že 10 000,- € možno nie sú až také veľké
peniaze.
Mgr. Milan Blahovský
Treba sa do tej ulice pustiť aby nás neprekvapila ďalšia búrka.
MVDr. Michal Kapusta
Pôjdeme to robiť.
Ing. Ján Lisoň
Ulica Starý jarok sa nedá porovnávať s Kapitulou, že to až také nebezpečné nebude.
MVDr. Michal Kapusta
Ono zberá vodu z hradu. Voda ide kým nie je nejaká kotlina čo to drží. Nám sa otvorí priestor, že
tam urobíme kanál a možno o 5 rokov dom zbúrame a urobíme otvorený rigol, že to stiahne. Pri
takej vode strelí aj taká kanalizácia.
Peter Hanigovský
Robotnícka ulica bola naposledy urobená v roku 1973 od vtedy sa tam neurobilo nič. Celkovo tá
ulica bude potrebovať robiť aj kanál.
MVDr. Michal Kapusta
Kanál je urobený len tá ulička nie je.
Peter Hanigovský
Máme nejaký generál kanála po zime? Čistí sa to? Robí sa jarný generál na kanály a vpuste? To
treba urobiť.
MVDr. Michal Kapusta
Každý piatok prechádzajú ľudia – smetie, vpuste – veľké. Toto keby sme nerobili tak Podhradie by
bolo v nedeľu celkom iné, horšie.
Uznesenie č.: MZ-05-19-F-1
MZ zamieta žiadosť Lukáša Davida, Starý jarok 15, Spišské Podhradie o kúpu domu na
Robotníckej ul. č. 17, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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+
+

+
+
+

Majetok – Miroslav Čonka, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie rodinného
domu Štefánikova 83, Spišské podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Na túto nehnuteľnosť máme 4 žiadosti, kúpili sme ho za cca 900 000,- Sk. Ak ho chceme predať
verejná obchodná súťaž a nech licitujú.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia to ešte nemala v programe. Je to nová žiadosť.
Ing. Ján Lisoň
Na zasadnutí finančnej komisie sme mali jednu žiadosť, teraz primátor hovorí, že sú štyri,
navrhujeme obchodnú verejnú súťaž.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-9
Schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou OVS a to: rodinný dom s.č. 537 na parcele KN-C
146 a parcela KN-C 146 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227m2 a parcela KN-C 147 –
záhrada vo výmere 374 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č.
Podmienky OVS: - minimálna cena: 30 000,- €, - termín doručovania súťažných návrhov:
17.07.2019 do 11.00 hod., - vyhlasovateľ ma právo kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť OVS.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – Ing. Jaroslav Bučák, Žaneta Bučáková, Mariánske nám. 18, Spišské
Podhradie – žiadosť o odkúpenie vybavenia bytu mestom
Mária Kaľavská
Sociálna komisia odporúča aby mesto žiadosti o odkúpenie vybavenia bytu nevyhovelo a pánovi
Ing. Jaroslavovi Bučákovi bude v prípade pridelenia bytu č. 6 na Mariánskom námestí 18, Spišské
Podhradie novému nájomníkovi sprostredkovaný kontakt.
Mgr. Milan Blahovský
Nemali sme tú žiadosť na zasadnutí komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Mariánske nám. 18 to boli holobyty, bolo tam treba vložiť súkromné peniaze aj ich vložili, to boli
podmienky pridelenia bytu. Už sme nejakých nájomníkov aj vyplatili. Je potrebné sa tam ísť
pozrieť aké je to zariadenie bytu, aká je tam podlaha, omietky atď. ak to neschválime on to
odstráni a my budeme musieť dať nejakých 5 000,- € na tieto veci.
Mgr. Peter Vandraško
Boli to holobyty. Pri preberacom protokole je napísané kto to dal, či oni alebo predchádzajúci
nájomník? Hovorím vo všeobecnosti. To nejde tak, že vyplatí predchádzajúcemu a žiada od
mesta, aby sme sa nenamotali.
Peter Hanigovský
Vo všetkých bytoch prvý nájomník musel dať podlahy a kuchynskú linku. Celý doterajší priebeh
bol na tom, že tí dvaja sa dohodli na tej kuchynskej linke. Možno, že do budúcna by bolo dobre to
vysporiadať aby to už bolo v majetku mesta aby to mesto neriešilo.
MVDr. Michal Kapusta
Už nám aj hrozili súdne spory, to nie také jednoduché.
Ing. Marián Tirpák
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Treba si uvedomiť, že tým, že to boli holobyty – nájomné bolo nižšie ako v iných bytových
domoch. Pán Bučák tak býva 10 rokov. Keby býval v byte normálne vybavenom by zaplatil 10 tis.
€ viac na nájomnom.
MVDr. Michal Kapusta
Ak p. Bučak kúpil dlažbu a postavil priečku, ktorá zveľadila byt a my zamietame žiadosť, my si
povieme, že za 2 mesiace nebudeme vedieť prideliť byt lebo to bude treba urobiť.
Mariánske nám. 18 bolo prvé. Neboli sme tam pozrieť, dohodnime sa poďme tam pozrieť.
Uznesenie č.: MZ-05-19-A-4
MZ berie na vedomie žiadosť Ing. Jaroslava Bučáka a Žanety Bučákovej, Mariánske nám. 18,
Spišské Podhradie o odkúpenie vybavenia bytu mestom Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
20.06.2019
Primátor:
Overovatelia:

Majetok – Materská škola, Májová 54, Spišské podhradie – žiadosť o odpredaj
svietidiel
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia navrhuje MZ aby predmetné elektrické komponenty boli ponúkané najprv
základným školám a základnej umeleckej škole. Záujem o tieto svietidlá školy oznámia
mestskému úradu do konca júna 2019. Následne môžu byť svietidlá ponúkané zamestnancom
materskej školy a mestského úradu za 50% hodnotu nadobúdacej ceny. Táto cena odpovedá
materiálnemu opotrebeniu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odpredaj svietidiel z MŠ Májová 54, Spišské Podhradie za
50% pôvodnej nákupnej ceny s tým, že pred predajom sa zistí možnosť použitia pre potreby
mesta a v organizáciách, ktorých je zriaďovateľom alebo zakladateľom mesto.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal uznesenie. Napočítam koľko treba svietidiel na Školskú 3, ostatné môžu ísť do predaja
pre všetkých, prv organizácie mesta a potom na voľný predaj.
Mgr. Jozef Bača
Školám a školským zariadeniam by sme to nemali predávať.
MVDr. Michal Kapusta
Im zdarma, ostatní si môžu odkúpiť.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-10
MZ schvaľuje odpredaj nepotrebných elektrických komponentov a to: -svietidlo 2x36W IP20 70ks, -led trubica T8, 18 W - 140ks, -stropné svietidlo 1x60W IP44 - 21ks za cenu 50% z hodnoty
nadobúdacej ceny za podmienky prezistenia možnosti využitia týchto elektronických
komponentov v organizáciách so zriaďovateľskou pôsobnosťou mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – Zriadenie vecného bremena pre stavbu Spišské Podhradie – úprava
NN siete DP na Komenského ulici
12

MVDr. Michal Kapusta
MZ ma poverilo, že mám rokovať s elektrárňami. Výmena elektrických rozvodov na Komenského
ulici - príde firma v septembri, urobia sondy či je možné aby stĺpy išli z dvorov na verejné
priestranstvo, urobia prekládku verejného osvetlenia, urobia to zdarma a odľahčíme súkromné
pozemky, ak sa to nebude dať vymenia stĺpy na súkromných pozemkoch a každý bude mať
ťarchu. Ináč sa to nedá poriešiť. Návrh je 1 € na 1m2 na jeden rok. Sú dve stavby, na jednu už je
stavebné povolenie. Budú dve uznesenia.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zriadenie vecného bremena v prospech VSD a.s.,
Teplárenská 15/B, Košice za cenu 1,- €/m2/rok.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-11
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného Mesta Spišské
Podhradie strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na parcelách
nachádzajúcich sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísaných na LV č. 1 a to KN-C 1444/6 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 866 m2, KN-C 1518 – ostatná plochy vo výmere 2295
m2, KN-C 1805/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3667 m2v prospech oprávneného
z vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice za
dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva pri cene 1,5 €/m2.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-19-B-12
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného mesta Spišské
Podhradie strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na parcelách
nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaných na LV č. 1 v prospech oprávneného
z vecného bremena Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice za
dohodnutú jednorazovú náhradu a náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva pri 1,- €/m2/rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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.: 11

Výsledky XI. kola a vyhlásenie XII. kola OVS IBV Katúň
Mgr. Jozef Srnka
V tomto kole nebola doručená žiadna obálka.
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Uznesenie č.: MZ-05-19-A-5
MZ berie na vedomie výsledok XI.kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

20.06.2019

Uznesenie č.: MZ-05-19-B-13
MZ schvaľuje vyhlásenie XII. kola OVS IBV Katúň (podmienky ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Výsledky IX. kola a vyhlásenie X. kola OVS IBV Galova
Mgr. Jozef Srnka
IBV Galova, bola doručená 1 žiadosť.
MVDr. Michal Kapusta
IBV Galova je komplet predaná.
Bod č.: 13

Vyhlásenie VIII. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na Komenského
ulici
Mgr. Jozef Srnka
Ani v tomto kole nebola doručená žiadna obálka.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-14
MZ schvaľuje vyhlásenie VII. Kola OVS (podmienky ako v predchádzajúcich kolách – nová
výmera 18 655m2).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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

Výzva na riešenie komplexnej infraštruktúry pod Spišským hradom – Spišský
hrad – Podbranisko
MVDr. Michal Kapusta
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+
+

+
+
+

Je tu návrh z mikroregiónu Podbranisko. Je tu myšlienka vybudovať parkovisko na druhej strane
hradu. Je to kataster Spišské Podhradie. Ja som povedal, že dobre, dám to na MZ či sme
stotožnení s tým aby sme išli do PD či je to vôbec možné, či dotiahneme elektriku a vodu a či
vôbec majitelia pozemkov by súhlasili s dlhodobým prenájmom. Minimálna veľkosť parkoviska 1x také veľké ako na Spišskej Kapitule – 160 áut a 15 autobusov. Na Kapitule stojí výstavba
parkoviska 300 000,- €, možno väčšie 600 000,- € + nejaké toalety atď. Toto bolo prejednané na
akčnom pláne v Levoči, členovia sú stotožnení žeby dali mestu min. 15 000,- € na vypracovanie
PD pre stavebné povolenie. Ak do toho pôjdeme treba preriešiť zmeny a doplnky ÚPM. Je
potrebné pripraviť štúdiu a osloviť majiteľov pozemkov s prenájmom pozemkov.
Peter Hanigovský
Hneď napravo od šibenice?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. To sú súkromné pozemky. Keby sme to vybudovali vyberali by sme parkovné aj z jednej aj
z druhej strany. Keby sme dostali z eufofondov tak až po piatich rokoch by sme mohli vyberať
vstupné.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zámer realizácie výstavby parkoviska s infraštruktúrou
v priestore vpravo vedľa cesty od križovatky Bijacovce smerom na Hodkovce s predchádzajúcim
vypracovaním štúdie realizovateľnosti. Vyšpecifikovať či je to možné, nemáme názor aby mesto
samo to investovalo, otázne sú spoluúčasti. Ten podnet vyšiel od predsedu združenia, nejde len
o parkovanie a WC ale aj o iné služby, veríme, že toto sa vyrieši postupnými riešeniami.
Vladimír Tomko
Či budú súhlasiť pamiatkari? Jednal s nimi niekto?
MVDr. Michal Kapusta
Chcem od vás stanovisko, že či to vôbec máme otvárať. Ak áno pripravím jednoduché veci, ktoré
dáme na elektrárne či by tam mohla ísť elektrika, dáme urobiť jednoduché výkresy s tým ku
pamiatkaroch, ochranárom a za majiteľmi pozemkov.
Mgr. Milan Blahovský
Treba si uvedomiť, že je to aktivita záujmového združenia Podbranisko a majetková komisia
odporúča MZ poveriť primátora mesta MVDr. Michala Kapustu vstúpením do projektu so
záujmovým združením právnických osôb Spišský hrad – Podbranisko na vybudovanie parkoviska
s komplexnou infraštruktúrou a komplexnými službami z východnej strany pod Spišským hradom.
MVDr. Michal Kapusta
Keď dáme vypracovať PD aj zmeny a doplnky bude to robiť mesto, my sme členmi Podbraniska.
Keď sme stotožnení, že je to spoločná aktivita 15 obcí tak to je OK, ale je to komplikované potom
pri jednaní. Keby to parkovisko pripravili, schvália nám 15 000,- €, žiadateľom bude mesto nie
Podbranisko, na to treba spoluúčasť, to zaplatíme my. Ťažko je doložiť veci, že Podbranisko má
5% spoluúčasť. Nech to je myšlienka Podbraniska ale robme to my.
Mgr. Jozef Bača
Mali by sme to robiť my. Tie autá tam budú chodiť ešte dlho a mesto najviac vybaví peniaze.
MVDr. Michal Kapusta
Nech nám ten projekt vyjde, ak prejde čas 5 rokov s nikým sa nebudeme musieť deliť. Myšlienka
Podbraniska ale zoberme si ju pod naše krídla.
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-15
MZ schvaľuje zámer realizácie výstavby parkoviska s infraštruktúrou v priestore vpravo vedľa
cesty od križovatky Bijacovce smerom na Hodkovce s predchádzajúcim vypracovaním štúdie
realizovateľnosti.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+

15

Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Návrh na zvýšenie školného za štúdium v ZUŠ, Sídlisko hrad 28, Spišské
Podhradie
Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Posledná úprava školného bola v roku 2007. Odvtedy došlo k zvýšeniu cien energií. Máme
najnižšie školné v okolí, je to fakt ale nie je to hlavný dôvod. Návrh je zvýšiť školné o 1,- €
mesačne. Rodičia s tým boli oboznámení na rodičovskom združení, nemali výhrady, bolo to
prejednané aj na rade školy.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia súhlasí so zvýšením školného.
MVDr. Michal Kapusta
Pripravíme do 18.7. VZN. Treba zvolať školskú komisiu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia berie na vedomie návrh na zvýšenie školného za štúdium v ZUŠ a nemá
pripomienky k zmene poplatkov, po zmene príslušného VZN.
Uznesenie č.: MZ-05-19-A-6
MZ berie na vedomie predmetnú žiadosť a navrhuje pripraviť VZN podľa predloženej žiadosti
ZUŠ.
Zodpovedný:
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 16

Čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2019 k 31.05.2019
Ing. Slávka Čarná
Finančná komisia prerokovala čerpanie rozpočtu. Máte nejaké konkrétne otázky?
Uznesenie č.: MZ-05-19-A-7
MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.5.2019.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

20.06.2019

Bod č.: 17

Zmena rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie na rok 2019
Ing. Slávka Čarná
Zmena bola pripravená kvôli tomu, že pri schvaľovaní rozpočtu sa nevedeli čísla podielových
daní. Z toho vyplýva zmena rozpočtu škôl a školských zariadení.
Ing. Ján Lisoň
Pri tomto rozpočte nemáme voľné prostriedky na nejaké nové nápady alebo iniciatívy.
Ing. Slávka Čarná
Prečítala návrh na uznesenie
Uznesenie č.: MZ-05-19-B-16
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie na rok 2019 záväzne v kapitolách
610-620, 630-640 a 700 takto: celé znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

20.06.2019

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-19-B-17
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy, Školská 3, Spišské Podhradie: celé znenie
uznesenia tvorí prílohu zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+
+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-19-B-18
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠKD pri Základnej škole, Školská 3, Spišské Podhradie: celé
znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+
+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-19-B-19
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠJ pri Základnej škole, Školská 3, Spišské Podhradie: celé znenie
uznesenia tvorí prílohu zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-05-19-B-20
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu Základnej školy, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie: celé znenie
uznesenia tvorí prílohu zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-19-B-21
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠKD Základnej školy, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie: celé
znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-19-B-22
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZUŠ, Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie: celé znenie uznesenia
tvorí prílohu zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
20.06.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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.: 18

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Milan Blahovský
Prečítal správu zo zasadnutia Majetkovej, kontrolnej a škodovej komisie. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Vladimír Šolc
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie kultúrnej a cestovného ruchu. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
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Jozef Komara
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Vladimír Tomko
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie životného prostredia. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Podal informáciu ohľadom kanalizačných prípojok.
MVDr. Michal Kapusta
V Spišskom Podhradí sme robili prípojky ku každému domu, naši ľudia to kopali, sú vytiahnuté až
k domom, robili sme to dva roky. Sú ľudia, ktorí budú rozprávať, že ich voda vytápa, potok majú
zahradený, sú tam sliepky, zajace atď., potok je zatarasený, my pod diaľnicou dávame dosky aby
nevytopilo mesto a ľudia zatarasia potok. Funguje nám kanalizácia a ČOV, neviem prečo niekto
zavolá z Kúpeľnej ulice aby vytiahli septik keď má kanalizáciu. Majú staré septiky, nepoprepájali
sa, 4 roky je od rekonštrukcie kanalizácie. Niekto púšťa veľkú žumpu keď prší a je funkčná
kanalizácia.
Mgr. Peter Vandraško
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre školstvo a šport. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-05-19-A-8
MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

20.06.2019

Bod č.: 19

Rôzne
MVDr. Michal Kapusta
Na budúci týždeň sú Spišské folklórne slávnosti, prídu všetky družobné mestá. Chcel by som aby
sme rozdelili úlohy. V sobotu je oficiálne otváranie SFS o 16.00 hod. pozvánky ste dostali, budem
rád ak prídete. Ubytovanie bude v penzióne U Pacáka, ostatní St. Martin. 26.6. je výjazd
Prešovského samosprávneho kraja, prídu aj tu do Podhradia aj na Kapitulu aj do DSS.
Bod č.: 20

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 22.00 hod.
V Spišskom Podhradí dňa 20.06.2019

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

................................................
Prednosta MsÚ
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