Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 15.11.2012
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Obsah
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Podnety občanov
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Komunitné
centrum Spišské Podhradie (bývalý CO sklad Štefánikova
ulica)
Unesco – vstup mesta do Združenia miest UNESCO na
Slovensku – Slovenské dedičstvo UNESCO
Prideľovanie bytov :
Palešovo námestie 25
Majetok mesta:
1. Majetok ZŠ, Palešovo nám. 9 – navýšenie hodnoty
majetku po rekonštrukcii
2. Vyradenie majetku
3. Zúženie predmetu rozsahu správy – Služby mesta
s.r.o. (Prešovská 40 a Prešovská 8)
4. Vysporiadanie pozemkov lokalita IBV Pivovar
(zámena pozemkov Mgr. Miloslav Repaský a manž.
Kamila, kúpa pozemkov p. Katarína Nováková)
5. Vysporiadanie pozemkov lokalita MŠK a bývalé
kúpalisko (zámena pozemkov mesto a p. Socha)
6. Mgr. Miloslav Repaský a manž. Kamila – žiadosť
o preplatenie materiálu na výstavbu chodníka
Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru – ZŠ Školská 3,
ZUŠ, MŠ
Správa z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

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

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
zástupca primátora

riaditelia škôl
a školských zariadení
zástupca primátora

primátor, zástupca
primátora
predseda bytovej
komisie
primátor, predsedovia
komisií

hlavný kontrolór

pedsedovia komisií
Predsedajúci

O
+
O
+
+
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P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

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

Rokovanie otvoril o 17.00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Uznesenie č.: MZ-11-12-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:

15.11.2012

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
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
Má niekto dotaz k uzneseniam?
Dr. Miroslav Varšo
Vodovod mesta , mal byť vypracovaný návrh, bolo to sľúbené na minulom MZ, získanie vodovodu
pre mesto.
MVDr. Michal Kapusta
Je pripravená analýza v písomnej podobe, finančnú analýzu nevieme urobiť. Firma Aquaspiš má
nejaké finančné podklady ale pani Kubíková je na liečení 3 týždne a zabudla mi dať CD.
Dr. Miroslav Varšo
Posúvame sa už druhýkrát.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal znenie uznesenia. Ospravedlňujem sa, pani Kubíková je na liečení.
Dr. Miroslav Varšo
Minule si opätovne sľúbil, že to do tohto zasadnutia stihneš.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal znenie uznesenia, ktoré navrhol na predchádzajúcom zasadnutí MZ p. Hanigovský. Keď
chceme finančnú analýzu na vodovod, tak treba ísť do PVPS a pýtať si podklady. To znamená, že
môže byť, že peniaze zo stočného nám do rozpočtu neprídu.
Dr. Miroslav Varšo
Prečo by nemali prísť?
MVDr. Michal Kapusta
Lebo keď budeme chcieť finančné fakty, tak nám nebudú vyberať stočné ale bude to robiť mesto.
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V uznesení je napísané - pripraviť analýzu. Ak rozhodnete, pôjdeme s primátorom a vypýtame si
podklady.
Dr. Miroslav Varšo
Koľko si ponecháva vodárenská spoločnosť za to, že vyberá stočné?
Mgr. Jozef Bača
15%.
Dr. Miroslav Varšo
Koľko to je €?
Mgr. Jozef Bača
Nie je to ťažké si to vyrátať.
Ing. Slávka Čarná
6 750,- €.
Dr. Miroslav Varšo
Kedy bude analýza spracovaná a predstavená?
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal znenie uznesenia ešte raz. Keď ti nestačí to, že p. Kubíková je ochotná dať podklady len
je toho času na liečení. V uznesení nebol stanovený dátum.
Dr. Miroslav Varšo
Pán Hanigovský, poprosím doplniť dátum uznesenia, ktoré si navrhol. Je to suma, ktorá oberá
mesto o nemalé peniaze.
Peter Hanigovský
Prečo máme strach z toho, žeby nám neposkytla vodárenská spoločnosť informáciu? Je povinná.
Sme jej akcionármi. Tieto podklady musia byť aj na valnej hromade. A bez toho aby sme mali
obavy či nám bude vyberať stočné alebo nebude.
MVDr. Michal Kapusta
Nikto nevidí v tom problém. Uznesenie je dané, že to máme prebrať tu v pléne a stanoviť záver.
Dr. Miroslav Varšo
6 riadnych zasadnutí MZ, 1 mimoriadne, raz vetované uznesenie ohľadne kanalizácie, vidím
v tom prieťahy, neviem si to vysvetliť. Jedná sa o 53 000,- €. Snažím sa aby mesto dostalo
peniaze, vyjadrujem nepochopenie prečo mesto nekoná, prečo sa to tak preťahuje a zdržiava
v tejto veci.
Peter Hanigovský
Pani Kubíková nám dodá podklady staré, ktoré nie sú reálne.
Vladimír Petrek
Aby si sa zhruba vedel orientovať v číslach.
MVDr. Michal Kapusta
Bavíme sa o vodovode trištvrte roka, uznesenie je také ako schválili poslanci, robíme na analýze,
lebo tvoje uznesenie vetoval primátor a nedal si ho naspäť do rokovania MZ, taký je rokovací
poriadok. Košice mi pripravili analýzu, je bez čísiel a čísla môže dať len vodárenská spoločnosť
alebo p. Kubíková z firmy Aquaspiš, ktorá spravuje vodovod v Katúni, na Rybníčku, v Dúbrave,
Jablonove ale ani ona sama nepôjde do podtatranskej vodárenskej spoločnosti pýtať podklady.
Ak chceme ísť touto cestou tak potom schváľte uznesenie, že máme podať žiadosť na
Podtatranskú vodárenskú spoločnosť na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám
o informácie.
Peter Hanigovský
Keby bola posledná valná hromada?
MVDr. Michal Kapusta
V marci, zúčastnil som sa jej ja.
Peter Hanigovský
Aké ste dostali podklady?
MVDr. Michal Kapusta
Máme tam akcie 1,3 %.
Dr. Miroslav Varšo
Poprosím nevyhovárať sa na neprítomnú osobu, ty si sľúbil, pán zástupca, že vypracuješ
analýzu, teraz si sa ospravedlnil, že pani Kubíková je chorá. Dobre. Do budúceho MZ si žiadam
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aby bola predložená analýza, potrebujem jasný termín a jasnú vec. Potrebujem aby mesto malo
financie, s ktorými môže disponovať a ktoré potrebuje.
MVDr. Michal Kapusta
Si poslancom, môžeš dať návrh na uznesenie.
Sľúbil som – nesplnil som. Urobil som veci, za ktoré som nebol zodpovedný a urobil som ich ja.
Mgr. Jozef Bača
O akých 53 tisícoch za stočné hovoríš, pán poslanec?
Dr. Miroslav Varšo
45 000,- € mesto dostáva a + čo si vodárenská nechá za výber stočného.
Mgr. Jozef Bača
Na minulom MZ som vám prečítal koľko peňazí za stočné sme dostali za posledných 5 rokov
a nie je to 45 tis. €. Je to každý rok iná suma. V priemere bolo 41 tis. Aby sme sa nehrali na
žabomyšie vojny. Chceme 6 500,- € navyše a nezavádzajme, že chceme 53 tis.
Dr. Miroslav Varšo
45 tis. je stočné, ale bavíme sa o vodovode, ide o iné peniaze, ktoré je potrebné aby mesto
získalo pretože ich potrebuje.
Mgr. Jozef Bača
Len tu treba vybudovať aj správu vodovodu.
Dr. Miroslav Varšo
Ja chcem konkrétny termín, aby sme nezabíjali čas.
Mgr. Jozef Bača
Mal si to povedať hneď.
Mgr. Miloslav Repaský
Problém bol jasne pomenovaný, dá sa nájsť chyba aj v uznesení. Hovorili sme na minulom MZ
o uzneseniach o termíne a plnenie. Či je vôľa do toho ísť alebo nie, či získať vodovod, či dať
pracovnú príležitosť pre niekoho. Jedna vec je termín a druhá vec je maródka.
Dr. Miroslav Varšo
Prosím do budúceho MZ podať tieto informácie. Ja nepovažujem za vhodné aby sme teraz
hlasovali za termín.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol správu o grantoch a pracovných cestách.
Uznesenie č.: MZ-11-12-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
Magdaléna Kurilová
Na minulom MZ som nebola. Jednalo sa niečo ohľadne náhrad škôd, ktoré sa stali pri výstavbe
diaľnice. Tento úsek je ukončený , áut je menej ale ulica Štefánikova, Mariánske nám. , Palešovo
nám., Prešovská ulica – domy na týchto uliciach sú poškodené. Bolo nám povedané, že každý
občan si má sám písať žiadosť na ministerstvo dopravy ohľadne odškodnenia a priložiť
dokumentáciu. U pani Vlkolinskej som si vyzdvihla papiere kam sa mám, nenašla som tieto
informácie. Primátor nám nevedel odpovedať, občania sú zvedaví ako majú postupovať. V roku
2009 bolo prijaté rozhodnutie ohľadne povolenia výstavby diaľnice a k tomuto rozhodnutiu dalo
povolenie aj mesto. 15.4.2010 mesto poslalo námietku k stavebnému povolenia na ministerstvo
dopravy – považujem to za veľmi správne. Táto námietka by mala byť podkladom k našim
žiadostiam. Chcem vedieť či táto námietka bola prijatá a bola zapracovaná do stavebného
povolenia. Ja sa o ňu musím, ak budem písať žiadosť, oprieť. Toto je veľmi dôležité vedieť lebo
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ináč nám je zbytočné písať žiadosť. V týchto papieroch čo máme sa nemáme o čo oprieť.
Námietka bola podaná správne ale musíte mať odpoveď na túto námietku.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal námietku. Ak niekto si s tým nevie rady, môžeme si dohodnúť stretnutie a pomôžeme
s tým.
Mária Lisoňová
V roku 2009 bolo vydané stavebné povolenie, kde neboli zakomponované škody. Až základe
sťažností občanov ste v roku 2010 podali námietku, nemáme akceptáciu námietky. Buď nie je
alebo ste nemali záujem aby ste to urgovali. Ministerstvo malo zaslať stanovisko či akceptujú
námietky alebo nie.
MVDr. Michal Kapusta
Výstavba išla v troch etapách. Toto je hlavné stavebné povolenie. Námietky mesto dalo v tretej
etape.
Magdaléna Kurilová
Sú tieto podklady zahrnuté v stavebnom povolení?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Magdaléna Kurilová
Potrebujem mať číslo námietky, pod akým bola prijatá na ministerstve.
MVDr. Michal Kapusta
Toto je hlavné stavebné povolenie.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem aby sa mesto ujalo tejto veci lebo keď každý občan bude sám vystavený tejto veci,
málo čo zmôže. NDS má svojich právnikov. Žiadam aby mesto zastupovalo všetkých občanov.
Máme právnika v meste. Tým, že sa občania obrátili na mesto znamená, že podľa môjho názoru
by mesto malo zastupovať občanov ako celok, aj právne, nenechať každého občana jednotlivo,
lebo každý sám si bude musieť najať právnika aby sám s NDS komunikoval. Navrhujem, aby
mesto zastupovalo občanov, ľudia niekoľko rokov podávali sťažnosti ohľadne prejazdu áut pri
výstavbe diaľnice.
Mgr. Jozef Bača
Každý právnik má svoju oblasť, nech sa vyjadrí pán kontrolór.
JUDr. Jozef Tekeli
Je nemysliteľné aby mesto financovalo právne zastúpenie obyvateľov. Nie je možné, aby mesto
platilo zo svojich finančných prostriedkov právnika pre iné fyzické osoby , aj keď sú obyvateľmi
mesto. Išlo by o porušenie finančnej disciplíny. Akékoľvek iné tvrdenia sú neopodstatneným
populizmom.
Mária Lisoňová
Ja napíšem túto žiadosť len nech mám uvedenú akceptáciu námietky.
Dr. Miroslav Varšo
Mesto schvaľovalo či môžu autá chodiť cez mesto, nevidím dôvod prečo posúvať všetko na
občanov, keď urobilo zásadné rozhodnutia bez názoru občanov.
Magdaléna Kurilová
Tu ide o to, aby mesto stanovilo termín do kedy máme predložiť žiadosti, tak ako hovorí p. Varšo,
prečo by občania mali byť škodní.
JUDr. Jozef Tekeli
Ku každej stavbe sa vyjadrujú rôzny orgány a jedným z nich je aj mesto. Stavebným úradom je
pri stavbe diaľnice úplne niekto iný ako mesto. Vy, ako obyvatelia, ste pri stavbe diaľnice vo
vzťahu s NDS, ale nie v žiadnom vzťahu s mestom. Stavebné konania ohľadom stavby diaľnice sú
zverejňované verejnou vyhláškou na úradnej tabuli, ku ktorej má každý prístup. Ak ste sa cítili ako
účastníci povoľovacieho konania mali ste vznášať na základe týchto verejných vyhlášok námietky.
Renáta Blašková
Mesto súhlasilo s prejazdom.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto Sp. Podhradie pripomienkovalo PD ako každá iná obec a dotknuté orgány. Pri ktorej ceste
bývate? Je to štátna cesta. My sme samospráva, miestne komunikácie sú ulice Májová, Dr.
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Špirku, Sídlisko hrad, Hviezdoslavova, Kúpeľná, Trhovisko, Bielidla, Jarmočná – to sú miestne
komunikácie. Štátne komunikácie sú – Prešovská ulica, Mariánske námestie, Palešovo námestie,
Štefánikova ulica, Levočská cesta . Mesto povolilo prejazd cez dve mestské komunikácie –
Kúpeľnú a Dr. Špirku, tieto ulice už majú nový asfaltový koberec. PSK povoľoval prejazd cez
štátne cesty.
Renáta Blašková
Bolo by dobré aby nás mesto odškodnilo.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto?
Renáta Blašková
To ja neviem kto? Mi povedzte kto?. Ja som kúpila dom za dva milióny korún. Ďalšie štyri som
tam vrazila a teraz mám ísť plakať kam? Na lampáreň? Mesto si nevie zastať svojich obyvateľov,
tu je škoda chodiť voliť.
Dr. Miroslav Varšo
Keď mesto nemá s tým nič spoločné prečo dávalo pripomienku v stavebnom povolení? Domy
patria mestu, jeho občanom, vznikli problémy a teraz potrebujeme riešiť odstránenie škôd na
mestskom majetku a majetku občanov.
Mgr.Peter Vandraško
Čo môže mesto pre občanov urobiť? Je potrebné urobiť ten základný servis - poradiť,
nasmerovať, akým smerom ísť, kde sa odvolať atď.
MVDr. Michal Kapusta
Môžeme to pripraviť, aj pripravíme. My nemôžeme komunikovať s NDS keď nie sme vlastníkmi,
žiadosť pripravíme ale pôjde to pod vašou hlavičkou. Oni vám odpíšu, aby ste si dali urobiť
statický posudok, kto ho zaplatí? Nie každý z tých občanov, ktorí bývajú na uliciach kade chodili
autá do toho pôjde. Tí, ktorí chcú nech prídu na úrad, spíšeme to, pomôžeme ale pôjde to pod
hlavičkou každého jedného majiteľ nehnuteľnosti. Kto zaplatí statické posudky? Mesto to nemôže.
Problém nie je v napísaní, ale počítajte si , že každý kto dá podnet, že má porušený dom tak budú
vyžadovať statický posudok.
MVDr. Štefan Hric
Keby sme to vedeli tak by sme neboli súhlasili aby po ceste chodili také nákladné autá.
Mária Lisoňová
Nech si NDS dá svojho statika.
Magdaléna Kurilová
Toto malo byť v zmluve.
JUDr. Jozef Tekeli
Podľa toho čo navrhuje pán poslanec, ja mám dať všetku svoju prácu bokom a robiť to, o čo
žiadate, ale to nie je možné. Verte, nikto nemá záujem o to, aby ste mali popukané domy, ale
mesto nemôže investovať a dotovať súkromné osoby. Môžeme vás ľudsky chápať, ale nemôžeme
zaplatiť statické posudky, ani advokáta, hoci ste obyvateľmi mesta. My musíme postupovať
v zmysle zákona.
Magdaléna Kurilová
Keby bola na začiatku podpísaná zmluva a stanovené podmienky tak sa má mesto o čo oprieť.
Dúfam, že tieto námietky sú zakomponované v materiáloch.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto urobilo všetko čo mohlo. Zajtra pôjdem do Prešova a vyžiadam si dodatok. Tí, ktorí chcú
a sa cítia byť ukrivdení, nahláste tel. čísla, príďte, stretneme sa v zasadačke, pripravíme listy
s vašou hlavičkou a dáme k tomu podklady. Pasportizácia bola robená pred začatím výstavby
diaľnice a po ukončení. Tieto dokumenty má NDS a každá spoločnosť čo robí výstavbu diaľnice.
Mgr. Jozef Bača
Pošlú sa žiadosti, oni sa nejakým spôsobom vyjadria, zašlú sa im fotky pred začatím a po
ukončení a tam bude vidieť poškodenia domu.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja by som tiež neriešil statické posudky. Môžeme stanoviť termín napr. každú stredu
a zodpovednú osobu lebo teraz nemajú číslo žiadosti dodatku aby sa mali o čo oprieť. A podľa
toho aká príde odpoveď tak sa bude postupovať ďalej. Určiť termín každú stredu.
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MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia bola na Prešovskej ulici a vysvetlili sme to.
Mgr. Miloslav Repaský
Určiť termín a zodpovednú osobu.
MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem budúci štvrtok 22.11. o 16.00 hod.
Mgr. Miloslav Repaský
Tu v týchto materiáloch je len žiadosť mesta, potrebujeme odpoveď.
MVDr. Michal Kapusta
Pri stavebnom povolení nie je odpoveď.
JUDr. Jozef Tekeli
Opäť nezavádzajte verejnosť. Pri stavebnom povolení sa nedáva odpoveď na pripomienku.
S námietkami sa je stavebný úrad povinný vysporiadať v stavebnom povolení. Individuálne
odpovede sa nezasielajú. Hovorme pravdu, lebo zbytočne sa podnecujú emócie.
MVDr. Michal Kapusta
Keď sa vybavuje stavebné konanie – každý je vyzvaný stavebným úradom na verejné
prerokovanie. Ak sa nevyjadria do tohto dňa, tým pádom súhlasia s PD stavby, ešte to 15 dní visí
na úradnej tabuli, ak nikto nepripomienkuje, stavebné povolenie je právoplatné.
JUDr. Jozef Tekeli
Zverejňuje sa to verejnou vyhláškou, tak to funguje a pri inžinierskych stavbách ani inak fungovať
nemôže.
Magdaléna Kurilová
Čo budeme robiť ak táto námietka nebola prijatá do konania?
JUDr. Jozef Tekeli
Tak si môžete uplatniť svoje práva v občiansko-súdnom konaní.
Magdaléna Kurilová
K tomu by nebolo došlo keby mesto pred začiatkom stavby uzatvorilo zmluvu.
JUDr. Jozef Tekeli
Akú zmluvu? Žiadna takáto zmluva nie je a ani nebola možná. Ja vám nehovorím to, čo chcete
počuť, ale to ako to v skutočnosti je. Čo vám osoží, ak vám dám za pravdu a budem pritakávať
k tomu, čo chcete počuť, ak to nie je pravda? Čo vám pomôže keď sa tu budeme populisticky
hladkať a pritom to bude úplne nereálne?
MVDr. Michal Kapusta
Nikdy nebolo povedané, že mesto podpisuje zmluvu. Je to stavba verejného záujmu, vtedy sa
môže vyvlastňovať, aj hocičo ostatné.
Žofia Džugová
Bývam na Štefánikovej ulici na Rybníčku, chcem vás poprosiť o výmenu bytu, lebo máme v tom
byte plesne a ploštice. Chodím každý deň do roboty s manželom a štyrmi deťmi skoro ráno peši.
Autobusy nám tam nechcú zastaviť, dúfam, že mi pomôžete. Majte súcit, nie kvôli mne keď som
aj epileptička ale kvôli mojim deťom. Bojíme sa chodiť po ceste, keď nám nechcú zastaviť
autobusy. Nový nábytok som musela rozbíjať, aby sa ploštice nedostali k deťom. V septembri
tam horelo. Nemám kam ísť, chcem byť samostatná.
Mgr. Jozef Bača
Pôjdu sa tam zo Služieb mesta pozrieť v akom stave je byt. Vedia v akom stave sa odovzdával.
Peter Hanigovský
Pán riaditeľ, čo sa tam deje?
Mgr. Jozef Bača
Zariadili sme to tak, že mestská polícia týždeň chodila na Rybníček ráno na autobusovú zastávku
a za celý týždeň nikto na zastávke nikto nečakal na autobus. Teraz je to nová informácia, že tam
autobus nestojí. Nemá zmysel chodiť 6.20 pešo keď 6.40 chodí autobus. Ak vás autobus
nezobral, tak to budeme riešiť.
Žofia Džugová
Poprosila som p. Vlkolinskú aby som mohla chodiť na pol ôsmu ale nesúhlasí, že tam pracuje viac
ľudí z Rybníčka a chodia na siedmu.
Mgr. Miloslav Repaský
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Týždeň tam bude niekto chodiť na kontrolu?
Peter Hanigovský
Príde do bytu pozrieť bytová komisia aj s riaditeľom.
Anna Grivalská
Dlho som tu nebola a trošku som chcela zhodnotiť situáciu. Žijem v tomto mestečku, ako
obyvatelia máme možnosť a právo kontrolovať ako si naši zástupcovia plnia svoje sľuby.
Zarážajú ma skutočnosti, že sa nič nepohlo s cestovným ruchom. Prišla som či sa nebude
preberať rozpočet. Kultúra napreduje, snaha je, len iniciatíva našich občanov neviem kde viazne.
Mesto ponúka rôzne podujatia. Ryba smrdí od hlavy a ja sa divím, že keď učitelia pripravia
program, prečo neprídu naši páni zástupcovi a mesto, či sa ich to netýka? Či si myslia, že sme na
bode mrazu, že ich to nezaujíma čo sa pre nich robí? Kultúra platí veľké peniaze za krásne
podujatia, ktoré vzývajú prázdnotou. Malé dediny si vedia pripraviť program ako napr. Hrhov ale
v spolupráci s mestom, mesto sa pričiní o to, že to funguje. Ale keď príde na vystúpenie 10 ľudí
tak na budúce nepríde ani 10 ľudí. Keď som sa pýtala pána prednostu prečo nechodia poslanci
s rodinnými príslušníkmi a zamestnanci, tak ste povedali, že to nemajú zaplatené. Ste povedali,
že je to ich voľný čas a nemôžete ich prinúť. Myslím si, že všade, každá dedina, keď organizuje
oslavu vždy to robí mesto v spolupráci, prečo nie je spolupráca mesta s nikým, ničím. Mrzí ma
ako dopadli naše trhy , slávne, predajcovia hovorili, že sa s tým ešte nestretli, či vianočné trhy,
veľkonočné, či hocičo. Neviem kde to viazne. Chcela som diskutovať o CR lebo je na bode mrazu
ale nie je tu náš predseda komisie. Málo sa venujeme turizmu, bohužiaľ. Dediny z turizmu žijú len
my sa nevieme pohnúť dopredu. Zbožne sme vás volili, že budete plniť svoje úlohy a predsavzatia
a nie naše zbožné želania do šuflíka zakladať. Je to hanba, stud, aj Sídlisko hrad je časť mesta,
zabúda sa naňho, cesty, chodníky , výzdoba, nič, zničená je kanalizácia, chodia tam
ťažkotonážne autá. Do budúcna popracovať aby naše mestečko malo chodníky, cesty, že máme
zadarmo všetky podujatia, kde sa to inde platí. Prečo sa nedajú dokopy napríklad športovci so
skautmi? Podporme tieto podujatia. Snaha kultúrneho strediska je. Môj názor je- treba ukázať, že
mesto sme my, keby prišli páni poslanci s rodinnými príslušníkmi a predstavitelia mesta, už je tam
minimálne 100 ľudí. Niekedy mesto bolo kráľovské , robia sa veci teraz, nie sme na to aby sme
kritizovali. Apelujem na to, že Sídlisko hrad si treba tiež všimnúť, cesty, chodníky, kanalizácia, od
roku 1994 si vediem evidenciu, koľko korún bolo vydaných na projekty, koľko sa vyplytvalo
a zbytočne.
MVDr. Michal Kapusta
Pani Grivalská – je každého osobná vec či ide na kultúrne podujatie alebo nie. Nežijeme
v komunizme, nikomu nebudem diktovať. Si to vyprosím – nie je to pravda, nepovedal som, že to
nemajú zaplatené. Posúvajme sa dopredu. Ohľadom tabúľ pre podnikateľov mesta čo iniciovala
komisia pre cestovný ruch. Tabule sú osadné, a sú naplnené? Nie, sú prázdne. Čia je to vizitka?
Komisia pre cestovný ruch, ktorej ste členkou dala urobiť výberové konanie, že dáte podklady či
sa bude platiť za umiestnenie reklamy na tabuliach alebo nebude. Nič sa nerobí, tabule sú
prázdne, zaplatili sme za nich 2 500,- €, toto je vizitka komisie, aj vaša, ako členky komisie CR.
Tie tabule sú bohužiaľ prázdne, aj to je jeden z bodov čo ste samy povedali, že sa nekoná. Bola
zvolaná komisia CR, nikto o to nevedel, ani vedenie, komisia nebola uznášania schopná. Jasne
sme sa tu dohodli, že si budeme posielať informácie o zasadaní komisií, že kto chce z poslancov
má záujem , aby mohol prísť.
Anna Grivalská
Máme urobené chodníky a cesty a nemáme kanalizáciu? Najprv sa urobí chodník a potom
kanalizácia? Neviem prečo sa nerozmýšľa a tak sa robí s financiami.
Dr. Miroslav Varšo
Na tom sedení komisie boli navrhnuté veci ako majú byť tabule zaplnené, je tam predstava mapy
mesta, jednotlivé služby, aby to turista aj občan mohol využiť. Všetko je naplánované tak aby
začiatkom budúcej turistickej sezóny boli zaplnené. Vyjadrím vďaku, že sa osadili a sú
pripravené. Tabule budú plné, netreba sa báť.
MVDr. Michal Kapusta
Budú do ďalšej sezóny, sú urobené, to je v poriadku, ale ja som boli bitý, že som niečo nestihol do
mesiaca a komisia ma čas pol roka a pol roka budú vitríny prázdne.
Dr. Miroslav Varšo

8

Ja som si žiadal vysvetlenie, sľúbil si raz, druhý raz.
Jozef Bača
Pani Grivalská, mesto poskytuje veľmi široký priestor, ale nemôžeme chcieť aby každý išiel na
futbal, každý do kina, každý na kultúru, každý má svoje záujmy. To si ľudia musia vybrať samy na
aké podujatie pôjdu.
Mgr. Peter Vandraško
Vy ste kto, pani Grivalská, detektív, že sledujete kto na kultúrnom podujatí je alebo nie je? Toto
ma uráža, bol som na troch akciách a čo sa tam mám promenádovať?
Anna Grivalská
Ja chcem organizovať napredovanie mesta. Aby sme sa dali dokopy aby sa toto mesto
povznieslo, žiadam o spoluprácu, mňa tiež možno niektoré veci nebavia, ale ak to mesto robí to je
česť ísť na také akcie.
Štefan Faltin
Je málo ľudí na týchto akciách, ale vysvetlím kvôli čomu. Bol som 3 x aj sme sa tam stretli, pani
Grivalská zopár krát ale tieto akcie sa prelínajú s akciami na Spišskom salaši a jasná vec, že
ľudia sa idú prejsť cez pažicu, idú na salaš, majú tam hojdačky pre deti a zároveň si pozrú
kultúrny program. Aby si kultúrna komisia zistila kedy sú akcie na salaši, aby to nebola duplicita.
Robili sa niekedy juniálesy v meste, ale to bolo pred 30 rokmi a tu bolo viacej Podhradčanov ako
teraz a teraz je trištvrte Podhradia prisťahovalcov. Je niekedy akcia cez víkend, ale ak celý
týždeň robím alebo ak máme nejakú osalvu v rodine alebo čo tak nemôžeme ísť. To nie sme len
my, poslanci, neviem tú mentalitu ľudí pochopiť. Na kultúrne podujatia chodí veľmi málo ľudí.
Mgr. Peter Vandraško
Teraz sú zlí tí ľudia, že nechodia?
Anna Grivalská
Ja nesúdim, zmobilizovať sa, volili sme vás preto aby ste nám ukázali ako organizovať . Ty sa
správaš arogantne a nesprávaš sa ako poslanec.
Štefan Faltin
2x som hovoril o asfaltovaní cesty na Sídlisku hrad. Asfalt sa dal na cesty kvôli tomu lebo keby
sme ho nezobrali my tak iná dedina, je zadarmo. Komisia životného prostredia riešila park na
Sídlisku hradom a tým pádom je tam potrebná aj cesta. Zástupca primátora sľúbil , že pokiaľ sa
zvýši asfalt, tak tam pôjde.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem prejsť k ďalším podnetom alebo k ďalšiemu bodu.
Mgr. Jozef Bača
Nasleduje bod správy škôl, teraz je ten priestor pozrieť si čo sa robí v školách, ako naše školy a
školské zariadenia fungujú.
Bod č.: 6

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
Mgr. Imrich Biric
Prečítal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy.
Mgr. Jozef Bača
Nemáte prepočítaný stav zamestnancov v pomere pedagógovia a žiaci? Nepedagogických
zamestnancov máte štyroch? Bolo by to trošku prehľadnejšie.
Mgr. Imrich Biric
Viacero zamestnancov je na menší pracovný úväzok.
Štefan Faltin
Dobre by bolo do budúcna urobiť aj javiskovú časť, za pomoci mesta, podľa rozpočtu aby sa do
budúcna to riešilo , ukazoval nám pán riaditeľ tieto priestory, koncertnú sálu, bolo by dobré aby sa
to rozšírilo.
Bc. Iveta Mlynarčíková
Prečítala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy.
Ing. Ľuboslav Longauer
Prečítal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času.

9

Mgr. Miloslav Repaský
Chcem pochváliť činnosť CVČ. Patrí do skupiny centier, ktoré pracujú, určite je v tej skupine
centier, ktoré bojujú o zachovanie. Popri intermách zamestnancoch boli aj externí spolupracovníci
– boli 108 , okrem nich pracovali aj ďalší na dohodu?
Ing. Ľuboslav Longauer
To sú tí dvaja.
Mgr. Miloslav Repaský
Prečítal časť správy – „Budeme sa aj naďalej snažiť presadzovať myšlienku vytvorenia centier na
Slovensku a hľadať spôsoby ako zabrániť fungovaniu tým centrám, ktoré za vytvorením centier
hľadajú len zisk“. - máte nejakú myšlienku ako zabrániť?
Ing. Ľuboslav Longauer
Sme členom asociácie, zo 140 centier je v asociácii 70-80 centier. Zhruba polovica. Na
poslednom zasadnutí v Košiciach boli aj zástupcovia súkromným centier, ktorí chceli navrhnúť
spoluprácu ako ďalej postupovať pri riešení problémov centrách. Pán, ktorý prišiel zo súkromného
centra po svojej prednáške dostal niekoľko nelichotivých odpovedí lebo každé veľké centrum mu
povedalo, že tento stav, ktorý je, zapríčinili hlavne súkromné centrá tým spôsobom ako pristúpili
ku svojej činnosti. To, že niekto dnes z centra príde do školy a povie riaditeľke „dajte mi všetky
deti do môjho centra, ja vám zaplatím lyžiarsky alebo plavecký kurz“ a to je všetko, tak toto nie je
centrum. V asociácii sú centrá ako Poprad, Prešov, Humenné, - to sú bývalé pionierske domy,
to sú riaditelia skôr narodení a zažili činnosť predtým a oni nechápu, že legislatíva dovolila taký
stav aký je. Tam sme sa dohodli, že budeme bojovať aby ministerstvo netrestalo všetky centrá
ale urobilo poriadok len s tými, o ktorých má vedomosť, že sú problémové.
Mgr. Miloslav Repaský
Konkrétne nejaký krok?
Ing. Ľuboslav Longauer
Boli výzvy, zapojili sme sa minulý rok. Toho roku boli členovia vybraných centier v TV Markíza,
v NR. Bol kopec výziev, kopec sedení, bohužiaľ bolo povedané, balík peňazí taký aký je a stým,
sa nedá nič robiť. Nejdú to konkrétne trestať.
Mgr. Ľubica Karpatyová
Prečítala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy na Palešovom nám. 9.
Ing. Ján Jurečko
Prečítal správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy na Školskej ulici č. 3.
Mgr. Miloslav Repaský
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov?
Ing. Ján Jurečko
95% škola zabezpečila vzdelávanie vo vlastných priestoroch. Robilo sa to po vyučovaní. Projekty
cez európsky sociálny fond boli realizované mimo areálu školy. Peniaze – 50% platila učiteľom
škola a 50% sami. Sú niektorí na kratší pracovný úväzok.
Mgr. Miloslav Repaský
Škola je nadštandardne vybavená. Potrebuje aj do budúcna financie také aké mala?
Ing. Ján Jurečko
Potrebuje. Vysvetlil dôvody.
Mgr. Jozef Bača
Čítali ste svoje správy navzájom? Riaditelia škôl?
S činnosťou škôl a školských zariadení môžeme byť v Spišskom Podhradí spokojní. Aj keď
každého niečo trápi. Chcem poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom za ich prácu.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-2

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie

Primátor:

10

MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-3

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-4

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ CVČ
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-5

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Palešovo
nám. 9 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-6

MZ schvaľuje obsah Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 3
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
15.11.2012
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Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok – Komunitné centrum Spišské
Podhradie (bývalý CO sklad Štefánikova ulica)
MVDr. Michal Kapusta
Sklad CO je na našom LV, zaplatili sme 31 500,- € polovičnú splátku. Dnes sme mali verejné
rokovanie ku stavebnému povoleniu. Celkové náklady sú vo výške 205 000,- €, vlastné zdroje
11 000,- €, poslal som vám elaborát na predkladanie grantu. Keď prídu peniaze z DÚ na účet,
podržíme ich jeden deň aby nám prišlo potvrdenie, že sme solventní.
Peter Hangiovský
Nechceme ísť do úverov, z čoho chceme financovať KC na budúci rok? Bola chyba, že sme si
neurobili priority na jednotlivé roky, tak ako to navrhoval poslanec Repaský. Išli sme toho roku aj
do námestia, do domu a iných vecí, pýtam sa, ktoré priority budú? Treba doplatiť za CO sklad,
dokončiť dom na Starom jarku a robiť chodník na Hliník, ktoré vraj pôjdu z peňazí zo stočného.
Najjednoduchšie je schváliť a nevieme aké bude finančné krytie. Veľmi by som sa nespoliehal na
európske zdroje. Je to 11 000,- € ale ťažko mi to teraz povedať či budeme mať na to alebo nie.
Rozprával som s ekonómkou, po dohode sme sa dohodli, že urobíme alternatívny rozpočet aby
sa na rok 2013 nemusel brať úver. To je z mojej strany za financie. Najjednoduchšie to bude
schváliť, ale kde vziať financie?
Mgr. Jozef Bača
Nerozumiem tej otázke. My nevieme či nám v to rozpočte vyjde alebo nie a to nemôže byť dôvod
aby sme sa neuchádzali o zdroje z EÚ. Ak to bude situácia vyžadovať tak každý bude ochotný
zobrať úver aby sme doplatili 5% keď nám zo zdrojov dajú zvyšok – 95%. Kúpili sme budovu,
zaplatili sme polovicu peňazí, môžeme sa uchádzať o to, aby sme tu budovu zrekonštruovali.
Naozaj ti nerozumiem.
MVDr. Michal Kapusta
Únia peniaze nedá si povedal a tým pádom nebude grant úspešný. Bavili sme sa o tom, že tam
bude KC aby nebolo v centre mesta, kúpili sme pozemky kde má byť autobusové nástupište. Do
toho dávame 60 tis. € z vlastných zdrojov a bavíme sa o spolufinancovaní 11 000,- €. Aby sme
dali budovu do kopy aby to žilo.
Peter Hanigovský
Pôvodný rozpočet počítal s týmito peniazmi?
Ing. Slávka Čarná
Rozpočet s tým nepočítal ani v príjmovej ani vo výdajovej časti.
Peter Hanigovský
Treba nám to dať do rozpočtu a verím, že toto nebude posledná suma ak pôjdeme do výziev.
Ing. Slávka Čarná
Je tam plánovaná položka 25 tis. € na spolufinancovanie.
MVDr. Michal Kapusta
Keď máš pocit, že to je treba stopnúť tak to bolo potrebné vtedy keď sa začal robiť PD. Sme
v rozbehnutej hre. PD stojí 10 000,- €. Čakáme na výzvu, ktorá ide za chvíľu a čakáme na výzvu
na kanál čo ide v marci.
Peter Hanigovský
Primátor povedal, že bude výzva pre mestá nad 10 000 ľudí.
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Mgr. Jozef Bača
Toto nie je pravda, povedal som, že výzva môže byť pre mestá nad 10 000,- obyvateľov.
Štefan Faltin
Keď sme našli peniaze na domy čo ich mesto kupuje a sme predaj schválili, tak je to nerozumné
neurobiť v budove ,ktorej kúpu sme schválili KC. Bavíme sa o 11 000,- € a za nejaký dom sme
dali 40 000,- €. Som za to aby sme išli do toho.
Vladimír Petrek
Možno neprejde ten projekt.
Peter Hanigovský
Potom nám nebude ľúto 10 000,- € na PD?
MVDr. Michal Kapusta
Peter obraciaš slová, všetko je nahrávané.
Peter Hanigovský
Primátor pred chvíľou povedal, že zoberieme úver.
Mgr. Jozef Bača
Povedal som, že zoberieme úver keď to bude potrebné kvôli spoluúčasti na grant.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem hlasovať k tomuto bodu.
Štefan Horbaľ
Keď už máme túto budovu tak by sme to mali zrealizovať a využiť ponuku grantov.
Mgr. Peter Vandraško
Keby sa to zrealizovalo, KC sa premiestni a budú voľné priestory, ktoré sa dajú využiť. Keď sme
kupovali tú budovu sme ju nekupovali preto aby tam stála prázdna. Tí čo hlasovali vtedy za tak
dnes asi zahlasujú aby sa v nej niečo dialo, asi to má logiku. Treba to riešiť bez nejakých emócií.
Mgr. Miloslav Repaský
Určité veci sú rozbehnuté a podľa počtu žiadateľov by to malo prejsť.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-7
MZ schvaľuje – predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-2.1b-2012/01 za účelom
realizácie projektu „Komunitné centrum Spišské Podhradie“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce;
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
– financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 11 000,- €, z vlastných zdrojov
- celkové oprávnené náklady 205 00,00 € .
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Bod č.: 8

Unesco – vstup mesta do Združenia miest Unesco na Slovensku – Slovenské
dedičstvo UNESCO
Mgr. Jozef Bača
Na minulom MZ sme vás oboznámili s touto tematikou, že sa pripravuje založenie združenia miest
UNESCO.
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Dr. Miroslav Varšo
Na minulom MZ padol návrh preskúmať členstvá v podobných združeniach či sú živé, niekto to
urobil? Z minulosti či nenesieme nejaké formálne veci, za ktoré platíme.
JUDr. Jozef Tekeli
Sme v 8-mych inštitúciách – vymenoval. Navrhujem prehodnotiť členstvo v ZMOS Slovenska ,
členský príspevok je dosť vysoký.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-8
MZ:
1. súhlasí so vznikom Záujmového združenia právnických osôb Slovenské dedičstvo
UNESCO
2. schvaľuje členstvo mesta Spišské Podhradie v Záujmovom združení právnických osôb
Slovenské dedičstvo UNESCO ako zakladajúceho člena
3. poveruje primátora mesta Spišské Podhradie na právne úkony vedúce k založeniu
Záujmového združenia právnických osôb slovenské dedičstvo UNESCO
4. poveruje primátora mesta Spišské Podhradie zastupovaním mesta Spišské

Podhradie
v orgánoch Záujmového združenia právnických osôb slovenské
dedičstvo UNESCO.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

15.11.2012

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Prideľovanie bytov: - Palešovo nám. 25, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o byt č. 6 a 9.
Štefan Horbaľ
To sú dvojizbové byty.
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o obyvateľov z Prešova, ktorí chcú bývať v Sp. Podhradí.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-9
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pani:
Vašákovú Emíliu, bytom Šrobárova 8, Prešov na dobu určitú od 19.11.2012 do 28.2.2013
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
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Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+

Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-10
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 9 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pána:
Vašáka Vladimíra, bytom Šrobárova 8, Prešov na dobu určitú od 19.11.2012 do 28.2.2013
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Bod č.: 10

Majetok mesta
MVDr. Michal Kapusta
Majetok ZŠ , Palešovo nám. 9, prešiel grant, peniaze prišli , je potrebné poistenie budovy
s navýšením majetku koľko stál celý grant. Oni to poistia a doplníme žiadosť o platbu aby bola
úspešná.
Peter Hanigovský
Finančná komisia zobrala navýšenie na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-11-12-A-2

MZ berie na vedomie navýšenie hodnoty majetku ZŠ Palešovo nám. 9 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:

Primátor:

Mgr. Jozef Srnka
Predniesol návrh na vyradenie majetku.
Peter Hanigovský
Finančná komisia navrhuje schváliť vyradenie majetku.
Štefan Faltin
Komisia OVP sa zúčastnila vyraďovania. Boli to staré a nefunkčné veci.
MVDr. Michal Kapusta
Do novembra je potrebné vyradiť, je možné vyradiť aj počas roka do novembra.
Štefan Faltin
Všetky veci boli pripravené a prehľadne uložené.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-11
MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta Spišské Podhradie v celkovej hodnote 18 348,92 € z toho:
- majetok do 100 € = 3 773,41 €,
- majetok od 100,1 do 1699,99 € = 14 575,51 €
- majetok nad 1700,- € = 0,- €.
Zodpovedný:
Mgr. Srnka
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Jozef Bača
K Službám mesta ste materiály mali zaslané.
Peter Hanigovský
Dostali sme žiadosť na komisiu – Prešovská 8 je odpredaná a Prešovská 40 bude realizovaný
odpredaj. Služby mesta požiadali o zrušenie správy. Finančná komisia doporučuje schváliť
zúženie správy.
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme žiadosť p. Nálepku o odkúpenie za cenu pozemku, 7,- €/m2. Je to sused. Toto bude
podané na MZ 13.12. cez osobitný zreteľ.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-12
MZ schvaľuje zúženie predmetu výkonu správy majetku mesta Spišské Podhradie spoločnosťou
Služby mesta s.r.o.:
a) obytný dom Prešovská ulica, súpisné číslo 317, orientačné číslo 40 na parcele číslo
KN-C 509 o výmere 662 m2, kultúra: zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia
pozemku: pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslo,
obstarávacia cena je 12283,48 € s účinnosťou od 16.11.2012
b) obytný dom Prešovská ulica, súpisné číslo 273, orientačné číslo 8 na parcele číslo
KN-C 607 o výmere 251 m2, kultúra: zastavané plochy a nádvoria, spôsob využitia
pozemku: pozemok na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom ,
obstarávacia cene je 1679,45 € s účinnosťou od 16.11.2012
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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
Vysporiadanie pozemkov v lokalite IBV pivovar. Ide o zámenu medzi mestom a p. Repaským
a kúpou pozemku od p. Novákovej Kataríny. Komisia doporučuje schváliť zámenu pozemkov.
Jedna časť sa zamieňa a jedna kupuje.
MVDr. Michal Kapusta
Každý videl GP, je tam rozdiel 36 m2, kde 7 m2 bude pričlenené k pozemku p. Repaského
a mesto odkúpi 29 m2 za cenu 7,- €. Pani Novákovú budeme riešiť až na ďalšom MZ keď bude
zapísaný GP. Pani Nováková chce predať celú parcelu mestu. Pán Ivančo, sused, pozemok,
ktorý nepotrebujeme tak kúpi od mesta za 7,- €.
Mgr. Miloslav Repaský
7,- m2 – to je nejaký chyba.
MVDr. Michal Kapusta
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Je to overené katastrom.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-13
MZ 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 zámene nehnuteľností
Novovytvorená parcela KN-C 567/9 – záhrady o výmere 7 m2 odčlenená geometrickým plánom č.
33981302-57/2012 vyhotoviteľa Jána Burika, 053 71 Nižné Repaše 39 od pozemku parcela KN-C
567/2 - záhrady o výmere 216 m2, v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV
č. 1 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie za
novovytvorenú parcela KN-C 567/10 – záhrady o výmere 36 m2 odčlenená geometrickým plánom
č. 33981302-57/2012 vyhotoviteľa Jána Bruka, 053 71 Nižné Repaše 39 od pozemku parcela
KN-C 567/3 - záhrady o výmere 583 m2, v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného
na LV č. 1807 vo vlastníctve Miloslava Repaského a manželky Kamily Repaskej rod. Pazderovej,
Štúrova 6, Spišské Podhradie s podmienkou vyplatenia Miloslavovi Repaskému a manž. Kamile
Repaskej rozdiel vo výmere zamieňaných parciel, ktorý predstavuje 29 m2 sumu 203,- Eur ku dňu
podpisu zámennej zmluvy. spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že
zámenou nehnuteľnosti sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie
vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšie usporiadanie majetkových pomerov s ohľadom na tvar
a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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-11-12-B-14
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu pozemku. Novovytvorená parcela KN-C 567/9 – záhrady o výmere
7 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 33981302-57/2012 vyhotoviteľa Jána Buríka, 053 71
Nižné Repaše 39 od pozemku parcela KN-C 567/2 - záhrady o výmere 216 m2, v katastrálnom
území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie,
Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie za novovytvorenú parcela KN-C 567/10 – záhrady
o výmere 36 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 33981302-57/2012 vyhotoviteľa Jána Buríka,
053 71 Nižné Repaše 39 od pozemku parcela KN-C 567/3 - záhrady o výmere 583 m2,
v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1807 vo vlastníctve Miloslava
Repaského a manželky Kamily Repaskej rod. Pazderovej, Štúrova 6, Spišské Podhradie
s podmienkou vyplatenia Miloslavovi Repaskému a manž. Kamile Repaskej rozdiel vo výmere
zamieňaných parciel, ktorý predstavuje 29 m2 sumu 203,- € ku dňu podpisu zámennej zmluvy.
Kupujúci hradí všetky náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Zámena pozemku p. Socha – zámena na štadióne MŠK a bývalým kúpaliskom. Pán Čolák –
advokát po ročnom písaní sa dohodli so zámenou 1:1. Pán socha si vybral pozemok na bývalom
kúpalisku. Prvý pozemok hneď pri vstupe do areálu. Komisia doporučuje urobiť zámenu.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia taktiež odporúča.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-15
MZ 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 zámene nehnuteľností parcela KNC 990/2 – ostatné plochy vo výmere 671 m2 vytvorenú geometrickým plánom č. 3398130266/2012 vyhotoviteľa Jána Buríka, 053 71 Nižné Repaše 39 od pozemkov: parcela KN-C 990/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5978 m2, parcela KN-C 989 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 322 m2, parcela KN-C 990/2 – ostatné plochy o výmere 455 m2
v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Spišské
Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie za pozemok parcela KN-E 2561/1 – orná
pôda o výmere 671 m2 v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaná na LV č. 3007 vo
vlastníctve Mareka Sochu, Slovenská 33, Košice bez ďalšieho finančného vyrovnania spôsobom
podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že zámenou nehnuteľnosti sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku
a účelnejšie usporiadanie majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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-11-12-B-16
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu pozemku parcela KN-C 990/2 – ostatné plochy vo výmere 671 m2
vytvorenú geometrickým plánom č. 33981302-66/2012 vyhotoviteľa Jána Buríka, 053 71 Nižné
Repaše 39 od pozemkov: parcela KN-C 990/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5978
m2, parcela KN-C 989 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2, parcela KN-C 990/2 –
ostatné plochy o výmere 455 m2 v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1
vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie za pozemok
parcela KN-E 2561/1 – orná pôda o výmere 671 m2 v katastrálnom území Spišské Podhradie,
zapísaná na LV č. 3007 vo vlastníctve Mareka Sochu, Slovenská 33, Košice bez ďalšieho
finančného vyrovnania.
Kupujúci hradí všetky náklady súvisiace so zámenou nehnuteľností.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
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Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Repaského.
Ing. Slávka Čarná
Momentálne je v rozpočte na tejto položke 500,- €.
MVDr. Michal Kapusta
Ale nie je zaplatené asfaltovanie Kúpeľnej ulice, to znamená, že sme v červených číslach.
Peter Hanigovský
500,- € nám na to zostalo?
MVDr. Michal Kapusta
Ja som hovoril, že to neboli presné čísla, rokovali sme v septembri a dva mesiace sa robili veci.
Mgr. Peter Vandraško
Nejaké aktivity podobného charakteru sa v meste robia, dodá sa materiál a robí sa. Keď sme sa
dali takou cestou tak bolo by dobré aby sme to ujednotili aby všetci mali tú možnosť to urobiť. Je
to dobré, ak si občania urobia urobia chodník, keď sa to začalo tak musíme to zrovnocenniť. Bol
som to pozrieť. Aj spĺňa ten účel. Teraz len nájsť finančné prostriedky. Práca je urobená, jedná sa
o preplatenie materiálu.
Peter Hanigovský
Asfaltovačky budú ešte nad rámec tej kapitoly? Nemáme faktúry. Aj tak bude potrebné urobiť
zmenu rozpočtu.
Dr. Miroslav Varšo
Musím povedať, že je to nefunkčné riešenie, nepekné, nepraktické, voda ostáva stáť v strede
cesty, predpokladám, že do dvoch rokov to bude rovnaké. Znova vyzývam, aby sa takéto
neprekonzultované veci s architektom nerobili. Kúpeľná ulica potrebuje odviesť dažďovú vodu
nejakým spôsobom a nie nahnať ju do stredu vozovky.
Jozef Komara
Súhlasím s kolegom Vandraškom, ale je tam ešte žiadosť p. Imricha z Komenského, treba nájsť
nejaký precedens, oni tam majú žiadosť možno mesiac a tiež majú nárok. Pribudne ďalších
žiadostí alebo sú nevybavené.
Peter Hanigovský
Spúšťame lavínu, treba zaviesť postup ,kto kedy podával žiadosť. Aj z finančnej komisie je úzus
keď budú voľné zdroje z rozpočtu mesta aby sa vyčlenila nová kapitola na takéto veci. Aj tak nám
treba presunúť financie z rezervy, budeme sa tým zaoberať na dvakrát.
Mgr. Jozef Bača
Aby sme sa nehanbili pred ľuďmi, že túto žiadosť dnes odsúhlasíme a doteraz sme neriešili
žiadosť obyvateľov bytového domu Komenského 50. Toto čo tam je teraz, ten obrubník, tam
bude v budúcnosti chodník?
Mgr. Miloslav Repaský
Môj názor bol, ak si pamätáte urobiť v tom systém. Pri asfaltovaní Podzámkovej ulice budú mať
niektoré domy problém s vodou, bude vyasfaltovaná a niektoré domy budú zatopené. Teraz to
nenazvem chodník. Je to príprava na chodník. Jednak je tam spevnená krajnica, aj kvôli
prívalovej vode, zabráni tomu aby to premoklo. Keď sme schválili ostatným tak som neváhal a dal
som žiadosť. Bolo povedané , že je tam cca 4 000,- €. Obrubník som musel položiť z dôvodu
asfaltovania cesty. Žiadosť je tu.
JUDr. Jozef Tekeli
Akou formou to bude vyplatené lebo mesto nemôže poskytnúť dotáciu fyzickej osobe – bola
zmluva o dielo?
MVDr. Michal Kapusta
Nebavíme sa o 5-10 obrubníkoch, ale keď sa jedná o 100 m obrubníkov tak to je iné. Vedieme
stavebný denník, to sa nedá, že dovezte mi o 100 obrubníkov viac.
Pán Repaský to znamená, že si vybavil asfaltovanie Podzámkovej ulice.
Mgr. Miloslav Repaský
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V dostatočnom predstihu som osadil obrubníky aby ma voda nevytopila. Ja si neprivlastňujem
asfaltovanie ulice Dr. Špirku.
Peter Hanigovský
Navrhujem ukončiť diskusiu a presunúť peniaze z rezervy na údržbu komunikácií. S tým, že ďalšie
navýšenie bude v decembri.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem ako napíšeš uznesenie lebo podaná žiadosť je o preplatenie materiálu na výstavbu
chodníka a je to na internete.
Mgr. Miloslav Repaský
Môžem prijať 200,- € keď som poslanec?
MVDr. Michal Kapusta
Je to osobitný zreteľ.
Mgr. Jozef Bača
Bude tam chodník?
Mgr. Miloslav Repaský
Možno, že tam netreba chodník, zato som spomenul tú nešťastnú Podzámkovú ulicu, tak by to
dopadlo na Kúpeľnej ulici. Cesta sa preklopila ku potoku, je zdvihnutá.
MVDr. Michal Kapusta
Na ul. Dr. Špirku to bolo jednoduché lebo domy sú na jednej strane.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď asfaltovali okolo školy tak som im povedal aby cúvli aby dali ten asfalt 30 cm ku obrubníku.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh na uznesenie o zamietnutie žiadosti na preplatenie materiálu.
Uznesenie č.: MZ-11-12-F-1

MZ zamieta žiadosť Mgr. Miloslava Repaského a manž. Kamily o preplatenie materiálu
na výstavbu chodníka.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-17

MZ schvaľuje presun 999,- € z rezervy mesta na kapitolu – údržba komunikácií.
15.11.2012

Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
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

Bod č.: 11

Správa hlavného kontrolóra z kontroly dohôd o prácach vykonávaných mimo
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pracovného pomeru – ZŠ Školská 3, ZUŠ, MŠ
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
Vladimír Petrek
O aké dohody o pracovnej činnosti sa jedná?
JUDr. Jozef Tekeli
V ZUŠ najmä učitelia, ktorí majú kratší pracovný čas a prešli na dohody lebo sú pre
zamestnávateľa lacnejší. Spomedzi iných je to najmä ozvučenie akcií, opravy a údržby
a podobne. V ZŠ sa jedná najmú o dohody na zabezpečenie činnosti v ŠKD.
Uznesenie č.: MZ-11-12-A-3

MZ schvaľuje presun 999,- € z rezervy mesta na kapitolu – údržba komunikácií.
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
15.11.2012

Zodpovedný:
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 12

Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Bytová komisia sa zaoberala prideľovaním bytov, pripravujú sa exekúcie – týka sa to hlavne
Rybníčka. Pán Puchala nakoľko odišiel do predčasného dôchodku nemôže vykonávať žiadnu
činnosť, z ktorej by mal finančný príjem, tak musel ukončiť členstvo v komisii.
MVDr. Michal Kapusta
Je to na jeho vlastnú žiadosť.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-18

MZ schvaľuje zrušenie členstva v Sociálnej, zdravotnej a bytovej komisii pri MZ
v Spišskom Podhradí p. Ladislavovi Puchalovi k 31.10.2012 z dôvodu odchodu do
predčasného dôchodku.
Zodpovedný:
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Žiadosť ZUŠ na presun finančných prostriedkov. Komisia doporučuje schváliť presun finančných
prostriedkov.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-19

MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov ZUŠ v Spišskom Podhradí z kap. 700 vo
výške 2 430,- € na kap. 610-620 vo výške 1 140,- € a kap. 630 vo výške 1 290,- €.
Zodpovedný:
Brindzová
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta

Primátor:

+

Dr. Miroslav Varšo

+
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Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Žiadosť p. Smika, predsedu z komisie Katúň o uloženie kontroly na oprávnenosť použitia
finančných prostriedkov p. Furmanom vo výške 20,17 €. Finančná komisia doporučuje MZ uložiť
kontrolórovi mesta vykonať kontrolu.
Mgr. Jozef Bača
Pán Furman ako člen rady ZŠ na Palešovom nám. kúpil ceny na karneval pre žiakov z Katúň.
Keď niekomu chýba 20,- €, tak nech je to preplatené z rozpočtu repre fondu primátora.
MVDr. Michal Kapusta
Na zasadnutí komisie v Katúni bol pán primátor aj ja, pán Smik ako predseda komisie to dal na
rokovanie komisie a neprešlo to. Bolo to pre deti z Katúň, ktoré chodia na ZŠ Palešovo nám. 9.
Pán Furman s tým nemá problém, nič neporušil, nie je si vedomý žiadnej chyby.
Štefan Faltin
Ak členovia komisie nesúhlasili ako mohol dať predseda na návrh? Ak to neschválila komisia? Ja
by som to zamietol.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadne zápisnica z komisie Katúň nie je od kedy je predsedom p. Smik.
Dr. Miroslav Varšo
Dajme hlasovať o návrhu finančnej komisie.
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-

MZ schvaľuje uložiť kontrolórovi mesta vykonať kontrolu oprávnenosti použitia finančných
prostriedkov vo výške 20,17 € p. Furmanom.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

0
+
0
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Peter Hanigovský
Preberali sme na komisii žiadosť o asfaltovanie povrchu na Podzámkovej ulici. Treba to riešiť
kompletne aj s obrubníkmi. Komisia zobrala žiadosť na vedomie.
Žiadosť p. Dunku sme zobrali na vedomie s tým, že uvidíme ako bude rozpočet na rok 2013. Pán
Lisoň oznámil, že SVB Štúrova 2 žiadalo o opravu komína alebo o jeho odstránenie, idú
zatepľovať bytový dom a komín je v tesnej blízkosti domu, to je smerovanie na rozpočet mesta.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia výstavby – na to aby sme odstránili komín sú vysoké náklady, skôr ako budú zatepľovať
aby to firma dala do rovnakého odtieňa.
Dr. Miroslav Varšo
Chcem poďakovať mestu, za truhlu – pochovávanie pozostatkov z vykopávok. Chcem poďakovať
Zváračskému spolku Slovenska a doc. Jaseňákovi. Zriadila sa pamätná izba p. Harmattu.
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Zváračský spolok venoval exponáty v hodnote 5 000,- €, aj pamätnú tabuľu sponzorovali oni,
s tým, že nám firma Wolkswagen dá najnovšiu karosériu. Chcem poďakovať aj kultúrnej komisii
za prácu. Mesto vyčlenilo 1 000,- € na túto akciu.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia zasadala 2x a prijala tieto uznesenia:
- Odporúča blokovať školskú rezervu do najbližšieho zasadnutia ŠK
- Odporúča schváliť presun fin. prostriedkov CVČ
- Odporúča schváliť presun fin. prostriedkov ZUŠ
- Odporúča zvýšiť rozpočet na rok 2012 v ZUŠ v rámci mimorozpočtových príjmov
- Odporúča schváliť úpravu rozpočtu CVČ, ZŠ Palešovo nám. 9 a ŠKD Školská 3
Uznesenie č.: MZ-11-12-B-20

MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov CVČ Spišské Podhradie z kap. 700 vo
výške 2 500,- € na kap. 630.
Zodpovedný:
Brindzová
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-21

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu CVČ Spišské Podhradie takto: - zvýšenie rozpočtu
v kap. 630 o 383,60 €.
Zodpovedný:
Brindzová
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-22

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9 takto: – zníženie rozpočtu v kap. 630
o 191,80 €.
Zodpovedný:
Brindzová
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-23
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MZ schvaľuje úpravu rozpočtu ŠKD Školská 3 takto: - zníženie rozpočtu v kap. 630
o 191,80 €.
Zodpovedný:
Brindzová
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-12-B-24

MZ schvaľuje zvýšiť rozpočet na rok 2012 ZUŠ Spišské Podhradie v rámci
mimorozpočtových príjmov o 1 262,- € na kap. 610-620.
Zodpovedný:
Brindzová
Termín:
15.11.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Dr. Miroslav Varšo
Chcem poďakovať za poplašný systém.
MVDr. Michal Kapusta
V Harmattovej izbe je zabezpečovacie zariadenie a z projektu prídu dve kamery, jedna bude za
verejnými záchodmi, bude snímať pódium, predajné stánky a vlastivednú izbu. Druhá bude na
Rybníčku.
Jozef Komara
Chcem poďakovať za organizáciu miniturnaja, ktorý bol v sobotu, zúčastnilo sa ho aj družstvo
z partnerského mesta Glogów- Malopolski. Na zasadnutí športovej komisie sme sa zaoberali
zvyšnými akciami, doplnili sme florbalový turnaj na 8.12.2012.
MVDr. Michal Kapusta
Všetky veci čo sme preberali na komisii výstavby sme konzultovali počas MZ. Boli sme na
Prešovskej ulici, odkonzultovali sme si veci s občanmi. Na rok je potrebné rozmýšľať o peniazoch
na chodník a dažďovú kanalizáciu na chodník na Prešovskú ulicu. Berieme 6 ľudí cez úrad práce
na 9 mesiacov. Získať materiál a robiť to s našimi ľuďmi. Urobíme všetko preto aby sa urobila
časť chodníka na Prešovskú ulicu a taktiež Podzámkovú ulicu ale tú už neurobíme cez NDS. Je
to otvorené. Prísľub bol. Stiahla sa výstavba diaľnic o 30%. Mali sme požiadavky na nich,
uvidíme, neberte to tak, že už to je.
Štefan Faltin
Komisia sa stretla za účelom vyraďovania.
Bod č.: 13

Rôzne
Dr. Miroslav Varšo
Značky na Hliníku – mestská tabuľa, 30-tka, skontrolovať podľa predpisov.
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MVDr. Michal Kapusta
Tabuľa mesta je naša, zóna naša a 30-tku dávala VÚC. Osadili to odborníci ale nie dobre.
Dr. Miroslav Varšo
Je osadená protizvuková bariéra, ktorá zmazala pohľad na Spišský hrad.
Mgr. Jozef Bača
Vyjadrovali sa k tomu aj pamiatkari.
MVDr. Michal Kapusta
Protihluková stena je za 18-tkou, z diaľnice je vidno hrad ale z 18-tky nevidno.
Dr. Miroslav Varšo
Chcem aby sa mesto obrátilo na patričné orgány, aby časť zvukovej bariéry bola sklenená aby sa
umožnil pohľad na mesto.
MVDr. Michal Kapusta
5.12. je kontrolný deň v NDS.
Dr. Miroslav Varšo
Dreveník – nakoľko je v našom katastri tak nad parkoviskom pod hradom pán , ktorý pasie kone
prehradil náučný chodník tak, že bez akrobatických kúskov turista neprejde. Pamiatkari posielajú
dotyčnému pánovi list ale aby aj mesto sa vyjadrilo a poslalo žiadosť o pošetrenie tejto situácie.
Podnet na mesto - aby sa vyriešilo označenie Spišského Podhradie z tunela – žiadosť sa
zasiela na Ministerstvo vnútra. Už som to tu spomínal. Aby sa podala žiadosť na patričný orgán,
aby sa táto situácia riešila.
Štefan Faltin
Chcem podať návrh na montáž retardéra na Kúpeľnej ulici, dali sme dopravnú značku od p.
Puchalu, daj prednosť v jazde, ale by ste neveriili, ráno keď dovážajú rodičia deti do školy, idú
bezhlavo. Už niekoľkokrát hrozila havária. Z vrchu sa spúšťajú deti na skateboardoch, v zime na
sánkach. Retardéer by splnil svoj účel, vodič musí spomaliť.
Mgr. Jozef Bača
Nie je lepšie zrkadlo?
Štefan Faltin
Je drahšie ale neobmedzí rýchlosť. V Klčove majú na každých 200 m retardéry na hlavnej ulici
a majú to aj z druhej strany na ihrisku.
MVDr. Michal Kapusta
Máme to urobiť alebo je to na diskusiu? Daj to na prerokovanie do svojej komisie, máš tam
odborníkov.
Vladimír Petrek
Športová komisia počíta aj s ľadovou plochou na zimu?
Jozef Komara
Počíta, ale keď má niekto záujem robiť ľad tak môže od 15.12.2012 do 15.2.2013 môže. Už som
to hovoril.
Štefan Faltin
Osadenie retardéra posuniem do komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Boli plánované dva body – odpady a vodovod.
Je myšlienka mesta zakúpiť auto na odvoz odpadu. Boli sme vo firme Brantner na rokovanie
a umožnili by nám uskladniť odpad na skládke v SNV. Na budúcom MZ budeme schvaľovať VZN
ku odpadom a daniam na budúci rok. Prišiel konateľ Ekoveru, ktorý povedal, že Ekover keď má
dostať úver na to aby získal zariadenie strojový park od Brantnera, tak musí byť podpísaná
rámcová zmluva na 6 rokov z každej samosprávy. Rokovali sme dlho. Povedali sme, že
prednesieme to poslancom a dáme to ako informáciu aby ste vedeli ako ďalej plánuje ekover.
Zmluva je podpísaná do konca roku 2012 a uznesenie je do konca roka 2013. Ekover to vie a
prišiel tu, že potrebuje vyjadrenie pre banku .Asi bude tlak z Ekoveru aby sme v decembri rozhodli
niečo. Povedali sme, že toto je dosť ťažká vec ale povedali sme , že to na MZ predložíme.
Mgr. Miloslav Repaský
Sú 3 možnosti ako ďalej.
Vladimír Petrek
Navrhujem urobiť prieskum po okolitých dedinách či by mali záujem o odvoz odpadu.

25

MVDr. Michal Kapusta
Keby mala byť forma, aby to robilo mesto , tak mesto môžeme robiť len pre seba, aby sme
neplatili DPH. Ak je to pre obce, tak je to podnikanie.
Uznesenie č.: MZ-11-12-A-4

MZ berie na vedomie podanú informáciu ohľadne komunálneho odpadu.
Termín:
15.11.2012

Zodpovedný:
Overovatelia:

Primátor:

Mgr. Miloslav Repaský
Chcem sa poďakovať za všetkých občanov z ulice Dr. Špriku, ktorí boli podpísaní na petícii za
opravu cesty, že opravená. Pripomínam poklopy na Štúrovej ulici, Dr. Špirku ešte treba dokončiť
dookola.
MVDr. Michal Kapusta
Frézovaný asfalt dovolili pamiatkari osadiť na Palešovom nám., urobíme v meste čo bude treba
a potom pôjdeme do okolitých ulíc. Frézovaný asfalt je na našej skládke a je pre potreby mesta
Spišské Podhradie. Máme ho na dvoch skládkach.
Mgr. Miloslav Repaský
Niekto nechce sypať frézovaný asfalt pred domy. Tak potom treba odborne rozhodnúť aby sa to
zasypalo zeminou.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 15.11.2012

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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