Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 16.03.2017
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oceňovanie držiteľov plakety Prof. MUDr. Jána Janského za rok
2016 v meste Spišské Podhradie
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
Správa o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské
Podhradie za rok 2016
Správa o hospodárení ProPopulo s.r.o. za rok 2016
Správa o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít pri MsKS za
rok 2016
Podanie žiadosti o NFP – Zberný dvor Spišské Podhradie
Podanie žiadosti o NFP – Zníženie energetickej náročnosti
administratívnej budovy Meštiansky dom Mariánske námestie
34, Spišské Podhradie
Podanie žiadosti o NFP – Obnova spoločenského domu –
Spišské Podhradie, parc. KN-C č. 103/2
Vyhodnotenie 20. kola VOS na predaj stavebných pozemkov
IBV Pivovar a vyhlásenie 21. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Vyhodnotenie VOS na predaj rodinného domu Prešovská 5
v Spišskom Podhradí
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

predsedajúci
primátor
primátor
primátor

21.
22.

Majetok mesta:
1. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – bývalá ZUŠ
v Spišskom Podhradí – Lukáš Skovajsa, Bielidla 26,
Spišské Podhradie /Martin Hric, Bielidla 16, Spišské
Podhradie
2. Žiadosť o prenájom pozemku – IZOŠKOT s.r.o.,
Beharovce 17
3. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Dávid Blahovský,
Hviezdoslavova 38, Spišské Podhradie
Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie
za rok 2016
Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2016
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za
rok 2016
Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2016
Záverečný účet mesta za rok 2016

23.
24.

Správy z komisií pri MZ
Rôzne

18.
19.
20.

primátor

zástupca primátora
riaditeľ OO PZ
správca
vedúci oddelenia
primátor
primátor

primátor
prednosta

prednosta
predsedníčka bytovej
komisie
primátor, prednosta,
predsedovia komisií

Mgr. Kapustová
Mgr. Kynčáková
hlavný kontrolór
primátor
primátor, predseda
finančnej komisie
predsedovia komisií
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25.

Záver

predsedajúci

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

Mgr. Milan Blahovský

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

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Vladimír Tomko
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Milan Blahovský
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Vítam poslancov, hostí, aj čestných hostí. Sú pripomienky k programu?
Ing. Ján Lisoň
Mám návrh na opravu znenia bodu 10 – „pri MsKS“ – vynechať „pri“.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-1
MZ schvaľuje opravu bodu č. 10 – správne znenie: „Správa o činnosti Oddelenia voľnočasových
aktivít MsKS za rok 2016“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Včera vyšla výzva na podávanie žiadostí na protipovodňové opatrenia – máme pripravenú
projektovú dokumentáciu na protipovodňovú ochranu na ulici Dr. Špirku, navrhujem doplnenie do
programu rokovania, tento bod dať za bod 14.
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Uznesenie č.: MZ-02-17-B-2
MZ schvaľuje doplnenie bodu rokovania o bod: „Podanie žiadosti o NFP Protipovodňová ochrana
na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí.“
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-17-B-3
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

16.03.2017

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

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem p. Vladimíra Tomka, p. Máriu Kaľavskú a p. Štefana Faltina.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-4
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Vladimír Tomko, Mária Kaľavská, Štefan Faltin.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem Mgr. Petra Vandraška a Mgr. Milana Blahovského.
MVDr. Michal Kapusta
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Zapisovateľka – p. Blahovská.
Bod č.: 4

Oceňovanie držiteľov plakety Prof. MUDr. Jána Janského za rok 2016 v meste
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Dovolil som si pozvať na MZ našich vzácnych hostí, našich Podhradčanov, ktorí už mnohokrát
darovali krv. Spoločne sa tešíme, že v našom mestečku žijú ľudia, ktorí si v tejto uponáhľanej
dobe nájdu čas a priestor pre druhých a to takým spôsobom, že darujú svoju vlastnú krv, aby
zachraňovali životy aj neznámym a cudzím ľuďom. Boli ocenení koncom roka v Levoči a myslím
si, žeby bolo vhodné aby sme si takýchto darcov ocenili každý rok aby sme vedeli akých máme
ľudí v meste.
Na dosiahnutie plakety prof. MUDr. Jána Janského u žien a mužov je odlišný počet odberov.
Bronzová plaketa – ženy a muži rovnako – 10 odberov
Strieborná plakety – ženy a muži rovnako – 20 odberov
Zlatá plaketa – ženy – 30 odberov, muži – 40 odberov
Diamantová plaketa – ženy – 60 odberov, muži – 80 odberov
Kňazovického medaila – ženy – 80 odberov, muži – 100 odberov.
Darovať krv ženy môžu 3x do roka, muži 4x do roka.
V roku 2016 máme držiteľov:
- bronzovej plakety – Matúš Berko, Bc. Pavol Kešeľák
- zlatej plakety – Rastislav Jasovský, Ivan Krendželák, Peter Hudáč
- diamantovej plakety – Pavol Kešeľák, Štefan Faltin
- primátor poďakoval darcom krvi a odovzdal im vecné ceny a peňažné poukážky
MVDr. Michal Kapusta
28.4. bude na MsÚ „Podhradská kvapka krvi“, kto môže a má chuť môže prísť na mestský úrad
darovať krv.
Bod č.: 5

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácii,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
Kanalizácia a ČOV – máme nové výmery od URSA, sme v trvalej prevádzke, schválená je na 5
rokov, máme dve povinnosti – aktivácia údajov a balastné vody. Dostali ste pozvánky na
požehnanie a Deň otvorených dverí na ČOV, dúfam, že všetci prídete, pozvaní sú viacerí ľudia.
Projekt vodná nádrž – máme vysúťaženú firmu, dnes sme mali prvé stretnutie – rozdelili sme si
úlohy čo a ako. Mohlo by sa to realizovať na pozemkoch biskupského úradu.
Podali sme projekty: Rybníček vodovod – celková výška 141 250, odstránenie čiernych skládok
na území mesta – 51 295,32 €, zateplenie požiarnej zbrojnice – 83 995,85 €, INTERREG
Poľsko-Slovensko – chýbali nám dva body do úspešnosti, včera sme podali odvolanie, bolo
podaných 300 projektov z toho do druhého kola postúpilo 41 projektov aj my a schválených bolo
19 projektov z toho 13 zo Žilinského kraja a 6 z Prešovského kraja.
Máme schválený projekt na obnovu bývalej Reštaurácie pod hradom - 501 037,21 €. Máme
potvrdenú realizáciu obnovy kultúrnych pamiatok z ministerstva financií priamo zo štátneho
rozpočtu na obnovu pamiatkovej zóny v Spišskom Podhradí – 90 000,- €.
Rekonštrukcia budovy MsÚ – čakám na podpis zmluvy o NFP a spustíme kontrolu VO na stavbu
a dozor – 371 731,96 €.
Kultúrne akcie tento rok:
- 21.04. – Deň otvorených dverí na ČOV
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- 30.04. – majáles
- 26.05. – 28.5. – Spišský Jeruzalem
- 27.05. – návrat „Haničky“ pod Spišský hrad o 15.00 hod.
- 02.06. – Kapitula deťom
- 24.6. – 25.06. Spišské folklórne slávnosti, 45. ročník
- 16.07. – Majstrovská SR v cestnej cyklistike dorastu v Spišskom Podhradí
- 22.07. – 23.07. – mesto pod sieťou – Unesco
- 01.09. – Podhradské trhy
- 03.09. – beh okolo Spišského hradu
a ďalšie sprievodné akcie v meste – kultúrne leto s MsKS
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

16.03.2017

Bod č.: 6

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Na minulom MZ bolo prijatých 33 uznesení, 26 bolo splnených, zvyšok trvá. Má niekto dotaz
k uvedeným uzneseniam? Na budúce MZ prepošlem všetkým všetky nesplnené uznesenia
z minulého roku.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

16.03.2017

Bod č.: 7

Podnety občanov
Štefan Faltin
Oslovili ma občania Štúrovej ulice – žiadajú mesto či by nemohlo urobiť zábradlie okolo schodov
ako sa prechádza po chodníku ku prvej bytovke, sú tam schody. Schody sú úzke, majú krátky
nášľap a v zime bolo dosť hladko, nie je sa o čo zachytiť. V jeseni minulého roku roku som už
o tom hovoril, že na Štúrovej ulici na konci - smerom ku kláštornej záhrade sú diery, ktoré by bolo
dobre zaplátať, aby sa zaliali aspoň s betónom keď k asfaltu tak skoro neprídeme.
Mgr. Peter Vandraško
Máme problém s parkovacími plochami v čase dušičiek. Bočný vchod do cintorína od p. Piatnicu,
ktorý je funkčný či by sa tam nedala skultúrniť parkovacia plocha aby sa tam prestali zgrupovať
asociáli, ktorí robia neporiadok. Neviem či to je alebo nie je náš pozemok, ide o to aby sa tam
skultúrnil pozemok na parkovanie.
Peter Hudáč
Kúpeľná ulica, už roky je zaasfaltovaný poklop pred našim domom, bolo by to potrebné opraviť.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Z jednej strany schodov, o ktorých hovoril p. Faltin, je bezbariérový prístup, bol minulý rok
upravený, mamičky s kočíkmi tam nemajú kade prejsť, je to teraz zablatené, keby sa to dalo
sprístupniť.
MVDr. Michal Kapusta
Pozrieme sa na to.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
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Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

16.03.2017

Bod č.: 8

Správa o činnosti Obvodného oddelenia Policajného zboru v meste Spišské
Podhradie za rok 2016
Mgr. Jozef Pentrák
Predniesol správu – Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste Spišské Podhradie za rok
2016. Správa tvorí prílohu zápisnice.
17.25 – prišiel p. poslanec Peter Hanigovský
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať na dobrú spoluprácu s obvodným oddelením, musíme to všetci vnímať, že sa
staráte, vidieť vás aj skoro ráno aj neskoro večer, chodia aj peši, vidíme ich, že sú vonku na
obchôdzke. Ešte raz ďakujeme.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-4
MZ berie na vedomie Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste Spišské Podhradie za rok
2016.
Zodpovedný:
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 9

Správa o hospodárení ProPopulo s.r.o. za rok 2016
Ing. Ladislav Mišičko
Predniesol Správu o hospodárení v lesoch mesta spišské Podhradie za rok 2016. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu, som rád, že takto napredujeme a spolupráca ide a vieme
nájsť spoločnú reč, keby každá firma všetko tak dodržiavala a platila ako ProPopulo, tak by to
bolo v poriadku. Ďakujem, teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-5
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení ProPopulo s.r.o. za rok 2016.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

16.03.2017

Bod č.: 10

Správa o činnosti oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2016
Mgr. Vladimír Šolc
Predniesol Správu o činnosti oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2016. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Na zasadnutí MZ v novembri 2016 túto úlohu uložilo MZ riaditeľke MsKS, to isté som rozprával
minulý rok. Minulý rok sme sa týmto uznesením vysporiadali, musíme aj teraz. Mám pripomienku
k správe, prvá strana , prvý riadok – MsKS predkladá správu nie oddelenie, preto považujem za
potrebné aby sa prvá strana upravila, oddelenie MsKS nie je Školská ulica, ak má riaditeľ
predložiť správu tak má na nej byť napísané predložila riaditeľka MsKS, nie vedúci oddelenia. MZ
má dosah na riaditeľov, nie na zamestnancov. Toto má súvislosť, preto som to uznesenie
navrhoval a nie preto, že sa mi to prisnilo.

6

MVDr. Michal Kapusta
Máš pravdu, má to byť pod hlavičkou MsKS, toto, že predkladá správu p. Šolc ako vedúci
oddelenia je moje rozhodnutie, vie odpovedať na otázky. Riaditeľka MsKS pani Gondová žiada
MZ aby správu v jej zastúpení predniesol Mgr. Vladimír Šolc, vedúci oddelenia voľnočasových
aktivít MsKS. K aktivitám máte nejaké otázky alebo k správe? Opravíme to čo pripomienkoval
Ing. Lisoň a prepošleme opravenú správu poslancom.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-6
MZ berie na vedomie pripomienky Ing. Lisoňa k Správe o činnosti oddelenia voľnočasových aktivít
MsKS za rok 2016.
Zodpovedný:
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-7
MZ berie na vedomie žiadosť riaditeľky MsKS.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

16.03.2017

Uznesenie č.: MZ-02-17-A-8
MZ berie na vedomie Správu o činnosti oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2016.
Zodpovedný:
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 11

Podanie žiadosti o NFP – Zberný dvor Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Výzva hovorí o tom, že to môže mať viacero kombinácií. Dorábame projektovú dokumentáciu pre
ohlásenie drobnej stavby v lokalite Rybníček – príves a malé auto, nie multicar ale niečo podobné.
Veľké auto do týchto finančných limitov nevojde. Predniesol návrh na uznesenie.
Peter Hanigovský
Areál je plánovaný tam kde bol predtým?
MVDr. Michal Kapusta
Áno ale k tomu dorábame na Rybníčku spevnenú plochu na jeden veľkoobjemový kontajnér.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-5
Obecné zastupiteľstvo obce - Mesta Spišské Podhradie.
a)
súhlasí s predložením ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 za účelom realizácie
projektu s názvom Spišské Podhradie – zberný dvor na SO, ktorým je Ministerstvo vnútra SR,
pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce a platným územným
plánom /ak obec má povinnosť mať vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu/
b)
súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov,
c) súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich
rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu .
Celkové náklady 500 000,00 €, 5% 25 000,00 €
Zodpovedný:
primátor
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+

7

Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Podanie žiadosti o NFP – Zníženie energetickej náročnosti administratívnej
budovy meštiansky dom Mariánske námestie 34 Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Pripravili sme projektovú dokumentáciu, v utorok máme stavebné konanie, týka sa to tejto budovy.
Zateplenie budovy len z dvora, z vnútra, rozvody atď. predpokladám, že bude rozpočet bude do
550 tis. €. Ak bude vygenerované presné číslo podám vám informáciu. Predniesol návrh na
uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-6

Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí schvaľuje predloženie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na SO
a. názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy meštiansky dom
Mariánske námestie 34, Spišské Podhradie
b. kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
c. výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
z celkových oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 550 000,00. €
Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

16.03.2017

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

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Podanie žiadosti o NFP – Obnova spoločenského domu Spišské Podhradie,
parc. KN-C č. 103/2
MVDr. Michal Kapusta
Opatovne tá istá výzva – javisko a hľadisko pri ZUŠ – 900 tis. € preto lebo počítam, že projekt
bude stáť cca z vonku 500 -600 000,- € a zvyšok z vlastných zdrojov. Táto výzva rieši zateplenie,
elektrinu, vodu, výmenu vzduchu, okná, strecha, omietka, podlahy, zvyšok musíme urobiť zo
svojich. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-7

Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na SO
a. názov projektu: Obnova spoločenského domu – Spišské Podhradie, parcela č.: 103/2
b. kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
c. výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
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z celkových oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 900 000,00. €
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

16.03.2017

+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Podanie žiadosti o NFP Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom
Podhradí
MVDr. Michal Kapusta
Protipovodňová ochrana - sme pripravení, máme stavebné povolenie, jedná sa o reguláciu
potoka na ul. Dr. Špirku. Uvidíme či budeme úspešní v tomto projekte. Budeme sa o to biť.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-8

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP na RO pre OP KŽP:
- Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z
celkových oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 500 000,00 €
- kód výzvy t.j. OPKZP-PO2-SC211-2017-21
-súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu v objeme min. 5%
z celkových oprávnených výdavkov
- súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými
výdavkami projektu
Celkové náklady 500 000,00 €, 5% 25 000,00 €
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

16.03.2017

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 15

Vyhodnotenie 20. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 21. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
Mgr. Jozef Srnka
V rámci 20 kola bola doručená jedna cenová ponuka, spĺňala všetky podmienky, daný pozemok
môžeme odpredať. Ostáva nám ešte jeden pozemok do ďalšieho kola.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-9

MZ berie na vedomie výsledok 20. kola VOS.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

16.03.2017

Uznesenie č.: MZ-02-17-B-9

MZ schvaľuje predaj stavebných pozemkov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie v
lokalite novej IBV Pivovar v Spišskom Podhradí formou obchodnej verejnej súťaže v
zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a to
nasledovné parcely registra C KN, ktoré sú určené na individuálnu bytovú výstavbu:
p.č.

PARCELNÉ ČÍSLO

VÝMERA V m2

DRUH POZEMKU

1

2086/26

838

Orná pôda

2

2086/27

809

Orná pôda

3

2086/28

791

Orná pôda

4

2086/29

693

Orná pôda

5

2086/30

693

Orná pôda

6

2086/31

693

Orná pôda

7

2086/32

603

Orná pôda

8

2086/33

603

Orná pôda

9

2086/34

565

Orná pôda

10

2086/35

568

Orná pôda

11

2086/18

603

Orná pôda

12

2086/17

596

Orná pôda

10

13

2086/19

585

Orná pôda

14

2086/20

565

Orná pôda

15

2086/21

730

Orná pôda

16

2086/22

755

Orná pôda

17

2086/23

823

Orná pôda

18

2086/24

989

Orná pôda

19

2086/25

1 154

Orná pôda

20

2086/37
2276/3

748
99

Orná pôda
ZPaN

21

2086/36

791

Orná pôda

22

2086/16

580

Orná pôda

23

2086/15

551

Orná pôda

24

2086/14

572

Orná pôda

25

2086/13

643

Orná pôda

26

2086/12

852

Orná pôda

27

2086/11

710

Orná pôda

28

2086/10

755

Orná pôda

29

2086/9

842

Orná pôda

30

2086/8

1 473

Orná pôda

31

2086/7

982

Orná pôda

32

2086/6

891

Orná pôda

33

2086/5

896

Orná pôda
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a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže (osobitná príloha) na predaj pozemkov,
ktoré budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do
obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Spišské
Podhradie. Obchodná verejná súťaž bude zverejnená aj v denníku Spišský korzár.
Minimálna cena je 14,- €/m2 (cena stavebného pozemku vrátanie inžinierskych sietí).
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

16.03.2017

+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

Vyhodnotenie VOS na predaj rodinného domu Prešovská 5 v Spišskom Podhradí
Mgr. Jozef Srnka
Boli doručené dve obálky, obidve spĺňali súťažné podmienky, výhercom súťaže je Lucia
Rovderová s ponukou 35 000,- €.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-10

MZ berie na vedomie výsledok VOS.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

16.03.2017

MVDr. Michal Kapusta
Víťaz bude vyrozumený, musia byť splnené podmienky súťaže.
Bod č.: 17

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Predniesla návrh na uznesenie k prideleniu bytu.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-10
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 12 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Petra Jurčišina, bytom Lackovce 200 a pre pani Vlastu Puškárovú, bytom Zemplínske Hámre
350/53 na dobu určitú od 28.4.2017 do 31.7.2017 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Pred rokom a pol sme dostali žiadosť od p. Faitha, že chce predať mlyn aj rodinný dom. V tejto
žiadosti bola cena 210 tis. €, idú po meste reči, že sa už udial predaj, volali sme spolu dnes, hľadá
adekvátneho kupca, cenu spustil na 180 tis. €. Povedal som mu, že skúsime aj my niekoho nájsť,
je tam mlyn a dom s dvomi bytmi. Počká rok, povedal mi. Tento problém nie je akútny ako sa už
po meste rozpráva, ale je tu a možno o rok to môže byť veľký problém. Som rád, že sme sa s p.
Faithom dohodli na nejakej odkladnej dobe.
Bod č.: 18

Majetok mesta
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – bývalá ZUš v Spišskom Podhradí – Lukáš
Skovajsa, Bielidla 26 Spišské Podhradie/Martin Hric, Bielidla 16, Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schvaľovali zámer. Máte otázky k tomuto? Stanoviská komisií sme mali na
minulom MZ.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia – odporúča MZ odpredať parcelu KN-C 1003, 1002, 1004/1 za cenu 14,- €/m2
a budovu bývalej ZUŠ s.č. 131 na parcele KN-C 1003 za symbolickú cenu 1,- €.
MVDr. Michal Kapusta
Je to areál bývalej ZUŠ, sú to Podhradčania, chcú si to rozdeliť na dve časti, starú ZUŚ zbúra
a postaví dom a v druhej časti garáže. Navrhujú 14,- €/m2 ako za stavebný pozemok preto za
dom bola nula. Rozdelí sa to GP. Stará budova pôjde dole a vybudujú most z druhej strany ako je
panelová cesta.
Peter Hanigovský
Aká cena je?
MVDr. Michal Kapusta
Cca 27 000,- €.
Vladimír Tomko
Za 1,- € dom?
MVDr. Michal Kapusta
Tak ako sme sa dohodli na starej škole, cena išla 14,- € za m2. Teraz to isté je to s bývalou ZUŠ,
sú ochotní to kúpiť za cenu 14,- €/m2, spolu 27 400,- €.
Ing. František Pravlík
Informoval som sa aj ja pred rokovaním komisie či nemá ZUŠ o tieto priestory záujem, tá budova
je tak schátralá, že jej ďalšie užívanie by vyžadovalo vysoké finančné náklady. Je tam
zdemolované kúrenie, zateká strecha, mesto nemá záujem podnikať v tejto budove.
Peter Hanigovský
Likvidácia eternitu z takej strechy ako je tam – táto strecha má také 2 t., to sú obrovské náklady
na demoláciu a predpokladám, že dajú do toho 5-6 tis. €. Nie je to zadarmo, tvrdo si to zaplatia.
Mgr. Milan Blahovský
Už cena za pozemok je 14,-€, normálna cena v meste je 7,- €, čiže my predávame parcelu v istej
sume.
MVDr. Michal Kapusta
Sú to mladí ľudia, ktorí tu chcú ostať. Predali sme 32 stavebných pozemkov a zostal nám len
jeden, budeme musieť rozmýšľať o ďalších.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-11
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta a to: stavba – rodinný dom s.č. 131 na
pozemku parcela KN-C 1003 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m2, pozemky parcela
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KN-C 1002 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, parcela KN-C 1003 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 276 m2 a novovytvorená parcela KN-C 1004/1– ovocné sady
vo výmere 1077 m2 , vzniknutá podľa GP č. 15/2017 zo dňa 21.02.2017 vyhotoveného
Ing.Jurajom Fabianom, 053 02 Klčov 137, overeného Okresným úradom Levoča, odbor
katastrálny dňa 22.2.2017 pod číslom G1 – 54/2017 oddelením od pozemku parcela KN-C –
1004/1 – ovocné sady vo výmere 1610 m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísaných na LV č. 1 na Lukaša Skovajsu, Bielidla 26, Spišské Podhradie spôsobom podľa
citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje
k účelnejšiemu využitiu majetku mesta Spišské Podhradie a rozvoju občianskej vybavenosti
v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-17-B-12
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľnému majetku mesta a to: stavba – rodinný dom s.č. 131 na
pozemku parcela KN-C 1003 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 276 m2, pozemky parcela
KN-C 1002 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, parcela KN-C 1003 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 276 m2 a novovytvorená parcela KN-C 1004/1– ovocné sady
vo výmere 1077 m2 , vzniknutá podľa GP č. 15/2017 zo dňa 21.02.2017, vyhotoveného
Ing.Jurajom Fabianom, 053 02 Klčov 137, overeného Okresným úradom Levoča, odbor
katastrálny dňa 22.2.2017 pod číslom G1 – 54/2017 oddelením od pozemku parcela KN-C –
1004/1 –ovocné sady vo výmere 1610 m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísaných na LV č. 1 pre Lukáša Skovajsu, Bielidla 26, Spišské Podhradie za celkovú cenu 19
908,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-17-B-13

MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného
zreteľa pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta –
novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C 1004/8– ovocné sady
vo výmere 533 m2 , vzniknutá podľa GP č. 15/2017 zo dňa 21.02.2017, vyhotoveného
Ing.Jurajom Fabianom, 053 02 Klčov 137, overeného Okresným úradom Levoča, odbor
katastrálny dňa 22.2.2017 pod číslom G1 – 54/2017 oddelením od pozemku parcela KN-

14

C – 1004/1 –ovocné sady vo výmere 1610 m2, zapísaná na LV č. 1 na Martina Hrica,
Bielidla 16, Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je
skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využitiu majetku
mesta Spišské Podhradie a rozvoju občianskej vybavenosti v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

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

16.03.2017

+

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-02-17-B-14
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1004/8– ovocné sady vo výmere 533 m2 , vzniknutá podľa GP č. 15/2017 zo dňa 21.02.2017,
vyhotoveného Ing.Jurajom Fabianom, 053 02 Klčov 137, overeného Okresným úradom Levoča,
odbor katastrálny dňa 22.2.2017 pod číslom G1 – 54/2017 oddelením od pozemku parcela KN-C
– 1004/1 –ovocné sady vo výmere 1610 m2, zapísaná na LV č. 1 pre Martina Hrica, Bielidla 16,
Spišské Podhradie za celkovú cenu 7 462,- €. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí
kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta
Žiadosť o prenájom pozemku – IZOŠKOT, s.r.o., Beharovce 17
MVDr. Michal Kapusta
Je tu firma čo chce v meste vybudovať umyvárku áut, nabíjanie elektromobilov atď. , na to aby
dostal stavebné povolenie musí mať vysporiadaný vzťah k pozemku, ktorý nie je jeho ale
potrebuje sa dostať na svoj pozemok do firmy, vybuduje na našom pozemku vjazd a výjazd do
firmy, musí mať nájomnú zmluvu, preto je návrh na 1,- €.
Ing. Ján Lisoň
Nie je do zámeru potrebné doplniť aj dobu?
MVDr. Michal Kapusta
Môže byť, nebránime sa tomu.
Mgr. Milan Blahovský
Ako to má poriešené s vodou, ak tam bude mať umyvárku?
MVDr. Michal Kapusta
Okresný úrad životného prostredia povedal, že odpadové vody pôjdu do našej ČOV ak nebude
mať recykláciu vody a bude platiť za čistenie koľko mu vodomer nameria, ale dažďové vody
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musia zostať na jeho pozemku a tak to bude aj pri ďalších stavebných povoleniach kohokoľvek
v lokalitách, kde nie je dažďová kanalizácia.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča MZ prenájom pozemkov na výstavbu troch prístupových ciest
k objektu žiadateľa približne v celkovej výmere 170 m2 na parcele 1843/2 zastavané plochy
a nádvoria za cenu 1,- € na dobu 10 rokov.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zobrala žiadosť na vedomie nebola jasná výmera, nezaoberali sme sa touto
žiadosťou podrobne.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-15
MZ schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľnosti formou OZ – pozemok časť parcely KN-C 1843/2 –
zastavané plocha a nádvoria vo výmere cca 170 m2, zapísanej na LV č. 1 nachádzajúcej sa v k.ú.
Spišské Podhradie v prospech IZOŠKOT, s.r.o., 053 05 Beharovce 17, IČO:46553339.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta
Žiadosť o odkúpenie pozemku – Dávid Blahovský, Hviezdoslavova 38, Spišské
Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o vysporiadanie pozemku, na ktorom je postavená garáž.
Ing František Pravlík
Majetková komisia odporúča MZ odpredať parcelu KN-C 1121/2 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 28 m2 za cenu 7,-€/m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zámer predaja pozemku KN-C 1121/2 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 28 m2 v k.ú. Spišské Podhradie žiadateľovi s podmienkami – žiadateľ
vypracuje na svoje náklady GP so zameraním predmetného pozemku, žiadateľ uhradí všetky
náklady spojené s predajom predmetného pozemku, pri predaji pozemku použiť cenu 7,- €/m2.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-16
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou OZ – pozemok parcela KN-C 1121/2 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2, zapísaný na LV č. 1, nachádzajúci sa v k.ú.
Spišské Podhradie pre Dávida Blahovského, Hviezdoslavova 38, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
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Bod č.: 19

Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2016
Mgr. Milada Kapustová
Predniesla Správu o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhadie za rok 2016. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-11
MZ berie na vedomie Správu o plnení komunitného plánu mesta za rok 2016.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

16.03.2017

Bod č.: 20

Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2016
Mgr. Denisa Kynčáková
Predniesla Správu o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2016. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Dobrovoľný hasičský zbor - kto je zodpovedná osoba za zverený majetok?
Mgr. Denisa Kynčáková
Neviem, musela by som si to pozrieť.
Ing. Ján Lisoň
Ak je zodpovedný p. Galarovič, nemôže byť členom dielčej inventarizačnej komisie, tak isto aj p.
Gondová – je hmotne zodpovednou osobou. Hmotne zodpovedná osoba predkladá dielčej
inventarizačnej komisii majetok k inventúre. Vychádzam z toho, ak jedna osoba predkladá
inventarizačnej komisii návrh, nemôže byť aj členom komisie, ktorá majetok kontroluje. Pozrite si
to, doporučujem aby hmotne zodpovedné osoby neboli členmi dielčích inventarizačných komisií.
Peter Hanigovský
Služby mesta – záväzky voči mestu od nájomcov – 76 962,39 €. Mali sme doteraz vo zvyku, že
sme sa venovali na neverejnom MZ týmto veciam, navrhujem či by sme sa nemohli k tomu na
budúcom MZ vrátiť alebo dávam podnet aby sme sa k tomu vrátili. Aj byty aj dane.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia toto prerokovala a mám pripravený návrh na uznesenie.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia sa zaoberala inventarizáciou. Po preštudovaní inventarizačného zápisu
komisiou nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel ani v jednom inventarizovanom objekte.
Komisia odporúča MZ inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2016 a jej výsledky zobrať na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-12
MZ berie na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2016.
Zodpovedný:
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 21

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016
Ing. Stanislav Ledecký
Záverečný účet – na niektoré veci upozornil p. audítor, na niektoré finančná komisia na čele s p.
Lisoňom, na niektoré som upozornil ja a potom ešte aj ekonomické oddelenie mimo ekonómky
Čarnej. Záverečný účet bol upravený a pripomienky boli zapracované, hovorím o aktuálnom ,
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ktorý nám prišiel dnes. Záverečný účet sa zverejňuje vopred 15 dní, možno bolo by dobre určiť
zodpovednú osobu za záverečný účet v čase neprítomnosti hlavnej ekonómky. Hlavný kontrolór
posudzuje návrh záverečného účtu z metodického hľadiska. Pre mňa je nereálne aby som si
prezrel každú účtovnú položku, každú dal do kalkulačky a pozrel či každé percento súhlasí to by
mi nestačil ani 100%-ný úväzok. Z môjho pohľadu odporúčam schváliť celoročné hospodárenie
bez výhrad v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, odporúčam finálne opravenú verziu
s opravenými chybami, na ktoré sme prišli. Opravovali to na ekonomickom oddelení p. Bujňáková
a Ing. Mikolajová. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-13
MZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016.
Zodpovedný:
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 22

Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2016
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol stanovisko audítora k záverečnému účtu. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala dokumenty k záverečnému účtu mesta, príspevkových
a rozpočtových organizácií a Služieb mesta s.r.o. a navrhuje MZ schváliť záverečný účet mesta
a celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 bez výhrad.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-14
MZ berie na vedomie Správu audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2016.
Zodpovedný:
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 23

Záverečný účet mesta za rok 2016
MVDr. Michal Kapusta
Boli tam chyby, ktoré spomenul hlavný kontrolór aj predseda finančnej komisie, ktoré sme našli
neskôr, dali sme to dokopy, záverečný účet je kompletný, opravený som poslal predsedovi
finančnej komisie a hlavnému kontrolórovi pred zastupiteľstvom. Ak sú nejaké veci, pýtajte sa,
tento stav je taký aký je. Možno, že boli chyby, dali sme to dokopy. Boli tam chyby, beriem to na
seba. Preto sa záverečný účet dáva do zasadnutia v marci, lebo každý projekt je hodnotený ako
mesto hospodári, rok 2015 bol záťažový lebo sme sa museli vyrovnať s krátkodobými úvermi,
teraz sme sa s tým vysporiadali, to je 10 bodov, ak máme záverečný účet.
Uznesenie č.: MZ-02-17-B-17
MZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Podhradie za rok 2016 bez výhrad.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
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Peter Hanigovský
Už v minulosti sme hovorili aby nebol záverečný účet v takej forme ako ho máme, ale tak ako je
rozpočet, je to prehľadnejšie lepšie sa to číta, ak treba tak dám návrh na uznesenie. Aby sa robil
tak ako máme rozpočet, školy už to dávajú v tabuľkovom podaní.
MVDr. Michal Kapusta
Určite je prehľadnejší rozpočet, ja nebudem proti, som rád, že sme to stihli dať dokopy, že sa na
to ekonómka podujala aj keď bola už na materskej dovolenke a že tie čísla sú dobré. Ale
nebránim sa tomu ak dáš také uznesenie. Nechcel som nikoho meniť na ekonomickom oddelení
počas materskej dovolenky Ing. Čarnej a verím tomu, že aj toto poriešime tak aby to bolo OK.
Ing. Ján Lisoň
Hlavný kontrolór konštatoval, že záverečný účet je v nejakej predpísanej forme, ale my na
rokovanie finančnej komisie sme dostali rozpis v tabuľke, tak ja som predpokladal, že to dostal
každý poslanec.
MVDr. Michal Kapusta
Určite to nebol zámer aby sa horšie študoval záverečný účet.
Bod č.: 24

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol správu zo zasadnutia školskej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- 13 000,- € rekonštrukcia telocvične v ZŠ Palešovo nám. 9, potom prišla iná suma na
rekonštrukciu telocvične, pozastavenie uznesenia trvá do 30.06. kým nebudú
pomenované presné úkony, potom sa budeme týmto zaoberať, p. Karpatyová by chcela
ozrejmiť situáciu, ktorá nastala v jej neprítomnosti
- Príprava dňa učiteľov
Mgr. Ľubica Karpatyová
Naša telocvičňa bola postavená v minulom storočí, o niekoľko rokov neskôr bol urobený živicový
poter. Betón pod tým zamrzol a živica popraskala, vzhľadom k tomu vznikla situácia, ktorá
ohrozuje žiakov. RÚVZ v roku 2015 nás vyzýva na odstránenie nedostatkov. V spolupráci
s mestom a p. primátorom sme posielali žiadosti na kraj aby nám boli pridelené finančné
prostriedky, zatiaľ sme neboli úspešní. Vzhľadom k tomu, že treba tieto nedostatky v telocvični
odstrániť tak predkladám žiadosť aby ste našu školu finančne podporili. Mimoriadne zásahy
sa v telocvični doteraz neudiali, treba vymaľovať, nové obloženie a vymeniť podlahu – obloženie
preto lebo radiátory vystupujú do priestoru, sú tam plynové rúry, toto všetko ohrozuje bezpečnosť
žiakov. Nové obloženie, ktoré by vystupovalo do priestoru by ochránilo tieto rúry a radiátory. Ja
žiadam mesto aby nám boli pridelené finančné prostriedky z koeficientu 1,5 na opravu podlahy
a ostatné náklady by sme chceli zaplatiť z vlastných prostriedkov. Oslovila som 3 firmy – suma
bude okolo 13 000,- €. Treba urobiť riadne verejné obstarávanie a na základe toho budeme
vedieť koľko nás bude stáť rekonštrukcia telocvične. Chcem vás poprosiť o podporu a ak budem
mať reálne náklady tak potom aj schválenie reálnych finančných prostriedkov z koeficient 1,5.
Ing. Ján Lisoň
Nie tak dávno sme riešili rozpočet na rok 2017 a vy hovoríte, že to nie je nová vec, mohli ste to
vtedy predniesť aby sme sa týmto od decembra zaoberali. Dnes neviem zaujať stanovisko lebo
neviem ako stojíte s finančnými prostriedkami. Pre budúcnosť, ak takúto vec máte mohli by ste to
predniesť skôr.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Ja už som o rekonštrukcii telocvične hovorila na zasadnutí finančnej komisie v roku 2015 alebo
16 vtedy ste sa vyjadrili pozitívne, že pomôžete.
Peter Hanigovský
Kedy ste dávali živicovú podlahu?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Keď bol riaditeľom p. Hlupík.
Peter Hanigovský
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Plánujete tam dať živicu?
Mgr. Ľubica Karpatyová
Odpruženú podlahu ako sa dáva do telocviční.
MVDr. Michal Kapusta
Na školskej komisii sa zaoberali koeficientom 1,5. dva mesiace dozadu a tam sa dohodli na vzorci
koeficienta 1,5. Dohodli sa riaditelia ústne, že 50% ostane priamo na poslancoch a tých druhých
50% sa dá na školy. 13 000,- € je časť z tohto balíka, ktorá patrí aj ZŠ Palešovo námestie.
Nemám problém ja s týmto návrhom či to bude schválené dnes alebo na májovom MZ, ak to je
podľa vašich pravidiel. Keď budeme úspešní RAJ – javisko a hľadisko tak koeficient 1,5 v tých
ďalších rokoch pôjde tam, tomu sa nevyhneme a všetci to chceme. Je na vás či to chceme dnes
schváliť alebo to zoberiem na vedomie, nechcem ísť proti jedným ani druhým. Ja skúsim ešte
niečo poriešiť s tou haváriou. Riaditelia si dohodli mechanizmus, ktorý ja rešpektujem.
Ing. Ján Lisoň
Ako predseda finančnej komisie navrhujem, aby sme zobrali požiadavku p. riaditeľky na vedomie.
Chcem poprosiť členov školskej komisie aby pripravili návrh na MZ na disponovanie s rezervou
1,5 , prebrali to na komisii ale zatiaľ to nemá žiadnu váhu, neprešlo to uznesením. Komisie
nemajú rozhodovaciu právomoc.
MVDr. Michal Kapusta
Pani riaditeľka, verejné obstarávanie spusť, nech beží a v máji budeme vedieť presnú sumu.
Peter Hanigovský
Chcem sa spýtať, ZMOS mal výhrady voči tomu, že od 1.6. majú ísť hore platy v školských
zariadeniach, máme nejakú rezervu keď budeme musieť im dať platy?
MVDr. Michal Kapusta
Ak bude platný zákon, my to tým ľuďom musíme dať. Pravdou je to čo rozpráva p. Sýkora aj
ministerstvo školstva, ale pravda je niekde uprostred. Týka sa to najmä škôlky a ZUŠ.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-15
MZ berie na vedomie požiadavku Mgr. Ľubice Karpatyovej, riaditeľka Základnej školy Palešovo
nám. 9 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Ing. Ján Lisoň
Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Záverečný účet – navrhujeme aby bolo uložené riaditeľke MsKS aby predkladala MZ návrhy
a skutočné čerpanie rozpočtu príslušného roku v členení príjmov a výdajov, podľa oddelení
uvedených v zriaďovateľskej listine. Predniesol návrh na uznesenie.
MsKS – prebytok v hospodárení – komisia navrhuje MZ aby prebytok z hospodárenia MsKS za
rok 2016 bol zahrnutý do príjmov rozpočtu MsKS v roku 2017.
Záverečný účet – dostali sme mnohé podklady, jedným bol aj bankový prehľad – je tam 5 alebo
6 účtov, ktoré mali na začiatku aj konci roka 0. Finančná komisia navrhuje vykonať kontrolu
bankových účtov mesta a preverenie potreby vedenia tých bankových účtov, u ktorých je
vykázaný nulový zostatok na začiatku aj na konci roka 2016, bez akéhokoľvek pohybu.
Uznesenie č.: MZ-02-17-C-1
MZ ukladá riaditeľke MsKS aby predkladala návrhy a skutočné čerpanie rozpočtu príslušného
roka v členení príjmov a výdajov podľa oddelení uvedených v zriaďovacej listine.
Zodpovedný:
Riaditeľka MsKS
Termín:
16.03.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
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Mgr. Milan Blahovský

+
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MVDr. Michal Kapusta
Na každý grant vzniká nový samostatný účet. Tie účty, kde projekt skončil, stalo sa v roku 2016 –
banky už nechcú zmeniť účty na iný projekt. Účty zriadené pre projekty, ktoré sú za nami a nie sú
potrebné zrušíme. Napríklad na kamery prídu peniaze niekedy až v priebehu 2 rokov ako sú výzvy
a samozrejme, ak sme úspešní. Grantové účty nie sú zadarmo. Urobíme tú kontrolu. Nie každý
účet kde je 0 je bez pohybu.
Finančná komisia navrhuje MZ aby v roku 2017 vykonalo kontrolu bonity všetkých pohľadávok
mesta.
Uznesenie č.: MZ-02-17-C-2
MZ ukladá vykonať kontrolu bankových účtov mesta a preverenie potreby vedenia tých bankových
účtov, u ktorých je vykázaný nulový zostatok na začiatku aj na konci roka 2016, bez akéhokoľvek
pohybu.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
08.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Žiadosť DSS o odpustenie stočného – finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť.
MVDr. Michal Kapusta
Je tu návrh z finančnej komisie, nechám to na vás. Žiadosť je rozpísaná dosť podrobne.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia predmetnú žiadosť prerokovala. Zobrala na vedomie, že DSS poskytuje pre
občanov mesta stravovanie pre dôchodcov. Preto zvažovala rôzne možnosti ako vyriešiť tento
finančný sklz, ktorý by DSS mala ako producent odpadových vôd. Nakoľko však predpokladané
ročné náklady na prevádzkovanie ČOV sú po odbornom prepočte cca 100 000,- € je riziko
akejkoľvek úľavy – odpustenia platby za stočné od producentov odpadových vôd poskytovať. Aj
na základe tejto skutočnosti sa s možnosťou zliav alebo odpustenia platieb minimálne v prvom
roku prevádzkovania ČOV neuvažuje ani vo VN č. 1/2017.
Peter Hanigovský
DSS je financovaný z VÚC a oni predkladajú rozpočet v roku 2016, nemali vtedy čísla. Oni vo
svojom rozpočte to nemajú zahrnuté. Som za to aby sa nedávali žiadne úľavy, ale navrhujem, aby
p. primátor vstúpil do rokovania s riaditeľkou na splátkovom kalendári, nakoľko VZN bolo
schválené až tohto roku, oni nemohli žiadať zriaďovateľa o navýšenie finančných prostriedkov.
MVDr. Michal Kapusta
Doteraz platil každý kto bol napojený na kanalizáciu a oni neplatili vôbec a sú napojení na kanál.
DSS a charitný dom na Spišskej Kapitule máme zohľadnené určité veci čo sa týka daní, pri tejto
stavbe čo realizuje teraz DSS mesto vychádza v ústrety, hovorili sme s riaditeľkou, že nemôžeme
ísť do úľavy ani odpustenia, tiež som toho názoru, aj keď vykonávajú služby pre nás. O tejto
informácii nikto nevedel, že to tak bolo, že neplatili stočné.
Uznesenie č.: MZ-02-17-F-1
MZ zamieta žiadosť DSS sv. Jána z Boha o odpustenie stočného z dôvodu, že to neumožňuje
aktuálne platné znenie VZN mesta č. 1/2017 o zneškodňovaní obsahu odpadových vôd podľa
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miestnych podmienok na území mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

16.03.2017

+

+
+
+
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Uznesenie č.: MZ-02-17-C-3
MZ ukladá vykonať v roku 2017 kontrolu bonity všetkých pohľadávok mesta Spišské Podhradie
a spoločnosti Služby mesta s.r.o. Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
31.10.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. František Pravlík
Predniesol správu zo zasadnutia majetkovej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Vladimír Tomko
Predniesol správu zo zasadnutia komisie životného prostredia. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Jozef Komara
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-02-17-A-16
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

16.03.2017

Bod č.: 25

Rôzne
- bode „Rôzne“ nebola žiadna diskusia
Bod č.: 25

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
MZ bolo ukončené o 19.30 hod.
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V Spišskom Podhradí dňa 16.03.2017

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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

23

