Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 13.5.2013
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci

4)

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách

5)
6)

Podnety občanov
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské
Podhradie - zamestnanosť a sociálna inklúzia
Výzva číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
Spišský Jeruzalem – podanie informácií

7)
8)
9)

zástupca
primátora

Majetok mesta:
1.) Vzorodev výrobné družstvo- dohoda o mimosúdnom
vyrovnaní
2.) Možnosti odpredaja kotolní v správe Služby mesta
s.r.o.
3.) Občianske združenie HIPOEDU
4.) Budova ZUŠ Sídlisko hrad 28 - zrušenie záložného
práva
5.) František Mecko, Vodný rad 5, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie domu na Štefánikovej ul. č. 23
6.) Ján Fľak, Galova 18, Spišské Podhradie - žiadosť
o odkúpenie pozemku
7.) Miroslav Rác, Čergovská 22, Prešov – odkúpenie
pozemkov
8.) Štefan Sýkora, Podzámková 28, Spišské Podhradie –
žiadosť o stanovisko mesta
9.) Budova SPP na Komenského ulici – podanie
informácie

10) Správa vodovodu v Katúni a na Štefaníkovej ulici - Aqua

zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
Primátor

primátor, zástupca
primátora
predseda komisie

Spiš plus s.r.o. 053 23 Rudňany č.433
11) Pridelenie bytu č. 12 na Palešovom námestí č. 25
v Spišskom Podhradí
12) Správa hlavného kontrolóra z kontroly evidencie
dochádzky v Materskej škole Spišské Podhradie
13) Správy z komisií pri MZ

hlavný kontrolór
predsedovia
komisií

14) Rôzne
15) Záver
Prítomní:
Peter Hanigovský

zástupca
primátora

Predsedajúci

+

Mgr. Ján Furman

+

1

Jozef Komara
+
MVDr. Michal Kapusta
+
Štefan Faltin
O
Mgr. Miloslav Repaský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Hostia podľa prezenčnej listiny

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

N
+
N
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Štefan Horbaľ
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Mgr. Miloslav Repaský
MVDr. Michal Kapusta
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 6
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-1

MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

13.05.2013

Primátor:

+

+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení. Dostali ste uznesenia domov, na minulom MZ bola
požiadavka na podávanie informácií o uznesení – kontrola daňových priznaných. Ing. Mikolajová
a Mgr. Kynčáková robia túto agendu, skontrolované Bielidla, Dr. Špirku a Galova ulica.
Mgr. Miloslav Repaský
Aký je výsledok šetrenia?
MVDr. Michal Kapusta
Sú tam nezrovnalosti, nemôžem na verejnom MZ presne povedať meno a adresu. Kontrolujú sa
veci a pri podávaní daňových priznaní sa dávajú veci do súladu. Ak niekto chce môže prísť
pozrieť do dokladov, ale nepatrí to na verejné MZ.
Podal informáciu ohľadne grantov.
Peter Hanigovský
To nie je prvá kontrola ku grantu na ZŠ Palešovo nám. 9.
MVDr. Michal Kapusta
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Kontrola z ROP bola toto je ohlásená kontrola Správy finančnej kontroly.
Peter Hanigovský
Posledná platba ešte nedošla?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. Podal informáciu ohľadne pracovných ciest.
Miroslav Longauer
Grant – amfiteáter a predajné stánky – boli sme informovaní, že ten grant už mal byť refundovaný
a pozeral som do faktúr a zmluva je až tento rok.
MVDr. Michal Kapusta
Zmluva je podpísaná s dátumom ako som ti ukazoval, povedal som, že je rozhodnutie
o schválení, neviem o tom, že som povedal, že je zmluva. Prv mesto urobí veci za svoje finančné
prostriedky a potom dá žiadosť o platbu. Teraz prišlo vyúčtovanie za chodník pri kláštorku , ktorý
sa robil v roku 2010.
Miroslav Longauer
V akom štádiu je chodník na Spišský hrad tento rok? Chcem sa opýtať či sa budú robiť práce na
chodníku alebo sa zakonzervujú do konca volebného obdobia.
MVDr. Michal Kapusta
Boli konzultácie na SPF – súhlasí s touto alternatívou chodníka aká je, že nebude mať pevný
základ. Dnes sme odniesli žiadosť na aktivačné práce t.j. 4 hod. mesačne za 60 – 70,- €, plus
príspevok na bývanie. Bude to 14 ľudí a cez mesto sme podali žiadosť na 12 ľudí, 2 do Katúň
a 10 v meste. Ak sa to schváli tak by mohli začať pracovať od 1.7.2013, aktivačné práce od
1.6.2013.
Miroslav Longauer
Prečo sa ten chodník nerobil minulý rok keď boli lepšie možnosti zamestnania ľudí cez Úrad
práce? Pokračuje sa slimačím tempom.
MVDr. Michal Kapusta
Minulého roku sme urobili rekonštrukciu parku okolo Immaculaty, naháňalo nás počasie a sú aj
iné práce. Na jeseň sme hovorili, že začneme opravovať veci na Prešovskej ulici. Možno je to
slimačie tempo výstavby chodníka na Spišský hrad.
Miroslav Longauer
Je tu nevôľa pri vykonávaní prijatých uznesení, chodník na Spišský hrad - kvalita zodpovednosti
to nie sú priority tohto vedenia. Pre mňa tento postoj je neprípustný, ja som nekandidoval preto
aby som tu sedel a záujmy vedenia mesta sú nad záujmami mesta a dopláca na to CR.
Mgr. Jozef Bača
Schvaľovalo sa poradie výstavby chodníkov a dodnes sme k tomu nepristúpili, ale dostal prednosť
chodník na Spišský hrad na tvoje prianie. Chodník sa robí ale vždy boli iné priority. Títo ľudia
pracovali, finalizuje sa Spišský Jeruzalem. Skončí sa jedna akcia a potom sa bude pokračovať.
Miroslav Longauer
To si hovoril minulý rok a predminulý, najprv chodníky v meste – súhlasím, mali sme možnosť
zamestnať ľudí z ÚP, materiál bol, toto je účelovosť tohto chodníka, bol som sa pozrieť na tento
chodník so zástupcom primátora. Kvalita a zodpovednosť za vykonanú prácu neviem komu
prideliť, zodpovednosť sa berie, že celé mesto je zodpovedné a nie je konkrétny človek, práca na
chodníku je zle urobená, hanbím sa za tento chodník, v takom stave ako je, bolo zbytočné ho
robiť.
Mgr. Jozef Bača
Chodník sa dokončí.
MVDr. Michal Kapusta
Keď si myslíš, že boli neobmedzené možnosti prijať ľudí cez Úrad práce, tak sa mýliš. Mesto
nahlásilo 25 ľudí a 1.12. bola podpísaná zmluva pre posledných z toho počtu. Nebolo
neobmedzené množstvo. Ani tých, ktorých nám štát schválil, ani tí všetci nenastúpili lebo nemal
štát peniaze. Nie každý chce ísť na aktivačnú prácu za 130,- €. Nechcú ísť pracovať na 4 hodiny.
Je schválené stavebné povolenie na výstavbu chodníka na hrad. Je osadená zámková dlažba,
travertínový štet, ktorý je osadený a kameň zasadený do hliny a obrastený trávou – toto je tretia
etapa.
Miroslav Longauer
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Cez Úrad práce zamestnať ľudí, boli možnosti, ale mám také informácie od zamestnancov ako
ich budeme kontrolovať, to sa nedá odkontrolovať atď. Videl si sám, že tá práca sa dá lepšie
previesť technicky – osadenie kameňov. Boli tam aj turisti a vyjadrili sa k tomu.
MVDr. Michal Kapusta
Bol si pozrieť ako ten chodník vyzeral keď ho osadili a keď po ňom prešiel hovädzí dobytok, ktorý
ich pouvoľňoval? Tento chodník tak odsúhlasili pamiatkari a SPF. A kto zo zamestnancov ti také
niečo povedal? Povedz to konkrétne, že si to poriešime my na úrade alebo to nerozprávaj.
Miroslav Longauer
Kvalita prevedenej práce – tie kamene skáču od seba, sú pomaly schody, boli tam teraz turisti
a chceli ísť hore na hrad, popozerali sa , obrátili a išli späť. Na tento chodník treba vibramy.
Uznesenie č.: MZ-6-13-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
Oľga Vaľová
Keď máme finančný problém aby ste zamestnávali ľudí, tak prečo potom voláme firmu Muškát
aby chodili kosiť parky? Kosačky máme zakúpené. Chodil kosiť pán Trošan a teraz už nemusí?
Firma Muškát za 100,- € tu isto nepríde. Chodník na hrad – zle sa tam chodí, to je pravda.
Jozef Komara
90% ľudí chodia po tráve keď je sucho, nie po chodníku.
MVDr. Michal Kapusta
Firma Muškát nekosí trávniky v meste, kosíme si sami, firma robila po zime rekultiváciu trávnika
a hnojenie trávnika.
Miroslav Longauer
Koľko stojí prevzdušňovacie zariadenie?
Mgr. Jozef Bača
Rozmýšľajme o tom, dajte návrh do rozpočtu.
Uznesenie č.: MZ-6-13-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

13.05.2013

Primátor:

Bod č.: 6

Podanie žiadosti o NFP – Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta
Spišské Podhradie – zamestnanosť a sociálne inklúzia
MVDr. Michal Kapusta
LSxP je pilotný projekt, spája sa z viacero častí, partnerom je Člověk v tísni, Kolpingovo dielo a p.
Kamil Jurkovský. Nebude to len podávanie žiadostí na investície ale sú to aj mäkké projekty kde
sa dajú zamestnávať ľudia cez MRK, je tu výzva, termín je 9.7. , máme sa stretnúť a dohodnúť či
nemôžeme zamestnať ľudí , toto je len na informáciu . Je to potrebné aby nespadla celá LSKP.
Uznesenie č.: MZ-6-13-A-3

MZ berie na vedomie podanie informácií ohľadom podania žiadosti o NFP.
Termín:
13.05.2013

Zodpovedný:
Overovatelia:

Primátor:
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Miroslav Longauer
Žiadosť o príspevok LSxP – kedy budeme vedieť výsledok?
Michal Kapusta
Podal informáciu. Celý proces bude trvať pol roka, možno rok. Do konca roka musia byť
zazmluvnené veci, ináč sa vrátia peniaze do únie.
Bod č.: 7

Výzva číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
MVDr. Michal Kapusta
Úrad splnomocnenca vlády vyhlásil výzvy v piatich opatreniach – oprava sanitárnych priestorov na
Mariánskom nám. 34 – 19 tis. €. Je to na informáciu. Nákup technológií na vytvorenie pracovných
miest. Je tam myšlienka na nákup auta na zvoz KO. Robili sme cenové ponuky. Cena je od 115 –
150 tis. € - na nákup auta. Tento grant sa musí naplniť do roku 2014. 40% prostriedkov by sme
mohli vykryť cez tento grant. Spoluúčasť mesta je 5%. K tomu je potrebné uznesenie. Maximálna
výška je 70 tis. €, musí byť zamestnaný jeden človek z MRK na jeden rok. Toto je jediná
podmienka. Grant pripravuje Ing. Kamenická.
Miroslav Longauer
Kam vedie toto kúpenie auta, k čomu?
Mgr. Jozef Bača
Budeme zberať komunálny odpad sami.
MVDr. Michal Kapusta
Prijali sme uznesenie s výpovednou lehotou s firmou Ekover.
Peter Hanigovský
Tento grant je špeciálne na nákup auta?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu.
Miloš Boron
Čo to prinesie pre občanov?
Mgr. Jozef Bača
Musí to byť lacnejšie. Teraz platíme firme za auto, šoféra, všetko. Zámer je, že budeme si svojim
autom zberať sami KO. Nevidím dôvod nepýtať tie peniaze.
Miroslav Longauer
Spolufinancovanie vychádza 7 500,- € na to auto. Nájde sa táto suma v rozpočte?
Mgr. Jozef Bača
Celé auto stojí 150 tis. € a výberovým konaním sa to môže ponížiť. Ak môžeme dostať 95%
a my dáme iba 5 tak niet o čom uvažovať.
MVDr. Michal Kapusta
Nemusíme byť úspešní vo výzve, ale bolo by nerozumné ju nepodať.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-2

MZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu Výzva číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR Zákon č. 526/2010
Z.z. § 2a písm. d) 2.1. Nákup technológií a technického vybavenia na vytvorenie
pracovných miest. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 70 000,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský

Primátor:

+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer

0
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Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Spišský Jeruzalem – podanie informácií
Mgr. Jozef Bača
Podal informáciu ohľadne Spišského Jeruzalema.
MVDr. Michal Kapusta
Doplnil informáciu o Spišskom Jeruzaleme. Je to veľká akcia, na ktorú ste pozvaní.
Mgr. Miloslav Repaský
Kto má na starosti propagáciu tejto akcie?
MVDr. Michal Kapusta
Hlavným propagátorom je KSK – je to cez Košice – hlavné mesto kultúry. Propagácia je väčšia
mimo nás ako možno priamo v Podhradí. Na jeseň sme hovorili, že chceme urobiť chodník okolo
Spišskej Kapituly, prekládka telefónneho kábla bude stáť 3 000,- € a plánovaných na chodník je
2 000,- €. Tento chodník sa urobí po tejto akcii.
Mgr. Jozef Bača
Kultúrne podujatia za tie štyri dni je jedna vec, ale oprava kaplniek atď. je proces dlhodobejší.
Cieľom je obnoviť kaplnky, krížovú cestu a celú Pažicu.
Miroslav Longauer
Je v pôsobnosti mesta aj pomaľovanie vstupnej brány do Spišskej Kapituly?
Mgr. Jozef Bača
My sme spoluorganizátorom podujatia, pomáhala aj učilište Bijacovce.
MVDr. Michal Kapusta
Minulého roku mesto vyčistilo židovský cintorín, čo tiež nie je mestské. Vymaľovala sa brána do
cintorína, synagóga nie je naša ale keď chceme aby tu ľudia prišli tak tieto veci sú asi
samozrejmosťou.
Miroslav Longauer
Tieto finančné prostriedky treba niekde inde hľadať.
Mgr. Jozef Bača
Myslíš to vápno na vymaľovanie brány?
Uznesenie č.: MZ-6-13-A-4

MZ berie na vedomie podanie informácií k Spišskému Jeruzalemu v dňoch 16.-19.5.2013
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 9

Majetok mesta
MVDr. Michal Kapusta
Vzorodev – schválili sme uznesenie – súhlasia s tým, osobitný zreteľ visí na internete viac ako
15 dní.
Peter Hanigovský
V materiáloch je celý postup a keď sa to dotiahne do konca, bude kúpna zmluva a zápis do
katastra, potom sa môžeme vyjadriť k súhlasu na vydržanie. Musia sa zistiť aj prípadní vlastníci
aby to bolo všetko v poriadku.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-3
MZ sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
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predpisov uznáša, že prípadom hodným osobitného zreteľa pri prevode nehnuteľného majetku
mesta:
• časti parcely zapísanej v KN ako parcela registra „E“ č. 615 na LV č. 2269 o výmere 399 m2,
a to
•
novovytvorenej parcely KN-C č. 661/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 139
m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného Ing. Ladislavom Tichym,
•
novovytvorenej parcely KN-C č. 661/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 135
m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného Ing. Ladislavom Tichym,
•
novovytvorenej parcely KN-C č. 661/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7
m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného Ing. Ladislavom Tichym
na VZORODEV, výrobné družstvo, Školská 175, 053 04 Spišské Podhradie, IČO 00 168 505, pri
prevode ktorého sa podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nepoužijú ustanovenia § 9a odsekov 1 až 7 zákona o majetku obcí je skutočnosť, že
prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie
vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na
tvar a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb. Prevod vlastníctva majetku mesta je
predmetom mimosúdneho usporiadania sporu vedenom a ukončenom na Okresnom súde
Spišská Nová Ves pod sp. zn. 6C/120/2008-166 o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-13-B-4
MZ schvaľuje zámenu pozemkov a finančné vyrovnanie so subjektom VZORODEV, výrobné
družstvo, Školská 175, 053 04 Spišské Podhradie a mestom Spišské Podhradie nasledovne.
V prospech VZORODEV, výrobné družstvo, Školská 175, 053 04 Spišské Podhradie sa
prevádzajú z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
• časti parcely zapísanej v KN ako parcela registra „E“ č. 615 na LV č. 2269 o výmere 399 m2,
a to
•
novovytvorenej parcely KN-C č. 661/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 139
m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného Ing. Ladislavom Tichym,
•
novovytvorenej parcely KN-C č. 661/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 135
m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného Ing. Ladislavom Tichym,
•
novovytvorenej parcely KN-C č. 661/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7
m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného Ing. Ladislavom Tichym.
V prospech mesta Spišské Podhradie sa zapisujú novovytvorené parcely odčlenené
z parcely registra „E“ č. 615 na LV č. 2269 o výmere 399 m2, a to
•
novovytvorená parcela KN-C č. 661/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 101
m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného Ing. Ladislavom Tichym a
•
novovytvorená parcela KN-C č. 661/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17
m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného Ing. Ladislavom Tichym
so súčasným finančným vyrovnaním vo výške 168,- € zo strany VZORODEV, výrobné družstvo,
Školská 175, 053 04 Spišské Podhradie, IČO 00 168 505, ktoré sa zaväzuje zaplatiť mestu
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
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Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Mesto dostalo dve žiadosti o prenájom kotolní. Finančná komisia navrhuje vyhlásiť verejnú súťaž
na prenájom kotolní.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia sa k tomu nevyjadrovala, skôr by sa k tomu mala vyjadriť dozorná rada ale
nebola uznášania schopná. Kotolňa na Štúrovej ulici bola v plusových číslach. Môj názor je, že
neviem či je rozumné niekomu niečo dávať čo funguje. Následne na to aj rušiť pracovné miesta
v Podhradí. Neviem či to je šťastná cesta. Kolegovia, s ktorými sa stretávam v asociácii tvrdia, že
to nie je šťastné riešenie, po dvoch rokoch sa zvýši cena tepla. Tieto hlavné veci by malo mať
mesto pod palcom.
Peter Hanigovský
V žiadosti sa hovorilo o prenájme všetkých kotolní, nie len na Štúrovej ulici. Tieto byty nie sú
mestské. Chystajú sa tam ďalšie odpájania od plynu. Kotolňa je plusová ale s každým ďalším
odpojením bude stratová. Služby mesta ako firma – kotolňa ich nepotiahne. Služby mesta boli
v mínuse. My máme nie drahú kotolňu ale drahú s.r.o. Skôr či neskôr k tepelným rozvodom
budeme musieť pristúpiť. Vykurujú sa chodníky, zatiaľ to funguje, neboli nejaké poruchy na
vedení. Bavíme sa o prenájme všetkých kotolní, nie len o Štúrovej ulici.
Mgr. Jozef Bača
My dnes ponúkneme firmám čísla ale o dva mesiace to už nebude platiť. Zatepľujú sa ďalšie
bytovky, odber tepla bude o 20 až 30 % menej. Počkajme nech sa zateplia bytovky a potom sa
tomu venujme.
Peter Hanigovský
To je jedno kto to bude robiť, čím viac ľudí sa odpojí, tým to bude stratovejšie. Konečnú sumu
neurčuje výrobca tepla ale URSO.
Mgr. Jozef Bača
Teraz je to zavádzanie toho komu to chceme dať. Nič nám nebráni počkať jeden rok.
Mgr. Miloslav Repaský
Zavádzanie je, že v bode je napísanie – možnosti odpredaja kotolní v správe Služby mesta s.r.o.
a bavíme sa o prenájme. Je to jedno z najdrahších sídlisk vo výrobe tepla. Firma garantuje cenu
na úrovni krajského mesta. Garantuje investíciu do rozvodov. Prečo sa máme brániť výberovému
konaniu, aj Služby mesta môžu ísť do súťaže. Mnohí čakajú ako to dnes dopadne.
Mgr. Jozef Bača
Pravdivejšie čísla dáme na budúci rok.
Miroslav Longauer
Česká firma bude s vlastníkmi bytov robiť zmluvy, kto sa chce odpojiť to urobí a kto nie s nimi
urobí zmluvu.
Mgr. Miloslav Repaský
Od zmluvy sa dá odstúpiť.
MVDr. Michal Kapusta
Bude zmluva medzi mestom a firmou.
Peter Hanigovský
Budúci nájomca bude uzatvárať zmluvy so spoločenstvami vlastníkov bytov.
Ing. Marián Tirpák
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Ktokoľvek kto odoberá teplo alebo v dome kúri s plynom vždy je nespokojný, žeby to mohlo byť
lacnejšie. A povedať, že máme najdrahšie teplo v rámci okresu, tak to je....Na stránke URSO si
môžeme zistiť aké sú ceny. Môžeme sa porovnávať s firmami, ktoré sú v podobných mestách ako
máme my. Levoča má jednu z najdrahších cien. Nie je to jednoduché. Tým, že v tejto kotolni
vyrábame každoročne menej tepla, čím ďalej tým menej tepla, až sme sa dostali do situácie – že
ľudia znášajú straty do 7,5 %, nad znášame my. Finančná komisia neschválila žiadne investície
do kotolne a rozvodov, tak vznikla situácia, že prišli firmy a ponúkli výrobu tepla. Porovnal ceny
v jednotlivých mestách.
Mgr. Jozef Bača
Je cena tepla v bytovkách rovnaká?
Ing. Marián Tirpák
Samozrejme.
Mgr. Miloslav Repaský
Kedy finančná komisia neodsúhlasila finančnú investíciu? S.r.o. je niekoľko rokov v strate, je na
vás aby ste dali riešenie. Dozorná rada je nefunkčná, odpojilo sa CVČ. Možno keby ste povedali
akú máte pracovnú náplň ako riaditeľ.
Ing. Marián Tirpák
CVČ sa neodpojila. Povedal som, že urobili zmeny.
Mgr. Miloslav Repaský
Tu je ponuka keď firmy garantujú výšku tepla.
Ing. Marián Tirpák
Keď niekto rozhoduje, musí najprv vedieť o čom rozhoduje a uvedomiť si čo je reálne a nereálne.
Peter Hanigovský
Z tých ponúk – niekto oslovil mesto s tým, že by chceli kúpiť prípadne prenajať kotolňu. Potom
prišla ďalšia firma a keď sú dvaja záujemcovia tak z finančnej komisie vyšlo, že bude vyhlásená
verejná obchodná súťaž na prenájom kotolní. Nemyslím si, že je to niečo zlé. Mali ste žiadosť do
rozpočtu mesta na ohrev vody ale v rámci úsporných opatrení sa to škrtlo. Obidve firmy hovoria
o tom, že jednou z priorít je oprava rozvodov a hovoria o 100 tis. , táto úprava rozvodov je pre
obidve firmy prioritná. Určite tam nesedí nejaká partia, ktorá si zmyslela, že prenajmú kotolne
v Spišskom Podhradí.
MVDr. Michal Kapusta
V programe rokovania MZ je uvedené – možnosti odpredaja – na základe zápisnice finančnej
komisie z 29.4. Preto je v bode rokovania daný takýto bod. Žeby bolo jasné prečo ten bod bol tak
napísaný, aby bolo jasné odkiaľ to vyšlo.
Peter Hanigovský
Ja som túto zápisnicu ešte nepodpísal lebo v prepise boli urobené chyby a nie je to opravené,
ekonómka je na PN. Poukázal na chyby v prepise.
Miroslav Longauer
Ako je možné, že firma Stavbyt Prešov môže ponúknuť takú cenu za teplo a vy máte iné ceny.
Ing. Marián Tirpák
Dodáva teplo pre celý Sekčov a má kotolňu na drvenú štiepku, vyrába o 1 500 násobne viac tepla
ako my. Moja úloha tu je aby mesto, ako majiteľ, nedoplácalo a z druhej strany už dve kontroly
som zažil, že či neokrádame ľudí. Toto je celé, ja sa potrebujem hýbať v rámci zákona. Nie je to
moje súkromné aby som niekoho klamal a strčil si niečo do vrecka.
Mgr. Ján Furman
S.r.o. je 100% účasť mesta, je to náš podnik, máme riaditeľa, v prípade žeby sa odpojili kotolne a
išli do prenájmu, nepoloží to s.r.o.? Koľko ľudí príde o prácu keby to zobrala do prenájmu iná
firma?
Ing. Marián Tirpák
Firmy garantovali zamestnanie terajšiemu kotolníkovi, na Štúrovej ul. si dohodnú zmluvy
s jednotlivými spoločenstvami ale čo sa týka malých kotolní, bude robiť zmluvu s nami a my
budeme jednať s každým nájomcom. Pribudne ďalší bytový dom na Starom jarku č. 47, možno pol
úväzku by sa dalo tam skrátiť ale nebudem to hovoriť keď to nie je isté.
Peter Hanigovský
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Všetci vieme , že s.r.o. má mesto k tomu, že vyrába teplo. Správu bytov môže robiť aj oddelenie
mesta. Blok Dreveník – teplo ste mali kalkulované a neodobrané?
Ing. Marián Tirpák
Ľudia, ktorí sa odpojili a majú vlastné kúrenie sa nepodieľajú na stratách. A všetko zaplatili tí, čo
odoberajú teplo od nás, ale s tým pri odpájaní sa susedov súhlasili.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď sa odpoja ďalší?
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-

MZ schvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom plynovej kotolne
Štúrova 1, s.č. 10, parc.č. 1285 v k.ú. Spišské Podhradie, ktorá pozostáva z budovy
kotolne, technologickej časti a sekundárneho teplovodu.
- min. doba nájmu 5 rokov
- minimálna cena za prenájom 7 500,- €/rok
- max. investícia do technológií a rozvodov
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
0
0
0

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Z rokovania MZ odišiel p. poslanec Mgr. Ján Furman.
Mgr. Jana Knižková
28.12. sme založili občianske združenie HIPOEDU, ktoré by sa chcelo venovať hipoterapii
a zároveň aj špeciálnym pedagogickým službám. Žiadala som mesto o priestory a boli mi
navrhnuté priestory v bývalej ZUŠ, spodná časť je vyhovujúca, aj pozemok okolo s garážou. Radi
by sme do toho išli, ak s tým budete súhlasiť.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia súhlasí s variantom v areáli bývalej ZUŠ. Sú to naše pozemky, aj ZUŠ aj bývalé
kúpalisko. Členovia súhlasili.
Mgr. Miloslav Repaský
Finančná komisia dala súhlasné stanovisko.
Mgr. Jozef Bača
Nestretol som sa s poslancom čo by bol proti.
MVDr. Michal Kapusta
Vraveli sme, že dodržíme podmienky ako pri sokoliarni, 10,-€/mesiac.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to záver z finančnej komisie, ale každý má možnosť povedať svoj názor, jedná sa o prácu
s deťmi.
MVDr. Michal Kapusta
Vodu a energie bude uhrádzať občianske združenie. Pán kontrolór, to znamená, že keď dnes
schválime zámer, na ďalšie zasadnutie musíme schváliť uznesenie osobitný zreteľ a k tomu
uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-5
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MZ schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľnosti t.j. parcela KN-C 1002 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 69 m2, parcela KN-C 1003 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 276 m2, a budova
s.č. 131 postavená na parcela KN-C 1003, parcela KN-C 1004/1 – ovocné sady o výmere 1 888
m2 nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č.1 pre HIPOEDU, OZ Májová 6,
Spišské Podhradie za účelom zriadenia a prevádzkovania hipocentra za cenu nájmu 1,- €/mesiac
na dobu určitú od 1.6.2013 do 31.05.2014.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Máme uznesenie pripraviť ponuky koľko by stála PD v budove ZUŠ. Na tejto budove je záložné
právo so ŠFRB. Je potrebné ho dať preč aby bol čistý LV. Uvidíme či tam bude potrebný znalecký
posudok a založiť inú budovu. Potrebujeme vedieť či ísť touto cestou a vyčistiť tento LV.
Mgr. Miloslav Repaský
Toto je nutnosť keď chceme splniť uznesenie, keď sa chceme uchádzať o grant.
Peter Hanigovský
Finančná komisia odporúča MZ zrušiť záložné právo na budovu ZUŠ a ponúknuť banke inú
nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-6
MZ schvaľuje zrušenie záložného práva v prospech ŠFRB na budove ZUŠ, Sídlisko hrad 28
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Dostali sme žiadosť p. Mecko o odkúpenie domu na Štefánikovej ul. č. 23. Nikto iný sa neprihlásil
ku kúpe tejto nehnuteľnosti.
Peter Hanigovský
Finančná komisia odporúča odpredať tento dom p. Meckovi.
Miroslav Longauer
Za koľko bol kúpený tento dom?
MVDr. Michal Kapusta
Za 6 500,- €.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-7
MZ sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
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predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnému majetku – parcela KN-C 315 zastavané plochy a nádvoria o výmere 263 m2
a stavba – rodinný dom súpisné číslo 477 postavený na parcele KN-C 315 v katastrálnom území
Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 na Františka Mecka, Štefánikova 80, Spišské Podhradie
– v podiele 1/1 spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom
majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladením vlastníctva
stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar
a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír
Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-13-B-8
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku – parcela KN-C 315 zastavané plochy a nádvoria o výmere
263 m2 a stavba – rodinný dom súpisné číslo 477 postavený na parcele KN-C 315 v katastrálnom
území Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 1 pre Františka Mecka, Štefánikova 80, Spišské
Podhradie – v podiele 1/1 za celkovú cenu 6 500,00 €. Náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír
Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Dostali sme žiadosť p. Fľaka o odkúpenie pozemku – stavebná komisia nesúhlasí s odpredajom
ale s nájomnou zmluvou.
Peter Hanigovský
Rozprával som sa s p. Fľakom, chce zabrániť tomu, aby sa za tými kríkmi pilo a špinilo. Chce tam
postaviť drevený prístrešok na auto. Osobne som za to aby sa mu tento pozemok odpredal.
MVDr. Michal Kapusta
K odpredaju je potrebný GP a osobitný zreteľ. Pán Fľak si musí zavolať geodeta a dať vymerať
pozemok.
Uznesenie č.: MZ-6-13-A-5
MZ berie na vedomie žiadosť p. Jána Fľaka, Galova 18, Spišské Podhradie o odkúpenie
pozemku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Miroslav Longauer
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Ak chce odkúpiť tento pás tak budú chcieť aj susedia odkúpiť. Nevchádzal by som do toho.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Rác – jeho žiadosť sa schvaľovala v MZ v roku 2009 kde bol schválený zámer na odpredaj
nehnuteľnosti. Pán Rác chcel dať urobiť GP. Na základe toho, že sú iní poslanci, ktorí to možno
schvália alebo neschvália, sme to dali do rokovania MZ.
Stavebná komisia odporúča odpredaj.
Miroslav Longauer
Navrhujem to dať do ďalšieho MZ a každý z poslancov keď bude mať čas nech tam ide pozrieť.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-9
MZ schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku časti parcely KN-C 1776/1 ostatné
plochy o výmere cca 10 m2 zapísané na LV č. 1 pre Miroslava Ráca bytom Čergovská 22,
Prešov za cenu 7,-€/m2. GP vyhotoví žiadateľ na vlastné náklady za prítomnosti pracovníka MsÚ
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Štefan Sýkora – podal žiadosť o stanovisko mesta. Teraz pred na začiatku MZ bola doručená
petícia občanov Prešovskej ulice za zachovanie pôvodnej cesty.
Miroslav Longauer
Opýtam sa pána zástupcu, ako som sa opýtal minule, čo si myslíš ty ohľadom tej cesty?
Mgr. Jozef Bača
Neskúšajme sa. Vyjadrí svoj názor hlasovaním.
Miroslav Longauer
Treba to prejsť v kľude, pred dvomi rokmi som bol odpinkaný na celom MsÚ a povedal som, že
takéto veci budem podávať písomne.
Jozef Komara
Pán Sýkora s vami konzultoval túto cestu?
Oľga Vaľová
Nie, my sme vlastníkmi parcely a on nám chce zobrať časť tejto parcely. Ostali sme z toho veľmi
prekvapení, sme susedia, je to o nás a bez nás.
Miloš Boron
Nech sa mesto riadi tak ako má v pláne.
MVDr. Michal Kapusta
Bol som si to overiť na SPF, je to majetok štátu.
Oľga Vaľová
Pán Sýkora to chce vysypať čím?
MVDr. Michal Kapusta
Frézovaným asfaltom.
Oľga Vaľová
Keď to dáme na životné prostredie, čo je z toho?
MVDr. Michal Kapusta
Sme to skúmali, nie je to orná pôda, je to cesta a vo vlastníctve štátu. Pán Sýkora by si musel
zavolať geodeta a vytýčiť to presne, v prípade keby to poslanci schválili.
Miloš Boron
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Keď bude asfalt, bude cesta vyššie. Neurobí odvádzací kanál. Povodňovú aktivitu za nami nikto
nerieši.
Peter Hanigovský
Zaoberala sa týmto bodom komisia finančná a majetková – upozorňoval som, že by bolo potrebné
mať aj iné názory, v nedeľu sme si prešli cestu od p. Fecka až k cintorínu, stretli sme p. Borona,
prešli sme to – zdá sa mi, že táto žiadosť je šitá horúcou ihlou, keď som si pozrel na pozvánku
komisie stavebnej, ktorá mala byť 17 a zápisnica je z 15, tak mi tu nesúhlasí ďalšia vec, že
žiadosť bola zaregistrovaná 24. Bolo by potrebné by zistiť ako je to s medzou za záhradami,
komu patrí . Je potrebné mať jasno aj v týchto veciach. Aby pri , poprosím, takýchto žiadostiach
boli do budúcna priložené mapy, aby sme to videli. Je to všetko šité horúcou ihlou a ja nebudem
za to hlasovať.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia – pán Sýkora bol osobne pred komisiou na úrade so žiadosťou a to bolo 15.4.
a šiel na SPF. Až potom doniesol žiadosť. Na komisii sme sa tým zaoberali hodinu, záver komisie
– prečítal stanovisko komisie. Členovia komisie povedali, že bolo by dobré osloviť obyvateľov
Podzámkovej a Prešovskej ulice. Na finančnú komisiu som vám to dal aby ste o tom rokovali. Nič
sa tu nechce zakrývať ani šiť horúcou ihlou. Neobviňujme sa tu. Prišiel za mnou občan mesta tak
ako každý iný, posunul som to do komisie stavebnej a finančnej. A dnes tu prebieha búrlivá
verejná diskusia lebo obyvatelia nechcú. Toto bol štandardný postup.
Miroslav Longauer
To, že bola žiadosť podaná 18, zápisnica je z 15.4., hlasujete pri bode rôzne a návrh je taký, že
cesta bude sprístupnená, ktorá nie je ani teraz lebo je to ohradené. Na toto som poukazoval pred
dvomi rokmi, obidvaja ste sedeli a mali ste nemé pohľady. Mal som tam geodeta minulý týždeň,
nám ten svah patrí. Vy dávate taký návrh, že komisia má návrh aby bola cesta sprístupnená.
V bode rôzne ste to preberali.
MVDr. Michal Kapusta
Ty mi chceš povedať čo mám dať do bodu vo svojej komisii?
Jozef Komara
Mňa mrzí, že sa pán Sýkora neporozprával s občanmi, ktorých sa to týka. Ja som si myslel, že
táto cesta prinesie všetkým osoh. To, že sme mali predtým nejaký variant obchvatu to neprešlo.
Ale keď hovorí pán Longauer, že to je ohradené a prechod neslúži, tam chýba komunikácia medzi
vami. Nemôže dôjsť medzi vami k nejakému úzusu? Každá cesta by mala ľudí zbližovať. Keď je
tam problém a je tu petícia tak nech sa každý vyjadrí.
Mgr. Miloslav Repaský
Ide o to aby tá cesta nebola súkromná ale verejná. To sú veci veľkej diskusie, chce to čas, sadnúť
si, keď sa mestu ponúka zdarma materiál, nech sa dodrží technológia, nech sa odvodní, je tu
veľa otáznikov.
MVDr. Michal Kapusta
Kde je vôľa tam je cesta, keď je vôľa tam tú cestu urobiť tak tá cesta môže byť. Ja som rád, že
mám zozadu k domu prístup, keby nebol ani ten dom nekúpim. Otázka je či je to uzavreté alebo
sa dá k tomu vrátiť. Tu sa nikdy nerozprávalo, že to bude súkromná cesta, ani SPF nikdy
súkromnú cestu nepodpíše. To sa niekde zvrhlo. Aj teraz doručená petícia občanmi nemá
pečiatku mesta ale sa týmto zaoberáme, nemali sme týchto ľudí teraz prijať? Pečiatka bude so
zajtrajším dátumom. To je tiež manipulovanie? Nie, len bližšie k ľuďom.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to čerstvá informácia, rokovali by sme o tomto bode aj tak.
MVDr. Michal Kapusta
Tak isto to bolo aj na mojej komisii.
Peter Hanigovský
Je to bod rokovania, prišli tu ľudia a doniesli petíciu.
Miroslav Longauer
Poprosím pán kontrolóra aby mi povedal, že či cesta môže byť zahradená.
JUDr. Jozef Tekeli
Podľa môjho názoru je v tomto prípade veľa nepochopených vecí. Boli sme s p. poslancom
Longauerom osobne na tvari miesta budúcej cesty. Samotný p. Longauer aj susedia, ktorých sme
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stretli vyjadrili podporu zámeru vybudovania prístupovej cesty za podmienky, že bude slúži
všetkým obyvateľom ulice. No dnes bola nečakane doručená petícia nesúhlasiaca s výstavbou
cesty. Uvedené nasvedčuje o množstve dezinformácií, ktoré sa zvyknú medzi obyvateľmi rýchlo
šíriť, napr. že pôjde o súkromnú cestu, že pôjde po tých a tých parcelách a pod. Je potrebné
upozorniť, že táto cesta nemôže byť súkromnou bez ohľadu na to, či je alebo nie je na nej
spevnený povrch. Nikto nemôže prehradiť takúto cestu, stavať zátarasy a pod. Toto je problém
komunikácie, ktorá vznikla a prišla k občanom, ktorá nie je pravdivá a dostala sa k nim. Miestna
komunikácia musí byť prejazdná.
Oľga Vaľová
Ak by sme my sa vedeli dohodnúť – kto zaplatí toto všetko aby bolo odvodnené a aby to bolo
urobené tak ako to má byť? Mesto alebo pán Sýkora ako súkromná osoba?
JUDr. Jozef Tekeli
Mesto s takouto úpravou terénu nemá nič spoločné, keďže nie je ani vlastníkom pozemkov. Mesto
iba dáva súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko Slovenskému pozemkovému fondu.
Mgr. Miloslav Repaský
Veľa tých pozemkov, ktoré sú v podnájme - prístupové cesty by mali byť zachované. Väčšina
z tých domov je dufartová, ja nebudem vôbec prekvapený ak tu o niekoľko rokov príde žiadosť
o cestu. Určite cesta nemôže byť súkromná.
Mgr. Jozef Bača
Máme sa vyjadriť či dáme súhlasné stanovisko alebo nie.
Miroslav Longauer
Budem súhlasiť s tým, ak mi niekto garantuje, že ja sa zozadu môžem dostať na svoj pozemok.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Minďaš má frézovaný asfalt, má dohodnuté veci, Doprastav mu ponúkol techniku, celá réžia
by išla cez neho. Včera som sa ho pýtal, či vie, že treba vytyčovací plán, povedal, že vie a že to
nie je problém.
Oľga Vaľová
Ak chce využiť firmu Doprastav, ktorá tu momentálne je, nebude ani odvodnenie ani nič len
dovezený frézovaný asfalt.
Miroslav Longauer
Keď poslanci odsúhlasia, že tam bude cesta , ako sa my dostaneme hore za tú cestu? Môže
mesto garantovať, že sa dostaneme na svoj pozemok?
Miloš Boron
Je chyba, že poslanci nemajú mapy. Parcela ide tesne okolo plota. Na jar keď sa topí sneh tam
idú kubíky vody a toto všetko, ten asfalt budeme mať vo dvore.
Mgr. Miloslav Repaský
Cesta prechádza cez pozemky SPF či aj cez iné? My môžeme dať súhlasné stanovisko pre SPF
ale pán Sýkora bude musieť osloviť ostatných majiteľov.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh na ukončenie diskusie.
Peter Hanigovský
Pán Sýkora nech predloží zámer, kvôli čomu chce tú cestu.
MVDr. Michal Kapusta
Hlasovať by sme mali za súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko.
Uznesenie č.: MZ-6-13-A-6
MZ berie na vedomie petíciu občanov mesta za zachovanie pôvodnej cesty za Prešovskou ulicou.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-6-13-BMZ odporúča vydať súhlasné stanovisko pre SPF ohľadom nájmu pozemkov vo vlastníctve
SPF.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
0
0

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-6-13-BMZ odporúča vydať nesúhlasné stanovisko pre SPF ohľadom nájmu pozemkov vo vlastníctve
SPF.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal ešte raz žiadosť p. Sýkoru.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme to ďalej riešiť, máme vyvolať diskusiu?
MVDr. Michal Kapusta
Preto toto hlasovanie dopadlo tak ako dopadlo aby bol priestor na komunikáciu s pánom
Sýkorom.
JUDr. Jozef Tekeli
Uvedomme si to, že úpravu cestného telesa nemôže urobiť p. Sýkora svojvoľne. Toto bol len prvý
krok a všetky veci ako odvodnenie, stavebnotechnické riešenie ai. by boli riešené až cez stavebný
úrad. Zo znamená, že obyvatelia ulice ako dotknutí účastníci sa budú môcť v konaní vyjadriť.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-10
MZ odporúča doplniť zámer k vydaniu stanoviska pre SPF k výstavbe komunikácie.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír
Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
0
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
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Budova SPP na Komenského ulici – p. Vaverčáková, suseda, nám oznámila, že boli si
záujemcovia pozrieť nehnuteľnosť SPP. Je to služobňa – cena je 110 000,- € bez dane. Volali
sme do realitnej kancelárie, odpovedali, že tam nebol pozrieť vo vnútri v týchto priestoroch nikto.
Bod č.: 10

Správa vodovodu v Katúni a na Štefánikovej ulici – Aqua Spiš plus s.r.o.
Rudňany
- o bode sa nerokovali, na rokovanie MZ neprišli zástupcovia firmy Aqua Spiš plus s.r.o. Rudňany
Bod č.: 11

Pridelenie bytu č. 12 na Palešovom námestí č. 25 v Spišskom Podhradí
Peter Hanigovský
Komisia schvaľuje pridelenie bytu pre p. Lukáča.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-11
MZ schvaľuje výmenu bytu č. 12 na Palešovom námestí č. 25 v Spišskom Podhradí za byt č. 8
na Palešovom námestí č. 25 v Spišskom Podhradí pre pána Michala Lukáča, bytom Palešovo
nám. 25, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.6.2013 do 31.8.2013 s možnosťou predĺženia
nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči
správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
0
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Správa hlavného kontrolóra z kontroly evidencie dochádzky v Materskej škole
Spišské Podhradie
JUDr. Jozef Tekeli
Podal správu z kontroly evidencie dochádzky v MŠ Spišské Podhradie. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Mgr. Miloslav Repaský
Vedia koľko by stálo zabezpečovacie zariadenie na budovu?
JUDr. Jozef Tekeli
Okolo 3-4 tis. €. Ak by bol nutný čipový elektronický dochádzkový systém tak sa riaditeľka tomu
nebráni.
Uznesenie č.: MZ-6-13-A-7
MZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly dochádzky
zamestnancov MŠ.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 13

Správy z komisií pri MZ
MVDr. Michal Kapusta
Som členom kultúrnej komisie, na zasadnutí sme prijali uznesenie kde sa ukladá riaditeľke MsKS
aby 50% účinkujúcich na kultúrnych podujatiach boli prijali uznesenie – „MZ ukladá zabezpečiť
MSKS minimálne 50% účinkujúcich na kultúrnych vystúpeniach Kultúrneho leta zo Spišského
Podhradia a Podbraniska“.
Uznesenie č.: MZ-6-13-C-1
MZ ukladá zabezpečiť MSKS minimálne 50% účinkujúcich na kultúrnych vystúpeniach
Kultúrneho leta i subjekty zo Spišského Podhradia a Podbraniska.
Zodpovedný:
Riaditeľka MsKS
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
P. Mihalíková – žiadosť na odkúpenie stavebnej parcely. Vzorodev sme preberali v bode 8.
Bytová komisia – pani Katriňáková, ktorej zámena bytov na minulom MZ neprešla. Dnes sme
o tom s p. Tirpákom rokovali, uhradila nejaké financie. Predkladám návrh z komisie na pridelenie
bytu.
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-12
MZ schvaľuje odstúpenie pani Gizely Katriňákovej, trvale bytom Štefánikova 186, Spišské
Podhradie od nájomnej zmluvy k 15.5.2013 v prospech dcéry Márie Katriňákovej, trvale bytom
Štefánikova 186, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-13-B-13
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikovej č. 186 v Spišskom Podhradí pre pani Máriu
Katriňákovú, trvale bytom Štefánikova 186, Spišské Podhradie na dobu určitú od 15.5.2013 do
31.8.2013 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
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Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Miroslav Longauer
Po dlhom čase zasadala komisia CR , odporúča zabezpečiť kosenie trávy okolo chodníka medzi
parkoviskom pod hradom a Spišským hradom aspoň 2x za sezónu, či by bola možnosť rokovať
s nájomcom. S.r.o. to robila keď mala parkovisko v prenájme.
MVDr. Michal Kapusta
Bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na prenájom parkoviska, boli dané podmienky. Toto bolo
treba povedať na začiatku súťaže.
Miroslav Longauer
Myslím si, že to nie je veľký problém. Ďalej komisia navrhla umiestniť smerovky pod Spišským
hradom, je tam obtiažny chodník, obchádza taký kopček a veľký počet turistov ide dookola, tak
treba dať šípku a ísť doprava. Komisia navrhuje osadiť tam smerovku.
MVDr. Michal Kapusta
Spišský hrad je 5. stupeň ochrany, to znamená , že je potrebné určiť miesto na mape, vyžiadať
stanovisko ochrana prírody SNV a Krajský úrad životného prostredia, taký je postup.
Miroslav Longauer
Mesto má problém urobiť takú tabuľku? A kvôli jednej tabuľke celá procedúra, to nemá zmysel.
Mgr. Peter Vandraško
Sťažoval sa niekto, že netrafí na Spišský hrad?
Miroslav Longauer
Videl som, že išli hore turisti a potom prechádzali cez ten kopec. Ja pripravím návrh. Riešili sme aj
umiestnenie smerovej tabule na kruhovom objazde, idú ľudia od Levoče a nie je tam značenie
kam ísť na Spišský hrad.
MVDr. Michal Kapusta
Na kruháč sa bude napájať druhá časť diaľnice, našim pripomienkovaním bolo značenie. Pán
exposlanec Varšo dával návrh ako by bolo lepšie označenie Spišského hradu a Spišskej Kapitule,
dali sme žiadosť, prišlo vyjadrenie Ministerstva dopravy, že to posúva na NDS, robí sa na tom.
Miroslav Longauer
Je potrebné rokovať s riaditeľkou Spišského múzea o vybavenie regionálnej zľavy na vstupné na
Spišský hrad.
Mgr. Jozef Bača
V rámci oblastných organizácií sme mali zľavu........zistíme či je Sp. hrad v našom v združení, ak
áno tak platí zľava automaticky. Ak nie, je tu návrh rokovať s riaditeľkou.
Peter Hanigovský
Každá prvá nedeľa v mesiaci je zdarma.
Miroslav Longauer
Išli z komisie návrhy – osadiť na tie informačné tabule čo je značenie ulíc - doplniť na Palešovom
námestí a na Štefánikovej ulici smerom na parkovisko, na Prešovskej ulici za Dabarom odbočka,
a na autobusovej stanici, dať označenie Spišský hrad, dorobiť tabuľku. Ďalším návrhom bolo
vypracovanie propagačného materiálu o Spišskom Podhradí vo formáte A4.
MVDr. Michal Kapusta
Dávaš o uzneseniach hlasovať?
Mgr. Peter Vandraško
Obsahová stránka? Za chvíľu sezóna končí.
Miroslav Longauer
Pán Kamenický sa na tom bude podieľať.
MVDr. Michal Kapusta
Sú urobené tašky Spišské Podhradie, Spišský Jeruzalem, máme kroniku mesta a na slávnosti
budeme musieť poriešiť propagačné materiály, v TIC sú veci.
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Mgr. Peter Vandraško
Ja hovorím o uznesení.
Miroslav Longauer
Myslím si, že keď sa nenájdu teraz peniaze, tak ja už tu nemám čo robiť.
Mgr. Peter Vandraško
Prečo neprídeš vo februári s takouto vecou?
Uznesenie č.: MZ-6-13-B-14
MZ schvaľuje vypracovanie propagačného materiálu o Spišskom Podhradí vo formáte A4 v počte
3 000 ks v cene do 900,- €.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-13-B-15
MZ schvaľuje doplnenie označenia na existujúcich smerových tabuliach o tabuľku s piktogramom
a označením smeru na Spišský hrad.
Zodpovedný:
Termín:
13.05.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Miloslav Repaský
Veľmi dobré myšlienky to sú . Aj tá regionálna zľava. Propagačný materiál, maľovaná mapa,
predstavujem si reklamy firiem. 4 tabule na hrad čo keď pozriem hore tak ho vidím? Nerozumel
som tomu, preto som nehlasoval.
Peter Hanigovský
Komisia za mestskú časť Katúň – predseda komisie informoval o tom, že je potrebné zabezpečiť
v obci údržbu verejného osvetlenia a bežnú údržbu po obci a na cintoríne, či by to nemohol urobiť
zamestnanec, ktorý má na starosti túto údržbu v meste. Nemajú na to oprávnenú osobu, pôjde
to z ich rozpočtu. Predseda chce vedieť ako je to s plánmi IBV.
MVDr. Michal Kapusta
Predsedu komisie som skontaktoval s geodetom a majú spolu komunikovať.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia taktiež zasadala , bol pozvaný Dr. Varšo aby nám poradil nejaké veci, ktoré sa
môžu týkať školákov v rámci Jeruzalemu. Aj v pláne práce školy na mesiac máj sú tieto veci
zaradené. Ďalším bodom bolo ukončenie školského roka – poprosil som riaditeľov škôl aby
naozaj vyberali takých žiakov, ktorí si zaslúžia byť ocenení primátorom mesta, aby mali byť za čo
ocenení. Diskutovali sme o finančnej situácii na školách, riaditelia momentálne nemajú nejaké
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finančné pozdĺžnosti, záver školského roka by mali zvládnuť, pokiaľ financie z Daňového úradu
nebudú chodiť v nejakom maximálnom ponížení aby to narušilo chod školy.
MVDr. Michal Kapusta
Školská 3 - pripravuje sa PD na stavbu pred dokončením. Na dolnú školu sme dali grant na
obnov si svoj dom na dokončenie zadnej časti.
Podal informácie zo zasadnutia kultúrnej komisie. V júni bude MZ – dáme cez LSKP žiadosť na
odpadové hospodárstvo na kompostovisko.
Mgr. Jozef Bača
31.5. okolo 11.00 hod. by tu mali prísť historické osobné autá.
MVDr. Michal Kapusta
Posledný júnový víkend budú Spišské folklórne slávnosti. Dostali sme pozvánku prvý júnový
víkend do družobného poľského mesta Ogrodzieniec, ak má niekto z poslancov záujem, dajte
vedieť.
Peter Hanigovský
Chystá sa na ministerstve dosť veľká zmena, ide sa rušiť recyklačný fond. Môže byť, že sa
zatvoria zberné suroviny a budú to musieť zabezpečovať mestá. Budeme sa musieť zaoberať
zberným dvorom.
MVDr. Michal Kapusta
Sú projekty a PD na kompostovisko. Sme členovia Sezo Spiša, možno, že cez nich sa to bude
dať zastrešiť. Na budúce MZ bude LSxP, ale nie regenerácia sídiel ale odpadové hospodárstvo.
Uznesenie č.: MZ-6-13-A-8
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

13.05.2013

Bod č.: 14

Rôzne
Peter Hanigovský
Pán Faltin už na predchádzajúcom MZ navrhoval aby sme firmu, ktorá má kontajnery na šatstvo
vyzvali, aby ich odstránili. Niektorí občania vyťahujú veci vonku a roznášajú ich všade, je z toho
neporiadok, nech ich stiahnu, nerobí to dobre. Chcem sa opýtať ako stojíme s priepustom pri
Príze, pôvodný vpust tam je, bola tam cesta, aj kanál je vyústený do potoka, je to zahradené,
nevieme či to mesto odpredalo, treba zistiť ako to tam je. Minule som videl cestárov čistiť priekopu
od kamenolomu k p. Nesládekovi, tešil som sa ale predčasne lebo v polovici skončili. Je potrebné
aby priepusť prečistilin celú. Čo sa bude robiť s krovinami na starom ihrisku?
MVDr. Michal Kapusta
Pôjde tam štiepkovač.
Jozef Gordiak
Hovorí sa o životnom prostredí, pekne sa urobili parky, stromy, lavičky ale pri lavičkách nemáme
odpadkové koše, trochu sa na to pozabudlo.
Peter Hanigovský
Park pri Zväzarme, je tam znovu vyšľapaný chodník ako bol pôvodný.
MVDr. Michal Kapusta
Počkáme ako urobia potok.
Mgr. Miloslav Repaský
Ulica Dr. Špirku – poklopy, krajnica, zábradlie a zvody z 18-tky, nanáša sa tam bahno, nerobí to
dobre ani novej asfaltke.
MVDr. Michal Kapusta
Zvody - pozemky sú naše, NDS a SPF. SPF dalo súhlas, poklopy urobíme my, zábradlie sme
povedali, že tiež urobíme my. Pripomínal som na NDS aj tabule aj zvody.
Mgr. Miloslav Repaský
Jedná sa o dva zvody a technicky to je možné.
Mgr. Jozef Bača
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Poďakoval prítomným za účasť na a ukončil rokovanie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 13.05.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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