Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 25.02.2016
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie: Zmeny a doplnky územného plánu II. mesta
Spišské Podhradie
Podanie žiadosti o NFP – Rekonštrukcia budovy Mestského
úradu v Spišskom Podhradí, Mariánske námestie 37 –
doplnenie
Podanie žiadosti o NFP – Rekonštrukcia mestskej budovy na
Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí (Spoločenský dom)
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Záver

Predsedajúci
Primátor
Primátor
Primátor

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

Mgr. Milan Blahovský

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

Primátor

Primátor
Predseda komisie
Predsedajúci

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Ing. František Pravlík
Mgr. Milan Blahovský
Mgr. Jozef Bača
Jozef Komara
Mária Kaľavská
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Program rokovania ste dostali domov. Sú nejaké pripomienky k programu? Ak nie dávam ho
schvaľovať.
Uznesenie č.: MZ-03-16-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

25.02.2016
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

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

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-16-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Pravlík, Mgr. Milan Blahovský, Mgr.
Jozef Bača.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
25.02.2016
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.: 4

Podanie žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie:
Zmeny a doplnky územného plánu II. mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Je vonku výzva na možnosť získania finančných prostriedkov na územnú dokumentáciu. Výzva je
veľmi rýchla a zajtra končí. Máme body ešte z minulosti, ktoré nám treba riešiť. Ku všetkým
bodom sa budeme vyjadrovať samostatne keď bude schválená dotácia. Výška by bola 5 400,- €.
Zmeny a doplnky nás až tak veľmi netlačia ale bol by som veľmi rád aby sme ich ukončili v tomto
volebnom období. Zmena by sa týkali - poldra na ČOV, zberný dvor na Rybníčku, cesta a chodník
na Spišský hrad, vodovod na Štefánikovej ulici, autobusové nástupište, záhradkárska osada
a komunikáciu poza domy na Trhovisku. DSS chce rozšíriť svoje pôsobenie na Štúrovej ul. a pod
Rypajom a treba porozmýšľať nad kúpou domu, ktorý mal vo vlastníctve p. Bartko a uvažovať
o rozšírení MŠ. Máte nejaké dotazy?
Peter Hanigovský
Polder pri ČOV – čo sa tam bude robiť?
MVDr. Michal Kapusta
Posun v pozemkoch bude, polder by mal chrániť ČOV pred zatopením.
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-03-16-B-3
MZ schvaľuje a súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
v znení: Zmeny a doplnky č. II územného plánu mesta Spišské Podhradie potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.02.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Podanie žiadosti o NFP- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Spišskom
Podhradí, Mariánske námestie 37 – doplnenie
MVDr. Michal Kapusta
Rozprávali sme v decembri aj v januári, že chceme podať žiadosť na rekonštrukciu MsÚ ale mali
sme problém so zaradením energetického auditu – našli sme riešenie, že okná zostanú pôvodné
ale bude urobená rekuperácia vzduchu a tam je navýšenie sumy z 350 na 450 tis. €.
Rekuperačné jednotky by boli 3. Preto je vyššia cena.
Ing. Ján Lisoň
Budú sa zatepľovať stropy pod strechou, aj v pivnici?
MVDr. Michal Kapusta
V pivnici stropy a aj od strechy sa bude zatepľovať. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-03-16-B-4
MZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy Kvalita
životného prostredia – zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-P04SC431-2015-6, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1
- názov projektu „Rekonštrukcia budovy Mestského úradu na Mariánskom námestí 37
v Spišskom Podhradí
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov 450 495,- €, vlastné zdroje 5% (22 524,75 €).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.02.2016
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.: 6

Podanie žiadosti o NFP – Rekonštrukcia mestskej budovy na Sídlisku hrad
v Spišskom Podhradí (Spoločenský dom)
MVDr. Michal Kapusta
Tá istá výzva, druhá budova – spoločenský dom. Je to výzva na administratívne budovy, kde celú
budovu rozdelíme na tri časti – ZUŠ, kino, bývalá reštaurácia a dolné priestory. Na prízemí by boli
kancelárie a sklady pre aktivačnú činnosť a kancelárie pre koordinátorov, sklady. 1. poschodie –
kongresová sála a kuchyňa, II. poschodie – kancelárie a ubytovanie. Kúrenie urobíme v kuchyni.
Urobila by sa výmena vchodových dverí, rekuperácia vzduchu, bezbariérový prístup na I.
poschodie, celkový náklad 600 tis. €. Naša spoluúčasť 5%.
Peter Hanigovský
Kedy by to mohlo byť schválené?
MVDr. Michal Kapusta
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Netuším.
Ing. František Pravlík
PD?
MVDr. Michal Kapusta
PD bude stáť cca 20 tis. €.
Peter Hanigovský
PD na časť kino pre ZUŠ – bude použiteľná?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Peter Hanigovský
Celý priestor bude pre ZUŠ, myslím kino a zasadačka?
MVDr. Michal Kapusta
Áno, v budúcnosti. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-03-16-B-5
MZ schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy Kvalita
životného prostredia – zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-P04SC431-2015-6, prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1
- názov projektu „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, Spišské
Podhradie 797, p.č. 103/1.“
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov 600 000,- €, vlastné zdroje 5% (30 000,- €).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.02.2016
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.: 7

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Predniesla návrhy na uznesenia na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-03-16-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na Mariánskom nám. 18 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pána Mgr. Romana Mašuru bytom Horná Lehota č. 334 na dobu určitú od 01.05.2016 do
31.07.2016 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.05.2016
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

Uznesenie č.: MZ-03-16-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 5 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Martina Liteckého bytom Štúrova 5, Spišské Podhradie a pre pani Vanesu Michalikovú bytom
Májová 1, Spišské Podhradie na dobu určitú od 01.04.2016 do 30.06.2016 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.04.2016
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

Peter Hanigovský
Ako p. Pastrňáková na tom bude finančne, bude schopná platiť nájom?
Mária Kaľavská
Preverili sme to, bude mať na nájom.
MVDr. Michal Kapusta
Túto rodinu riešil aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Levoči.
Uznesenie č.: MZ-03-16-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na Štefánikovej ulici č. 91 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pani Tatianu Pastrňákovú bytom Májová 44, Spišské Podhradie na dobu určitú od 26.02.2016 do
31.05.2016 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
26.02.2016
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
Máme prijaté uznesenie, že MZ ukladá riaditeľovi MsKS aby podal správu za rok 2015 o činnosti
oddelenia voľno-časových aktivít na zasadnutí MZ vo februári 2016. Navrhujem posunúť termín
na marcové zasadnutie MZ - 17.3.
Ing. Stanislav Ledecký
Máme nové informácie ohľadne znenia uznesení. Citlivo treba zvažovať uznesenia, kde sa
ukladajú uznesenia napr. primátorovi, prednostovi, zamestnancom atď. Chcem sa vrátiť ešte k
rokovaciemu poriadku - je zverejnený na internetovej schránke, chcem poprosiť o dodržiavanie
lehoty zasielania materiálov, zverejniť pozvánku a program na MZ na úradnej tabuli, čo sa aj robí,
ak by lehota nebola dodržaná pri uzneseniach tak sú neplatné.
Peter Hanigovský
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To znamená, že keď sme teraz prideľovali byty uznesením sú neplatné?
Ing. Stanislav Ledecký
Je rozdiel či sa úloha týka zamestnancov alebo riaditeľov organizácií. Poslanci majú možnosť
požadovať informácie od riaditeľov, odporúča sa použiť neurčitok, napr. vyžaduje sa správa atď.
Ing. Ján Lisoň
Takže k tomu uzneseniu - ukladá by malo byť žiada?
Ing. Stanislav Ledecký
Áno.
Ing. Ján Lisoň
MZ môže žiadať od riaditeľa, nie od zamestnancov.
Ing. Stanislav Ledecký
Ak by bolo ukladá, či to niekto napadne - nenapadne?
Uznesenie č.: MZ-03-16-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-09-15-C-1.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
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

25.02.2016

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-03-16-C-1
MZ ukladá riaditeľovi MsKS aby na zasadaní MZ v mesiaci marec 2016 podal správu za rok 2015
o činnosti oddelenia voľno-časových aktivít, o organizačnom, technickom a personálnom
zabezpečení činnosti oddelenia, o možnostiach voľno-časových aktivít, o vytváraní príležitostí na
využitie voľného času detí a mládeže, o počtoch aktívnych účastníkov, o finančných prostriedkoch
prijatých a vydaných na činnosti oddelenia.
Zodpovedný:
Riaditeľ MsKS
Termín:
17.03.2016
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
Poslal som vám 15.2. zámer na zriadenie fabriky alebo niečoho čo by malo spracovávať odpad.
Mení sa zákon o odpadoch. Budú sa zvyšovať poplatky 5 násobne za uskladnenie odpadov na
skládkach od roku 2020. Ekover oslovil podnikateľ p. Kováč – majiteľ obaľovačky v Hincovciach,
znížil by sa objem odpadu zo 100 na 10%. K tomu je potrebné založiť nové združenie Ekospiš,
v tom združení by bolo 5 miest – Krompachy, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Margecany a
Hincovce. Dostali ste zmluvu, stanovy, možno sa to bude zdať komické ale p. primátorka
Krompach si myslela, že na dnešnom MZ to budeme schvaľovať. Nebudeme to dnes schvaľovať.
Dal som to na prerokovanie na komisiu ŽP. Tvrdí mi, že má dohodnuté veci, zaregistrovať
združenie a urobiť PD a VO. Zvolám zastupiteľstvo na budúci týždeň s jedným bodom. Chcem sa
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vás opýtať ktorý deň vám to vyhovuje. Čiže v utorok 01.03. bude MZ k tomuto bodu. Ide výzva
z Ministerstva ŽP na zberné dvory, kde aj my chceme ísť ako mesto, neblokuje nám to to veľké
čo chce byť v Hincovciach. Keby nevyšiel Ekospiš tak združenie zanikne, naše riziko je 1 100,- €
na založenie. Poslanci si myslím, že pôjdu do toho ale potrebujú čas na rozmyslenie. Je to
dôležitá vec, ak máme partnera, ktorý chce zainvestovať. Ak to vyjde bude fabrika blízko,
nebudeme chodiť do SNV. Zámer je prepracovaný celkom zrozumiteľne, stanovy ste dostali,
zmluvu tiež, ak máte pripomienky tak mi to pošlite mailom aby som ich mohol odkonzultovať.
Krompachy to schválili včera, Vlachy majú v stredu MZ. Zaregistrovanie trvá jeden mesiac.
Mgr. Peter Vandraško
Podmienené to je, že všetkých 5 subjektov tam musí vstúpiť?
MVDr. Michal Kapusta
Vstúpia všetky subjekty z Ekoveru ako sú ale pre krátkosť času to založí len 5-obcí na začiatok.
Bol som kvôli tomu v Rige. Je to projekt, do ktorého pôjde viacero miest a obcí, držme si to naše
pre seba. Pán poslanec, Hanigovský, nedudri si popod nos. Keď my sme chceli pred dvomi rokmi
kúpiť auto pre mesto a sme boli na rokovaní v Ekoveri , ešte ani neskončilo rokovanie a už si volal
konateľovi firmy. Je to neférovosť keď niekto vynáša a ide proti mestu.
Ing. Ján Lisoň
Opätovne nejaká skupina obcí, zastúpených ľudí nás tlačia do niečoho, nevravím, že zle ale
rýchlo a rýchlo, neviem či týždeň času je dosť , nechcem tým povedať, že to budem brzdiť.
MVDr. Michal Kapusta
Preto som vás nezvolával včera žeby som vás tlačil lebo je to veľmi závažné rozhodnutie, aj keď
verím, že budeme úspešní.
Ing. František Pravlík
Prečítal som si to, vyzerá to sľubne, je to takto aj v Rige, tam to tak funguje?
MVDr. Michal Kapusta
Sú tam dve linky, jedna čo chceme urobiť teraz v Hincovciach a ešte majú aj druhú linku. Zníži sa
objem odpadu napríklad zo 100t do 10t. Podal informáciu. Pán Kováč už má dohodnuté
kontrakty.
Mgr. Jozef Bača
Bude podstatne menej odpadu a je to podstatne menej kilometrov do Hincoviec ako do SNV.
Ing. Ján Lisoň
Zo súčasného nášho odpadu aký rozsah alebo aký podiel by išiel tam?
MVDr. Michal Kapusta
Všetko.
Ing. František Pravlík
Celkový náklad je 4 mil. € z toho 95 % z fondov a 5% je spoluúčasť miest?
MVDr. Michal Kapusta
Všetci chcú ísť do toho, je tam aj podiel p. Kováča, ja to teraz neviem povedať.
Mgr. Jozef Bača
Všetci čo sú v Ekoveri tam pôjdu.
Ing. Ján Lisoň
Predpokladám, že bude účastníkom združenia, treba ho identifikovať.
MVDr. Michal Kapusta
Je členom dozornej rady. Pozri sa do materiálov.
Ing. Ján Lisoň
Kto to je?
MVDr. Michal Kapusta
Karol Kováč.
Peter Hanigovský
Obaľovačka je v intraviláne Hincoviec? Bystrany boli oslovené?
MVDr. Michal Kapusta
Je v ich intraviláne, neviem či boli Bystrany oslovené.
Peter Hanigovský
Je tam preklep v číslach.
MVDr. Michal Kapusta
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Hej je tam preklep.
Peter Hanigovský
Povoľuje sa úver 500 tis. a v druhom bode, že neručíme za stratu? Je to možné?
Výsledok z fermentácie bude plyn a jeho využiteľnosť bude na výrobu elektrickej energie? Počíta
sa, že budeme dávať plynárňam plyn?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem.
Peter Hanigovský
Sú nejaké správy ako stojí Ekover? Už druhý rok sme nedostali žiadnu správu.
MVDr. Michal Kapusta
Hospodárenie bolo v dobrých číslach, prepošlem vám veci.
Peter Hanigovský
Treba zakladať nové združenie? Nemôže sa rozšíriť Ekover?
MVDr. Michal Kapusta
Ekover nemá čistý štít čo sa týka minulosti tak je potrebné založiť nové združenie. Nebolo by to
dobré.
Vladimír Tomko
Prvým riaditeľom má byť p. Perháč, z Bugľoviec?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. 17.3. je vonku výzva na materské školy. V roku 1986 bolo vydané stavebné povolenie na
výstavbu jaslí pre 70 detí. Pri kolaudácii sa riešila zmena stavby z jaslí na škôlku s počtom 120
detí. Je výzva na rozšírenie MŠ. Rozmýšľali sme nad tým – ísť do podkrovia materskej školy
alebo kúpiť dom, ktorý je pri škôlke a rozšíriť tam škôlku, cena je 37 tis. €. Boli sme tam pozrieť,
sú tam urobené omietky, rozvody, kúpeľne. Celý ten priestor keby sa dom kúpil by sa rozšíril a bol
to celý areál. Porozmýšľajte a 17.3. o tom budeme rokovať. Určite do rekonštrukcie MŠ áno,
otázne je či aj s touto budovou.
Ing. František Pravlík
Môžeme sa ísť pozrieť do tohto domu?
MVDr. Michal Kapusta
Áno, kľúče máme.
Ing. Ján Lisoň
Nie som za to aby deti išli do starého domu. Radšej ísť do ďalšieho poschodia v materskej škole.
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 25.02.2016

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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

8

9

