Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 13.12.2018
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Zmena organizačnej štruktúry mesta platná od 01.01.2019
Kúpa osobného automobilu formou lízingu
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

predsedajúci
primátor
primátor
primátor

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské
Podhradie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady č. ....../2018
Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach
určovania a vyberania dane z nehnuteľností č. ......./2018

12.

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č.
...../2018

13.

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o opatrovateľskej
službe č. .........../2018

14.
15.

Podhradčan – cenník inzercie a reklamy
Majetok:
1. Vojtech Horváth a Jolana Horváthová, Spišské
Podhradie – žiadosť o prenájom pozemku
2. Marek Horváth, Štefánikova 156, Spišské Podhradie –
žiadosť o pridelenie pozemku
Zmena rozpočtu škôl a školských zariadení

16.

17.

Plánovanie osláv k 770. výročiu prvej písomnej zmienky mesta
Spišské Podhradie

18.
19.
20.

Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Mgr. Jozef Bača
Štefan Faltin
Jozef Jenča
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P
P
P
P
P

zástupca primátora
primátor
primátor
predsedníčka bytovej
komisie
primátor, Kamenická,
predsedovia komisií
primátor, Kamenická,
Ing. Mikolajová,
predsedovia komisií
primátor, Ing.
Mikolajová, predsedovia
komisií
primátor, Mgr.
Kapustová, predsedovia
komisií
prednosta
primátor, predsedovia
komisií

vedúca ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
primátor, zástupca
primátora, prednosta,
predsedovia komisií
predsedovia komisií
predsedajúci

Mgr. Milan Blahovský
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Vladimír Šolc
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

P
P
P
P
N

Mgr. Peter Vandraško
N
Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Vladimír Šolc
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Jozef Jenča
Mgr. Milan Blahovský
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
Mgr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Má niekto pripomienky k programu rokovania?
Mária Kaľavská
Ja navrhujem do programu rokovania doplniť bod - „Odmeny poslancom za rok 2018“.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+

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

13.12.2018

+

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-2
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod „Odmeny poslancom za rok 2018“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
13.12.2018
Primátor:
Overovatelia:
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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Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: p. Mária Kaľavská, Mgr. Vladimír Šolc, p. Štefan
Faltin.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mária Kaľavská, Mgr. Vladimír Šolc, Štefan Faltin.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
13.12.2018
Primátor:
Overovatelia:
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 p. Jozefa Jenču a Mgr. Milana Blahovského.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem p. Jozefa Jenču a Mgr. Milana Blahovského.
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
11.12 večer sme mali v meste požiar, v našom nájomnom dome umrel nájomník a obyvateľ
mesta. Dôvod neviem, vyšetruje sa to, vyslovujem úprimnú sústrasť pozostalým a urobíme všetko
preto aby sme tú stratu, fyickú, psychickú aj finančnú pozostalým zmiernili.
Podpísané sú zmluvy na NFP – ZUŠ a cintorín. Parlament schválil štátny rozpočet – Spišské
Podhradie má podpoložku z Úradu vlády – 100 000,- € dostaneme dotáciu na ochranu a obnovu
národných kultúrnych pamiatok, chceme realizovať priestor pred MsÚ, názov projektu je
Kompletná obnova Mariánskeho a Palešovnho námestia, SO 01.01 Spevnené plochy a miestne
komunikácie, Mariánske námestie – centrum pred MsÚ.
Dnes prišiel mail, že ZŠ Školská 3 dostane 120 tis. € z havarijných prostriedkov na dokončenie
začatých prác na budove školy po havárii.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-A-1
MZ berie na vedomie informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave ralizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
13.12.2018
Overovatelia:
Primátor:

3

Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Na MZ 29.11.2018 bolo prijatých 33 uznesení, 30 je splnených, ostatné trvajú.
Má niekto pripomienky k uznesenia?
- pripomienky neboli
Uznesenie č.: MZ-N2-18-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

13.12.2018

Bod č.: 6

Podnety občanov
Mária Kaľavská
Nedala by sa urobiť tabuľa na parte? Aby sa nelepili na kamene vedľa pošty?
Mgr. Milan Blahovský
Mňa oslovili občania poďakovaním za lavičky na Galovej ulici, nebolo by možné tam osadiť aj pár
stromčekov, aby neostal taký holý priestor? Ešte jednu požiadavku mám - chodia starší občania
hore Galovou a Školskou ulicou či by aj v tejto lokalite sa nedala osadiť lavička? Aby si mali
cestou kde oddýchnuť.
MVDr. Michal Kapusta
Výsadba zelene na Galovej by nebol problém na Školskej ulici sa pozrieme ako je to
s pozemkami aby to bolo na našej parcele.
Jozef Jenča
Kúpeľná ulica – po kanalizácii zostal chodník rozbitý, je v dezolátnom stave, je tam problém
odhrnúť sneh. Je to v takom stave 2 alebo tretí rok, plánuje sa s tým niečo do budúcna?
MVDr. Michal Kapusta
Dali sa obrubníky či sa voda odrazí, odrazila sa. Dosť dlho trvalo kým ľudia podpíšu zmluvy
o napojení na kanalizáciu. Nerobili sme chodník kým nebola celá ulica napojená zmluvne na
kanál, teraz už je, dáme to do rozpočtu na budúci rok. Budeme sa baviť o asfaltovej úprave, viac
nás rozpočet nepustí.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

13.12.2018

Bod č.: 7

Zmena organizačnej štruktúry mesta platná od 01.01.2019
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám novú aj starú verziu organizačnej štruktúry, ktorú som prerokoval včera so ZV
Sloves, s výborom. Nejedná sa navýšenie ani o zníženie zamestnancov, len sú to prekvalifikované
persony medzi jednotlivými oddeleniami. Od 1.1. sa udeje to, že vedúcim na cintoríne nebude Ing.
Tirpák ale Bc. Galarovič, budú tam dvaja chlapi, znížime tam nejaké úväzky. Vznikne nové
oddelenie – verejné obstarávanie, investície a strategický rozvoj. Z organizačnej štruktúry zmizli
Služby mesta s.r.o. a doplnili sme tam Materskú školu. Nejdeme do plusu ani do mínusu.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-A-4
MZ berie na vedomie zmenu Organizačnej štruktúry mesta.
Zodpovedný:
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Termín:

13.12.2018

Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 8

Kúpa osobného automobilu formou lízingu
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám špeicifikáciu auta, je to vysúťažené – škoda octavia kombi. Firma PO CAR
Prešov – 26 400,- € formou lízingu. Urobíme ešte prieskum trhu na lízing. Oktavia je z roku 2006
a má 616 000 km bez vážnych porúch, bez havarijných porúch, bez genrálnych porúch.
Ing. Ján Lisoň
Na zasadnutí finančnej komisie nám pán primátor predniesol túto informáciu my sme o tom
nehlasovali.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-4
MZ schvaľuje obstaranie osobného automobilu škoda octavia combi formou lízingu za cenu do
26 400,00 Eur. Výber dodávateľa tovaru formou EKS – Elektronického kontraktačného systému a
Trhoviska v zmysle ustanovení § 13 ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po EKS víťazom
a dodávateľom je PO CAR Prešov.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
13.12.2018
Primátor:
Overovatelia:
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
Mária Kaľavská
Prečítala návrh na uznesenie na pridelenie bytu.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-5
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 8 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Janu Ryšovú a manžela Vladimíra Ryša, bytom Komenského 22, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 17.12.2018 do 17.3.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
13.12.2018
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

5

Bod č.: 10

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie o poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2
MVDr. Michal Kapusta
Ideme schvaľovať nové VZN kde zvyšujeme poplatky. Chcem tu z tohto miesta vyhlásiť, že áno,
ideme zvyšovať ale je to zvyšovanie teraz na celé volebné obdobie aj po dohode s poslancami. Je
to z dôvodu, že štát ide zvyšovať poplatky najmä za uskladnenie odpadu o rádovo 200%. Teraz už
mesto pri zneškodňovaní odpadu dopláca firmám 40 000,- €. Vyberieme cca 50 000,- € a platíme
93 000,- € za odpad. Chceme a máme služby na vysokej úrovni čo sa týka napr. zelene, čo sa
týka zberného dvora, chceme to zlepšovať a čo najviac robiť sami aby sme nedoplácali na réžiu
iných firiem. Verím, že sa nám to podarí a ľudia v meste si povedia, že sme dobre gazdovali a že
sme dobrí hospodári.
Dostali ste návrhy, ktoré sú zverejnené + dostali ste návrhy po finančnej komisii. Na pracovnom
stretnutí sme sa rozprávali o ľuďoch, ktorí tu nemajú trvalý ani prechodný pobyt. Pre mesto by to
bolo 25 € + -, pre tých čo majú len nehnuteľnosť 12,50 /osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť,
v Katúni sa platí polovica 12,50 - vyváža sa 1x mesačne, v Katúni kto nemá prechodný ani trvalý
pobyt – 6,25.
Ing. Ján Lisoň
Stanovisko finančnej komisie je zahrnuté v návrhu, ktoré poslal primátor po zasadnutí finančnej
komisie.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia akceptuje zmeny navrhnuté finančnou komisiou.
Jozef Komara
Stavebná komisia taktiež súhlasí s návrhom finančnej komisie.
VZN č.: 2/2018
MZ schvaľuje VZN č. 2/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.12.2018
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

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach určovania a vyberania
dane z nehnuteľností č. 3/2018
MVDr. Michal Kapusta
Tiež je upravené po finančnej komisii, dvíhame daň o 30%.
Ing. Ján Lisoň
Stanovisko finančnej komisie je zahrnuté v návrhu, ktoré poslal primátor po zasadnutí finančnej
komisie.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia akceptuje stanovisko finančnej komisie.
VZN č.: 3/2018
MZ schvaľuje VZN č. 3/2018 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.12.2018
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Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:

+
+
+

+

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

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č. 4/2018
MVDr. Michal Kapusta
Na pracovnom stretnutí poslancov sme hovorili o tom, že nebudeme vo VZN riešiť palivové drevo,
budeme riešiť stavebný odpad. Schvaľujeme ročné odpustenie daňovej povinnosti na verejné
priestranstvá ak od platenia dane sú oslobodené právnické a fyzické osoby, ktorým bolo vydané
právoplatné stavebné povolenie, právoplatné búracie povolenie alebo vydané ohlásenie drobnej
stavby a nemajú na vlastnom pozemku priestor pre uskladnenie stavebného materiálu a drobného
stavebného odpadu. Po uplynutí jedného roka od dátumu začatia stavby uvedeného v stavebnom
denníku alebo od dátumu ohlásenia drobnej stavby toto oslobodenie zaniká.
VZN č.: 4/2018
MZ schvaľuje VZN č. 4/2018 o miestnych daniach.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
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
+

13.12.2018

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie o opatrovateľskej službe č. 5/2018
MVDr. Michal Kapusta
Na pracovnom stretnutí sme prebrali aj tento návrh VZN a doplnili sme – „ Prijímateľovi sociálnej
služby sa poskytuje opatrovateľská služba v domácom prostredí proijímateľa v pracovných dňoch,
denne v pracovnom čase od 7.30 hod do 15.30 hod. v rozsahu maximálne sedem a pol hodín
dennej starostlivosti. Poskytovateľ sa môže zmluvne dohodnúť s prijímateľom na inak určenom
rozvrhu dennej starostlivosti“.
VZN č.: 5/2018
MZ schvaľuje VZN č. 5/2018 o opatrovateľskej službe.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
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13.12.2018

+

+

Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

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

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Podhradčan – cenník inzercie a reklamy
Mgr. Jozef Srnka
Redakčná rada pre nový formát občasníka Podhradčan by si chcela uplatniť cenník inzercie
a reklamy. Obálka bude plnofarebná a chceme to využiť z časti aj na prenájom plôch na reklamu.
Prečítal návrh na uznesenie.
Ing. Ján Lisoň
Treba zistiť aký je pre takéto periodikum podiel reklamných a inzertných plôch.
Mgr. Jozef Srnka
Neviem o tom, žeby to pre také periodikum bolo.
Ing. Ján Lisoň
Odporúčim to prezistiť.
Mgr. Milan Blahovský
Aby to nebol reklamný občasník.
Mgr. Jozef Srnka
Určite to nebude reklamné periodikum.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-6
MZ schvaľuje Cenník inzercie a reklamy v občasníku Podhradčan platný od 01.01.2019.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
13.12.2018
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.: 15

Majetok
1. Vojtech Horváth a Jolana Horváthová, Spišské Podhradie – žiadosť
o prenájom pozemku
2. Marek Horváth, Štefánikova 156, Spišské Podhradie – žiadosť o pridelenie
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Ide o potvrdenie zámeru čo sme schválili na minulom MZ.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ:
1. Prenajať Vojtechovi Horváthovi a Jolane Horváthovej, Spišské Podhradie, pozemok p.č.
1951/4 o výmere 271 m2 na dobu 20 rokov s možnosťou predlženia.
2. Schváliť výšku nájomného pre Vojtecha Horvátha a Jolanu Horváthovú, Spišské Podhradie
v zmysle predloženej žiadosti vo výške 0,11 €/m2/rok za zastavanú plochu. Nájomné
596,20 € je splatné vopred na celú dobu nájmu 20 rokov a to pri podpise nájomnej zmluvy.
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3. Schváliť právo prejazdu pre Vojtecha Horvátha a Jolanu Horváthovú, Spišské Podhradie
na 20 rokov za poplatok 30,- €/rok. Poplatok je splatný na 20 rokov vopred, vo výške 600,€ a to v najneskôr deň vydania povolenia na právo prejazdu.
-

17.30 hod. – prišiel pán poslanec Peter Hanigovský

Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia prijala tieto uznesenia:
1. Doporučuje MZ dať do prenájmu Vojtechovi Horváthovi a Jolane Horváthovej bytom
Spišské Podhradie parcelu č. 1951/4 o rozlohe 271 m2 za účelom svojpomocnej výstavby
rodinného domu na dobu 20 rokov. Cenu nájmu za m2/rok doporučuje 0,11 €/m2/1rok.
2. Doporučuje MZ prenajať pozemok na prístupovú cestu k predmetnému rodinnému domu
zo štátnej cesty v priestoroch nad vybudovanou radovou zástavbou nájomných bytov pod
štátnou cestou. Dobu nájmu doporučuje MZ stanoviť na 20 rokov za cenu 30 €/rok.
Jozef Komara
Komisia výstavby – máme k obidovocm uzneseniam súhlasné stanoviská ako mala finančná aj
majetková komisia.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-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 - pozemok novovzniknutá parcela KN-C 1951/4 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 271 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 65/2018 zo dňa 03.10.2018
vyhotoviteľa Ing. Petra Garneka, Spišská Nová Ves od parcely KN-C 1951 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere2752, nachádzajúcej sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 1 pre
Vojtecha Horvátha a Jolanu Hovráthovú, trvale bytom Spišské Podhradie je skutočnosť, že
prenájmom predmetnej nehnuteľnosti sa prispeje k rozvoju občianskej vybavenosti v meste
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.12.2018
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-N2-18-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 - novovzniknutá parcela KN-C 1951/4 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 271 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 65/2018 zo
dňa 03.10.2018 vyhotoviteľa Ing. Petra Garneka Spišská Nová Ves od parcely KN-C 1951 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere2752, nachádzajúcej sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísanej na LV č. 1 pre Vojtecha Horvátha a Jolanu Horváthovú, trvale bytom Spišské
Podhradie na dobu určitú 20 rokov za cenu 0,11 Eur/m2/rok = 596,20Eur/20 rokov. Poplatok je
splatný na 20 rokov vopred vo výške 596,20 €. Nájomné je splatné v deň pri podpise nájomnej
zmluvy za celú dobu nájmu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

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

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-9
MZ schvaľuje poplatok za právo prechodu a vybudovanie komunikácie na parcele KN C 1931/50,
pre Vojtecha Horvátha a Jolanu Horváthovú, Spišské Podhradie na 20 rokov za poplatok 30
€/rok. Poplatok je splatný na 20 rokov vopred vo výške 600,- € a to najneskôr v deň vydania
povolenia na právo prejazdu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.12.2018
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
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

Marek Horváth, Štefánikova 156, Spišské Podhradie – žiadosť o pridelenie pozemku
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia doporučuje MZ zamietnuť žiadosť Mareka Horvátha bytom Spišské Podhradie,
Štefánikova 156 nakoľko v pláne mesta je zámer geometrického zamerania voľnej plochy na
výstavbu ďalších nájomných bytov.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť Mareka Horvátha, Štefánikova 156, Spišské
Podhradie o pridelenie pozemku vedľa jeho nájomného bytu z dôvodu, že v tejto lokalite sú
nájomné byty vybudované z dotácie Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja so záväzkom 30
rokov nemeniť ich nájomný charakter.
Jozef Komara
Stavebná komisia dala taktiež zamietavé stanovisko.
MVDr. Michal Kapusta
Je vonku výzva na výstavbu nájomných bytov pre imarginalizované rómske komunity, ak by do
budúcna bolo treba stavať z európskych peňazí, tak by som tieto pozemky, o ktoré žiadal p.
Horváth nechal ako rezervu do budúcna. Tiež zdieľam názor, že tieto časti pozemkov nie sú na
súkromnú výstavbu žiadúce.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-F-1
MZ zamieta žiadosť Mareka Horvátha, Štefánikova 156, Spišské Podhradie o pridelenie
pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
13.12.2018
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
+

10

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

Zmena rozpočtu škôl a školských zariadení
Ing. Slávka Čarná
Školy nám doručili žiadosti , mali preplatky na zdravotnom poistení, z tohto dôvodu je zmena
rozpočtu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zvýšenie rozpočtov škôl a školských zariadení na rok
2018 o sumu vo výške vratky poistného za rok 2017.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-10
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2018 o sumu preplatku
ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 t.j. 1 808,- € v kapitolách 610, 620.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.12.2018
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-N2-18-B-11
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2018 o sumu
preplatku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 t.j. 1 201,-€ v kapitolách 610,
620.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.12.2018
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-N2-18-B-12
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZUŠ Sídlisko Hrad 28, Spišské Podhradie na rok 2018 o sumu
vlastných príjmov v sume 2 168,- € a preplatok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok
2017 v sume 1 985,-€. Spolu o 4 153,- € takto:
•

3 621 € v kapitole 630

•

532 € v kapitole 610,610

Zodpovedný:
Overovatelia:
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Primátor

Termín:
Primátor:

13.12.2018

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

+

+
+
+

+

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

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17

Plánovanie osláv k 770. Výročiu prvej písomnej zmienky mesta Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Ja som povedal svoj názor minule. Robíme oslavy v roku 2019 alebo 2020?
Mgr. Vladimír Šolc
Väčšina bola za rok 2019.
MVDr. Michal Kapusta
Pre pani ekonómku je to signál do rozpočtu začleniť peniaze na oslavy, je otázkou, že koľko.
Necháme komisii cestovného ruchu aby sa tomu venovala. Je treba rozmýšľať o sume 15 tis. €
aby to bola akcia aj tu v parku za úradom a oceňovanie v kongresovej sále. Zhodli sme sa na tom
na pracovnom rokovaní poslancov.
Mgr. Jozef Srnka
Bol som za primátorom s myšlienkou dať grafikom spracovať piktogram k tomuto výročiu, ktorý by
sa používal v roku 2019 na hlavičkovom papieri mesta, na plagátoch atď. Cena takéhoto
spracovania loga aj s tým písmom je 500,- € aj s právami pre mesto.
Ing. Ján Lisoň
Mesto Spišská Nová Ves má univerzálny piktogram, toho roku im tam pribudlo číslo 770. Bude to
k roku 2019 ale bude sa používať tento piktogram aj naďalej. Je to vec univerzálna.
Mgr. Jozef Srnka
My to začneme používať v roku 2019.
Peter Hanigovský
Bude to výberové konanie či to je už dohodnuté?
Mgr. Jozef Srnka
Nie je to dohodnuté.
Peter Hanigovský
Môžu sa prihlásiť aj iní grafici?
Mgr. Jozef Srnka
Sú oslovení žiaci ZUŠ a naši grafici čo pripravujú občasní Podhradčan.
Ing. Ján Lisoň
Ak by sme mali pyktogram tak by sme ho mohli mať aj na stránke mesta ale mohol by byť
vyhotovený aj vo väčšom rozmere aby sa používal pri našich slávnostiach, aby to bolo vyložené
na javisku v parku alebo v kinosále aby sme celý rok fungovali pod týmto znakom, nie len na
oslavách 770 výročia v auguste ale aj napr. pri oceňovaní žiakov. Toto by bolo pre nás využiteľné
počas celého roka.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-13
MZ schvaľuje zorganizovanie osláv k 770. výročiu prvej písomnej zmienky mesta Spišské
Podhradie na august 2019 v priestoroch kongresovej sály mesta a parku za mestským úradom.
Zodpovedný:
-
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Primátor

17.55 hod. – prišiel pán poslanec Mgr. Jozef Bača

Termín:

13.12.2018

Bod č.: 18

Odmeny pre poslancov za rok 2018
Mária Kaľavská
Ja by som navrhovala sumu 100 € v čistom.
MVDr. Michal Kapusta
Nie som proti tomu, určite si odmeny zaslúžite tí čo ste boli v tomto volebnom období poslancami.
Nevieme zrealizovať keď budú schválené aby boli odmenení aj poslanci, ktorí už nie sú v tomto
volebnom období poslancami. Budeme sa baviť o sume brutto.
Peter Hanigovský
Navrhujem aby sme odmeny tohto roku nebrali, boli voľby, tých 100,- € nás nezabije.
Mgr. Milan Blahovský
Môže sa vzdať odmeny kto je proti?
MVDr. Michal Kapusta
Samozrejme. Ja navrhujem odmenu vo výške 200,-€ brutto.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-B-14
MZ schvaľuje v zmysle zásad odmeňovania poslancov odmenu poslancom za činnosť v minulom
volebnom období 2014 – 2018 vo výške 200,-€ brutto pre jedného poslanca.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
-

+
+
+

13.12.2018

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

+

+
0
0

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Slávka Čarná
Kto sa chce vzdať odmeny nech to povie teraz pretože potom máme problém so zaúčtovaním
vrátenia odmien.
Peter Hanigovský
Ja sa vzdávam odmeny.
Bod č.: 19

Správy z komisií pri MZ
Mária Kaľavská
Prečítala správu z Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu z finančnej komisie .
Ján Michalik – odpustenie vodného a stočného – komisia berie na vedomie predložené doklady
žiadateľom. S prijatím návrhu pre MZ počká do doručenia faktúry od PVPS a.s. o odbere vody za
obdobie 17.8.2018 – 16.8.2019.
OZ HIPOEDU – žiadosť o poskytnutie príspevku – komisia berie na vedomie žiadosť a navrhuje
MZ vrátiť žiadosť žiadateľovi ako neúplnú pretože nespĺňa podmienky VZN č. 1/2018.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Finančná komisia navrhuje MZ aby uložilo mestskému úradu:
a) kontrolovať úplnosť doručených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta tak, že MsÚ preverí či
žiadosti spĺňajú podmienky uvedené vo VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
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b) len úplné žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta predkladať finančnej komisii na prerokovanie
a MZ na rozhodnutie
Uznesenie č.: MZ-N2-18-C-1
MZ ukladá MsÚ:
a) kontrolovať úplnosť doručených žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta tak, že MsÚ preverí či
žiadosti spĺňajú podmienky uvedené vo VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
b) len úplné žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta predkladať finančnej komisii na prerokovanie
a MZ na rozhodnutie
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

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

13.12.2018

+

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Milan Blahovský
Prečítal správu zo zasadnuňtia majetkovej komisie.
Ján Michalik – majetková komisia sa stotožňuje s názorom finančnej komisie.
Patrik Školník, Jana Školníková, žiadosť o odkúpenie voľného mestského pozemku – urobili sme
obhliadku a komisia doporučuje MZ zamietnuť žiadosť z dôvodu potrieb mesta pri krízových
udalostiach a nechať túto časť pozemku ako požiarnu uličklu.
Erik Bendik – žiadosť o odkúpenie domu – komisia vykonala obhliadku na tejto ulici. Zámerom
mesta je odvodnenie povrchovej vody na Robotníckej ulici a odvodňovacie potrubie musí ísť cez
tento dom do potoka Margecianka. Z tohto dôvodu sa táto žiadosť musí odročiť na neskoršie
obdobie. Komisia zobrala žiadosť na vedomie.
P. Hrobár – žiadosť o zakúpenie mestského pozemku – komisia bola na obhliadku a konštatuje,
že v žiadosti nie sú uvedené žiadne informácie o rozlohe pozemku ako ani priestorové
umiestnenie zamýšľanej stavby domčeka. Komisia môže túto žiadosť prerokovať až po doručení
potrebných náležitostí.
Enerpro – komisia doporučuje MZ uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy medzi zmluvnými
stranami a to mestom Spišské Podhradie a ENERPRO, s.r.o.
Maram group – komisia bola oboznámená primátorom mesta a zástupcom primátora o zámere
výstavby bytového domu na Palešovom námestí. Komisia berie túto informáciu na vedomie.
Vyradenie notebookov – dôvodom na vyradenie je doba nadobudnutia, rok 2008 z čoho vyplýva
morálne opotrebenie ako softvérová podpora, zastaralý operačný systém a užívateľské programy,
neplatný antivírusový program a pod. Hardwarová vybavenosť týchto notebookov vzhľadom na
dobu nadobudnutia je pre dnešnú programovú podporu nevyhovujúca. Naloženie s vyradeným
majetkom ponecháva komisia na rozhodnutí vedeniu mesta.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Nemám problém s vyradením ani predaním netebookov. Dnes to nevyriešime. Pripravíme to na
ďalšie MZ, ale nikto ako osoba nemá takú právíomoc aby mohol rozhodnúť o odpredaji
notebookov.
Štefan Faltin
Prečítal správu zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku.
Dopravná značka na Kúpeľnej ulici je osadená len v gume, niekoľkokrát ju už odfúklo. Bol by som
rád aby tá značka bola osadená na pevno aby sa s ňou nedalo manipulovať.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
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Jozef Komara
Prečítal správu zo zasadnutia stavebnej komisie.
Komisa navrhla aby bola namontovaná tabuľa na parte.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mária Kaľavská
Aby sa nedávali parte na stenu na pošte ale aby bola urobená tabuľa.
Ing. Ján Lisoň
To je cudzí majetok. To je skôr ako podnet aby primátor rokoval s majiteľom nehnuteľnosti.
Uznesenie č.: MZ-N2-18-A-5
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

13.12.2018

Bod č.: 20

Rôzne
MVDr. Michal Kapusta
28.12. to je piatok je MZ, stretneme sa k rozpočtu. Na štvrtok na 17.00 vás pozývam na pracovné
stretnutie k rozpočtu. Vonku je Podhradčan, sú v ňom akcie, ktoré sú cez Vianoce. Pozývam vás
všetkých na tieto podujatia. 17.01.2019 by mala zasadať vláda SR v Levoči, mal by sa
schvaľovať akčný plán okresu Levoča, 2,2 mil by mal byť pre celý okres na obdobie 5 rokov,
vláda bude rozdeľovať 1 mil. €, akurát sa teraz okolo toho rokuje. 18.1 je mestský ples, pozývam
vás na mestský ples do kongresovej sály, účinkujúci sú naši ľudia zo ZUš, p. Nižník, p. Dinda.
Bod č.: 21

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 18.25 hod.
V Spišskom Podhradí dňa 13.12.2018

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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