Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 10.10.2013
Program:
1.
Otvorenie

predsedajúci

2.

Voľba návrhovej komisie

primátor

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

primátor

4.

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Podnety občanov

zástupca primátora

6.

VZN - Dodatok č. 1 k VZN, ktorým sa určujú školské obvody
základných škôl mesta Spišské Podhradie

hlavný kontrolór

7.

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku časť parcely KN
C 1777/3 – Ján Fľak

8.

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku časť parcely KNC 367/1, 367/2 – Anna Hockicková.

9.

Úprava rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2013

10.

Správa hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv

primátor, zástupca
primátora, predseda
majetkovej komisie
primátor, zástupca
primátora, predseda
majetkovej komisie
primátor, ekonóm,
predseda finančnej
komisie
hlavný kontrolór

11.

Štatistika ohľadom nakladania komunálneho odpadu za
obdobie 2010 - 2013

12.

Správy z komisií pri MZ

13.

Rôzne

14.

Záver

5.

primátor, predseda
komisie životného
prostredia
predsedovia komisií

predsedajúci

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

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci

Mgr. Jozef Bača
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Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Ján Furman
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Štefan Faltin
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 11
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Uznesenie č.: MZ-11-13-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:

10.10.2013

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
Má niekto dotazy k plneniu uznesení?
Miroslav Longauer
Chodník na hrad, v akom štádiu je? V akom štádiu je rokovanie o otvorení spodnej brány?
MVDr. Michal Kapusta
Došli sme na hranicu katastra, ukončené sú práce toho týždňa, je to zazimované.
Miroslav Longauer
Ako ďalej s pokračovaním?
MVDr. Michal Kapusta
Cez zimu ďalej robiť nebudeme. Je stavebné povolenie ku spodnej bráne, ale ideme do iného
katastra. Je potrebné rozprávať so starostom susednej obce. Chodím tam často. Je to náročnosť
terénu, nevieme ako to ďalej technicky riešiť.
Miroslav Longauer
Technická stránka - spodná časť čo bola v zlom stave, to sa bude prerábať? Turisti chodili vedľa
chodníka po tráve.
MVDr. Michal Kapusta
Mám informáciu, že by to malo byť opravené.
Miroslav Longauer
Rokovanie o otvorení spodnej brány?
MVDr. Michal Kapusta
Rokovanie je otvorené, záver nie je, ani áno ani nie. Spišský hrad má ísť do rekonštrukcie a tým
pádom by sa otvorila spodná brána. Riaditeľ Slovenského národného múzea zvažuje otvoriť
spodnú bránu každú nedeľu v mesiaci, ktorá je zdarma.
Miroslav Longauer
Sú poškodení podnikatelia tohto mesta.
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MVDr. Michal Kapusta
Toho roku bolo viac návštevníkov hradu, ktorí prišli od Spišského Podhradia. Dôkazom toho sú
autá na parkovisku pod hradom.
Miroslav Longauer
Turisti čo chodia peši sú usmerňovaní, že je len jedna cesta na Spišský hrad. Mám informácie
a videl som, že tam chodia aj tehotné ženy. Musia to peši absolvovať.
MVDr. Michal Kapusta
Ak máš takú vedomosť, že sú turisti takto usmerňovaní, tak to posuň ďalej na orgány, ktoré
v tomto konajú. Už to raz bolo a potom sa ľudia ospravedlňovali, že to boli nepravdivé informácie.
Ak máš doklady tak dones dôkaz.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu o grantoch - Vavrincov potok, Starý jarok 47 – je potrebné doriešiť kuchynské
linky, čo nie je oprávnený náklad. Projekty cez MAS LEV – je podpísaná zmluva a rozhodnutie
o schválení projektu „Vychutnajte si atmosféru nášho námestia“ – park pri Immaculate vo výške
45 653,- €. a zároveň je podaná – žiadosť o platbu tohto grantu. Ďalej sú podané žiadosti
o dotácie cez MAS LEV„ Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia Spišské
Podhradie – SO 13 – Prvky drobnej architektúry - mobiliár “, cena 9 910,14 € bez DPH, cena
11 892,17 € s DPH. „ Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia Spišské Podhradie
– SO 01 - Spevnené plochy a miestne komunikácie – nákupné stredisko Spišské Podhradie cena 19 850,50 € bez DPH. „ Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia Spišské
Podhradie – SO 01 Spevnené plochy a miestne komunikácie – prepojenie Mariánskeho
a Palešovho námestia s úpravou verejnej zelene, cena
19 945,03 € bez DPH. Príprava na
podanie žiadosti EnviroFond IBV Pivovar I. etapa – SO 03 splašková kanalizácia – je právoplatné
územné rozhodnutie. Príprava žiadosti cez Ministerstvo kultúry – Obnov si svoj dom.
Peter Hanigovský
Ako to vyzerá s platbami, stavby sú ukončené a do kedy by sa nám koľko malo vrátiť?
MVDr. Michal Kapusta
Zostalo preplatiť – park pri immaculate – 45 653,- € bez DPH. Ide žiadosť o platbu.
Peter Hanigovský
Námestie – MsÚ – kino, to budeme robiť ešte teraz?
MVDr. Michal Kapusta
Dodávateľom je Kameň Spiš firma z Jablonova.
Peter Hanigovský
Škola, ako to je s platbou?
MVDr. Michal Kapusta
Sme v poradí na preplatenie peňazí. Dúfam, že do konca roka bude preplatené.
Peter Hanigovský
Chodník okolo rímsko-katolíckeho kostola – to z komisie vychádzajú tieto podania?
MVDr. Michal Kapusta
Všetky žiadosti cez MAS LEV sú schválené cez komplexnú obnovu námestia. Ak budeme môcť
opraviť aj priestor pre nákupným strediskom aj okolo rímsko-katolíckeho kostola tak to bude
pozitívne.
Vladimír Petrek
Nebolo by vhodné pre začatím prác na potoku uložiť kanalizačné sýpky, aby sme neurobili potok
a potom to budeme rozbíjať. Jedná sa o dve sýpky.
MVDr. Michal Kapusta
Vyčistí sa celý potok v prvej etape a potom príde druhá etapa – panely atď. pravdepodobne to
bude na jar. Uvidíme aká bude jeseň.
Podal informáciu o pracovných cestách.
Miroslav Longauer
Výsledok kanalizácia – kedy bude?
MVDr. Michal Kapusta
Ministerstvo ŽP má na to 90 dní. Projekt na povodňovú ochranu ministerstvo vyhodnocovalo 2,5
roka.
Mgr. Jozef Bača
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Termín do kedy podať žiadosti je daný a termín do kedy to oni vyhodnotia nie je.
Uznesenie č.: MZ-11-13-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
Mgr. Miloslav Repaský
Vážený pán primátor, vážení poslanci, hostia - tento týždeň som navštívil Štúrovu ulicu. Hanbil
som sa za posledné rozhodnutie MZ, aj ja som poslancom, hanbil som sa ešte viac, ohľadne
budúcnosti kotolne. Obyvatelia vedia o cenách, o ponukách, o jednaniach, nechali sme ich
samých, sú odkázaní na úvery, dochádza k odpájaniu od kotolne. Možno zostane 10 bytov. Čo
bude s ostatnými, s tými čo si nemôžu dovoliť úver? Kto zaplatí rozdiel? Vyzývam k vyriešeniu
tejto situácie aby sme rozhodli vo verejnom a nie v osobnom záujme.
Mgr. Jozef Bača
Nie je žiadna konkrétna informácia, že koľkí sa odpájajú, koľkí ostanú. Hovoril si o 10 bytoch,
ktoré zostanú. Nie je to zmapované a nikto nemôže vedieť kto a kedy sa bude chcieť odpojiť od
centrálnej kotolne a ty si tu pustil niečo do povetria bez konkrétnych vecí. Keď sa niekto rozhodne
odpojiť sa, nebudeme mu brániť.
MVDr. Michal Kapusta
Konateľ spoločnosti Služby mesta dal požiadavku na finančnú komisiu aby riešil teplo, mali ste to
na komisii, neviem kto si rieši verejné alebo osobné záujmy. Je smutné, že sme sa tu dohodli, že
sa stretneme do konca júla a vyhodnotíme ponuky, to že sme tu čakali hodinu a 15 min. a sme
boli 6-ti pri otváraní obálok a na vyhodnotení sme rozprávali, že to bude 15 min. a bolo to dlhšie,
ľudia tu museli čakať, taký nastal stav. Neviem na koho mieriš, či ten kto bol na zasadnutí mal
záujem alebo opačne.
Miroslav Longauer
Mútiš vodu, rozprávaš, že robíš pre občanov a na druhej strane držíš s.r.o. a je v strate, je
neschopný menežér, po tejto chybe, že sú straty vedel skôr a dopadlo to v júli tak ako to dopadlo.
Som sklamaný, už som to povedal minule na MZ. Ťažko mi je o tom rozprávať.
Mgr. Jozef Bača
Riaditeľ s.r.o. príde trochu neskôr, teraz má iné povinnosti.
Peter Hanigovský
Žiadosť s.r.o. bola podaná žiadosť na 4 000,- €, to bolo v čase ako bola vypísaná súťaž.
Nevedeli sme ako dopadne súťaž, zobrali sme to na vedomie. Riaditeľ pri schvaľovaní rozpočtu
mal žiadosť ohľadne kotolne, podal žiadosť , že koľko peňazí treba aby sa zrekonštruovali
rozvody na Štúrovej ulici. Preto sa týmto aj komisia tak zaoberala.
Vladimír Petrek
Jeho žiadosť nespĺňala kritéria na výberové konanie.
Mgr. Jozef Bača
Už na minulom MZ som to rozprával a neobhajujem riaditeľa s.r.o. ani nikoho iného. Riaditeľ
s.r.o. mal požiadavku na 25 tis. €, nedostal na kotolňu nič a na údržbu bytov dostal z 15 tis. Len
5 tis. €. Neobviňujme ho, že nič nerobil. Na finančnej komisii sa škrtalo, čo nebolo momentálne
najnutnejšie tak to sa z rozpočtu vyškrtlo.
Peter Hanigovský
Škoda, že sa začalo škrtať od položky sociálna práca. Je škoda, že sa nezačalo škrtať od
začiatku rozpočtu.
Mgr. Jozef Bača
Neobviňujte, nezavádzajte jeho požiadavky boli zoškrtané vo finančnej komisii.
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Uznesenie č.: MZ-11-13-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.10.2013

Bod č.: 6

VZN – dodatok č. 1 k VZN, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl
mesta Spišské Podhradie
JUDr. Jozef Tekeli
Podal informáciu o dodatku č. 1 k VZN. V obciach Studenec a Ordzovany došlo k zániku škôl 1.4. ročník. Prejavili záujem navštevovať školu na Školskej 3, nakoľko tam chodia žiaci z týchto
obcí aj na II. stupeň. Zmena spočíva v tom, že v čl. 1 sa obce Studenec a Ordzovany presúvajú
do kategórie ročníkov 1.-9.
Mgr. Jozef Bača
Bolo to prerokované na školskej komisii.
JUDr. Jozef Tekeli
Okrem tohto existuje aj dohoda o zriadení spoločného školského obvodu – sú tam viaceré
nedostatky, ktoré je v budúcnosti potrebné odstráni prijatím samostatného uznesenia
a v súčinnosti s ostatnými obcami v školskom obvode. Školská komisia navrhla aby sa to riešilo
s účinnosťou od nového školského roka.
Mgr. Miloslav Repaský
Školské obvody sú už v úvodzovkách„ minulosťou“.
Mgr. Peter Vandraško
Vysvetlím to pri komisiách.
Mgr. Jozef Bača
Neviem o tom, žeby školské obvody boli minulosťou. Je to na slobodnej voľbe rodiča ale keď žiak
navštevuje školu mimo svojho školského obvodu, tak nedostane preplatené cestovné zo školy.
Mgr. Miloslav Repaský
Hovoril som v úvodzovkách.
VZN č.6/2013

MZ schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie č. 6/2013, ktorým
sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie o školských obvodoch
základných škôl mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2013
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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku časť parcely KN-C 1777/3 – Ján
Fľak
Peter Hanigovský
Majetková komisia navrhuje odpredať pozemok za cenu 7,- €/m2.
MVDr. Michal Kapusta
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Stavebná komisia tiež súhlasí s odpredajom.
Uznesenie č. : MZ-11-13-B-2

MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného
zreteľa pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – časť parcely KNC 1777/3 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá je podľa GP č. 52/2013 vypracovaného
geodetom Jozefom Chovancom, 053 02 Klčov 91, overeného Správou katastra Levoča
dňa 26.8.2013 pod číslom 225/13, označená ako parcela č. KN-C 1777/3 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, odčlenená z parcely č. KN-C 1777/1 – zastavané
plochy a nádvoria z celkovej výmery 9107 m2 na LV č. 1 na Jána Fľaka a manž. Ľudmilu
Fľakovú rod. Seleckú, Galova 18, 053 04 Spišské Podhradie spôsobom podľa citovaného
zákonného ustanovenia 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.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2013
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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č. : MZ-11-13-B-3
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1777/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, vzniknutá podľa GP č. 52/2013
vypracovaného geodetom Jozefom Chovancom, 053 02 Klčov 91, overeného Správou katastra
Levoča dňa 26.08.2013 pod číslom 225/13 oddelením od pozemku parcela KN-C 1777/1 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 9107 m2 na LV č. 1 pre Jána Fľaka a manž. Ľudmilu
Fľakovú rod. Seleckú, Galova 18, 053 04 Spišské Podhradie za cenu 7 Eur/m2 t. j. za cenu 140,Eur. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2013
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

Bod č.: 8

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku časť parcely KN-C 367/1, 367/2 –
Anna Hockicková
Peter Hanigovský
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Majetková komisia navrhuje zamietnuť žiadosť, podobnú žiadosť sme zamietli aj pánovi Lesičkovi,
táto parcela bola určená na urnovú stenu.
MVDr. Michal Kapusta
Záver stavebnej komisie je ten istý. Komisia doporučuje MZ zaoberať sa myšlienkou zriadenia
steny na uloženie pozostatkov po kremácii na mestskom cintoríne v Spišskom Podhradí .
Uznesenie č. : MZ-11-13-F-1

MZ zamieta žiadosť p. Anny Hockickovej, Bielidla 8, Spišské Podhradie o odkúpenie
nehnuteľnosti – pozemku časť parcely KN-C 367/1, 267/2 v k.ú. Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+
+
+

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

+
+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Úprava rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2013
Ing. Slávka Čarná
Úpravu rozpočtu sme preberali na finančnej komisii, máte konkrétne otázky?
Peter Hanigovský
Výška pohľadávok je – 42 940,23 €. Faktúry celkom 47 841,-€. Aké sú záväzky?
6 000,- € sme vyčlenili na kuchynské linky?
Ing. Slávka Čarná
Ešte to nie je zapracované.
Peter Hanigovský
Vo februári mesto pozastavilo 20% na vyplatenie financií pre školy, postupne sa to malo vracať
a zostalo vrátiť peniaze Školskej 3. Vrátili sa?
MVDr. Michlal Kapusta
Ešte nie.
Peter Hanigovský
O akú sumu išlo?
Ing. Slávka Čarná
Cca 12 tis. €.
Peter Hanigovský
Išlo to cez rozpočtové opatrenie?
Ing. Slávka Čarná
Nie, v priebehu roka sa im to vyplatí.
Peter Hanigovský
Na základe čoho sa to ponížilo?
Mgr. Jozef Bača
Školy a školské zariadenia dostávajú 1/12 schváleného rozpočtu ale podielové dane neprídu do
mesta vo výške 1/12 mesačne.
Peter Hanigovský
Na základe čoho ste tak rozhodli?
MVDr. Michal Kapusta
Keď v mesiac máj, jún, júl prišlo len 60% z podielových daní, dám škole 100%? Riešime to
opatrením primátora? Riešili sme to na základe dohody s riaditeľmi.
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Peter Hanigovský
Poníženie podielových daní sa netýka škôl a školských zariadení.
Ing. Slávka Čarná
Na finančnej komisii som zapracovala všetky pripomienky.
Mgr. Miloslav Repaský
Školy sú k dnešnému dňu vyrovnané?
Ing. Slávka Čarná
Ešte zostalo nejakých 5 000 €. CVČ dostalo všetko a ostatní teraz dostali rovnakým dielom.
Bc. Iveta Mlynarčíková
5 000,- € kedy mi pošlete, bolo to schválené. Už v júni som mala dodaný pec a faktúra nie je
zaplatená.
Ing. Slávka Čarná
V najbližšej dobe.
MVDr. Michal Kapusta
Sú schválené peniaze uznesením ale keď príde peňazí z podielových daní menej tak to sa nedá.
Peter Hanigovský
K celkovému rozpočtu – strata na podielových daniach bola riadna, predal sa mestský majetok
a vylepšilo to celkovú bilanciu. Keby sa nepredal majetok mesta, tieto cifry by boli určite iné. Bolo
by došlo k zoškrtaniu. Máme platné uznesenie, že peniaze z odpredajov nehnuteľností uložiť na
položku kanalizácia a plus uznesenie – stočné.
Mgr. Jozef Bača
Má niekto otázky k úprave rozpočtu?
Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh na úpravu rozpočtu.
Uznesenie č. : MZ-11-13-B-4
MZ schvaľuje predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2013. Po
úprave rozpočet mesta je 3 958 831,- €.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
10.10.2013
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

Bod č.: 10

Správa hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol správu z kontroly nájomných zmlúv. Správa sa týka MŠ, ZUŠ a MsKS. Prebieha
kontrola aj v ZŠ Pal. N. 9 – bude predložená na najbližšie rokovanie MZ z dôvodu objektívnej
nemožnosti riaditeľa dostaviť sa na prerokovanie správy. Nedostatky boli zistené v MŠ –
prenájom, nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, nesprávne bol určený dátum účinnosti
povinne zverejňovanej zmluvy. V nájomnej zmluve medzi MŠ a Mgr. Karpatyovou – nedostatkom
je chýbajúci výkon predbežnej finančnej kontroly a v rozpore s uznesením MZ – nebola výsledná
suma zaokrúhlená nahor na celých 0,10 €. Bol zistený rozpor s článkom 3 – kde nájomca nesplnil
podmienky poskytnutia zľavy. Nájomca uhradil túto platbu až 13.3., teda nie vopred. Rozdiel je
14,70 €. Upozornil som riaditeľku aby sa dojednávali nájomné zmluvy, ak si chcú uplatniť zľavu
tak, aby už pred prvým užívaním bola splatená cena nájmu. Toto je podmienka na zľavu 75%.
Táto správa bola s riaditeľkou prerokovaná a nevzniesla námietky, prijali opatrenia na odstránenie
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nedostatkov – po dojednaní s nájomcom s Mgr. Karpatyovou, doplatila rozdiel v zaokrúhlení,
a taktiež bolo jednanie na úhradu rozdielu. Riaditeľka mi priniesla aj doklad o splnení opatrení,
predložila výpis, z ktorého vyplýva, že bol uhradený rozdiel vo výške 14,70 €. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Mgr. Miloslav Repaský
Ako sa majú ošetriť nedostatky? Ako môže byť postihnuteľný prenajímateľ. Je to podobné ako
kotol, je objednaný a splatený bude do 90 dní.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Prijaté opatrenia sú záležitosťou štatutára, ktorý je zodpovedný za chod inštitúcie. Tu bolo
omeškanie so zaplatením nájomného vyše 2 mesiacov.
Mgr. Miloslav Repaský
Tí čo podporujú naše zariadenia, čo platia nájmy? Čo s VZN čo sa vedome porušuje a nevyberajú
sa poplatky? Máme VZN na športoviská a neplatí sa.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predmetom kontroly bola nájomná zmluva, ktorú uzatvorila MŠ. Ja nechápem otázke.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja tiež budem počuť len to čo musím.
Uznesenie č. : MZ-11-13-A-3
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

10.10.2013

Bod č.: 11

Štatistika ohľadom nakladania komunálneho odpadu za obdobie 2010-2013
Mgr. Jozef Bača
Zaoberala sa tým komisia životného prostredia.
Vladimír Petrek
Prečítal platby pre firmu Ekover za vývoz odpadu. Prejednávali sme v komisii aj to, aby bola
vytvorená ekonomická analýza, náklady na mzdy vodiča, cestná daň atď. aby sme vedeli v akých
číslach sa pohybovať či ísť vlastnou cestou alebo zostali vo firme Ekover. Koľko by stál lízing
a všetky náklady s tým spojené.
MVDr. Michal Kapusta
Výpovedná lehota trvá do konca marca.
Peter Hanigovský
Doporučujem zistiť cenové ponuky áut s rotopresmi, firmy začínajú vyradzovať lisovacie autá.
MVDr. Michal Kapusta
Máme cenové ponuky, ale to nie sú ponuky na súťaž. Rotopresy dokážu vyviezť viac odpadu ako
lisovacie stroje. Na budúce MZ pošleme ponuky.
Vladimír Petrek
4 vrecia pri konve sa berie ako jedna konva?
MVDr. Michal Kapusta
Mesto zberá vrecia pri konvách. Dali sme výpoveď tak nedošlo k dohode.
Vladimír Petrek
Ostalo 1,50 € za konvu?
MVDr. Michal Kapusta
S daňou.
Uznesenie č. : MZ-11-13-A-4
MZ berie na vedomie informácie ohľadom nakladania komunálneho odpadu za obdobie 20102013.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2013
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 12

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Podal informáciu zo zasadnutia školskej komisie. Obvody neboli zrušené a je slobodná voľba
každého kde si zapíše dieťa. Deti, ktoré sú mimo školského obvodu majú problém s preplácaním
dopravného. Komisia zobrala na vedomie informácie a požiadavky týkajúce sa prípravy návrhov
rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2014.
Ing. Slávka Čarná
Koeficient sme sa dohodli na 58,50. My to prerátame a pošleme na školy.
Mgr. Peter Vandraško
Riaditeľ CVČ informoval o nákladoch na údržbu ihriska, ktoré boli vo výške 228,-€. Sú to náklady
na benzín do kosačky, oprava kosačky, nákup zámku a pod. Keďže náklady spojené s údržbou
ihriska znášajú v tretinovej výške základné školy a CVČ tieto náklady sa rozdelili na tri čiastky vo
výške 76,- €. Rozpadáva sa betónový múrik na oplotení areálu, komisia navrhla komplexnú
opravu plota okolo areálu z prostriedkov určených na údržbu školských budov v roku 2014.
Navrhuje komisii pre výstavbu a územný plán zaoberať sa problematikou zničeného betónového
základu pod plotom okolo areálu ihrísk.
Peter Hanigovský
Sociálna a bytová komisia nezasadala. Finančná komisia zasadala 30.9. preberala sa zmena
rozpočtu mesta, žiadosť p. Bartkovej na odkúpenie nehnuteľnosti – boli sme tam poslanci pozrieť,
komisia navrhuje rokovať o znížení ceny. Názor poslancov bol, že tá nehnuteľnosť takú cenu
nemá. Petícia Podzámkovej ulice týkajúca sa tejto nehnuteľnosti, komisia ju zobrala na vedomie.
Žiadosť o stanovisko k vydržaniu – žiadosť je opakovaná, mesto nemalo možnosť sa dopátrať
k vlastníkom, tak sme sa dohodli, že sa to dorieši. Zatiaľ nedávame súhlas na vydržanie.
Prešovská 5 – komisia navrhuje odpredať nehnuteľnosť v sume 27 tis. €. Boli sme tam pozrieť –
nehnuteľnosť je temperovaná ale došlo k prederaveniu strechy, tečie do múrov.
MVDr. Michal Kapusta
Pani Antalová povedala, že suma, ktorá bude pre ňu priechodná je 25 tis. €. Toto je ich strop.
Mgr. Jozef Bača
Ak to necháme ešte jednu zimu tak napáchame väčšie škody. Čím skôr to predať, to je môj názor.
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné povedať čo do budúcna či pripraviť podklady na osobitný zreteľ na túto sumu
a nechať to tak a uznesenie sa nenaplní alebo ísť do inej formy predaja nehnuteľnosti. Zamietli
sme žiadosť občianskemu združeniu Člověk v tísni, dali novú žiadosť na prenájom bývalej ZUŠ.
Podzámková ulica – volal som s majiteľmi, trvajú na sume 18 tis. € za dom.
Vladimír Petrek
Dom na Prešovskej 5 sme kúpili za 33 000,-?
MVDr. Michal Kapusta
Za 32 000,-€.
Mgr. Jozef Bača
Nech sa vyjadria tí poslanci čo tam boli pozrieť.
Mgr. Miloslav Repaský
Našou povinnosťou je náš majetok chrániť a zveľaďovať, jednému predáme výhodnejšie a od
druhého kúpime výhodnejšie. Spravovali sme ho tak, že hodnota klesla o 5 tis. € a to je pre nás
mínus.
MVDr. Michal Kapusta
Na niektorých nehnuteľnostiach je to o nule, niektorých na pluse a niektorých na mínuse. Dom na
Prešovskej má eternit, stačí jedna zima alebo poriadny dážď. Minulý rok bolo na temperovaní na
plyne zaplatených 2 000,- €.
Miroslav Longauer
Kto chodí tam kontrolovať ten dom?
MVDr. Michal Kapusta
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Pán Forgáč, p. Vlkolinská, p. Roth. V zime sa chodí kúriť 3x do týždňa. Strecha pretiekla cez
žľaby cez eternit.
Miroslav Longauer
Nedá sa to pretesniť? Kúpiť nehnuteľnosť za také peniaze a predať za menej? Tiež to nie je
najlepšie.
Štefan Faltin
Pán Kinder je v súdnom spore so Vzorodevom, ten pozemok patrí Slovenskému pozemkovému
fondu. Nech si vlastníkov prešetrí Vzorode keď to chcú kúpiť s tým, že nech nám predložia
povolenie od SPF na predaj majetku, to nie je náš pozemok. Prečo by to malo zisťovať mesto?
Nech si to zistí Vzorodev a nech doložia súhlas pozemkového fondu.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Bol som v konaní za mesto. Nemiešajme do toho žiadneho iného účastníka súdneho konania ani mesto ani p. Kindera atď. Každá situácia je iná každého účastníka je v tomto súdnom konaní
iná.. Pozemok je zapísaný v prospech Horváth, rod. Griger, sú to nezistení vlastníci a preto to
spravuje SPF. V roku 2011 SPF nesúhlasil na pojednávaní s vydržaním. Teraz súhlas dali
s vydržaním, pravdepodobne predložil Vzorodev dodatočné podklady pre SPF. Našou úlohou nie
je šetriť či žijú alebo nie to je úloha iných orgánov, nám stačí, ak predložia zmenené stanovisko
SPF.
Peter Hanigovský
Bytový dom Starý jarok 47 – zakúpenie kuchynských liniek do bytov. Komisia navrhla sumu
6 000,- € vrátane DPH a montáže. Doniesol som kontakt zástupcovi na firmu, ktorá montuje tieto
linky.
MVDr. Michal Kapusta
Oslovili sme tri firmy z Podhradia – p. Kellner, do toho nejde, nebude robiť také linky. . Mercury –
jedna linka stojí od 160-230,- €. Doprava je 47,50 €. Firma chce za montáž jednej linky 110-120,€ bez DPH + 0,30 € za km čo tu budú chodiť montovať linky. Záruku na linky dá Merkury, že to
dovezieme a pán čo by to montoval dá záruku na montáž. Pán Gonda zo SNV bol to prvotne
merať a vie vojsť do ceny 6 000,- € s DPH, že to namontuje a spraví. Dnes bolo preberanie
druhýkrát.
Miroslav Longauer
To sa potrebujeme rozhodnúť dnes?
MVDr. Michal Kapusta
430,- € vychádza na jednu linku, cez Merukury to vychádza na 380,- €. Ja neviem koľkokrát to
príde ten pán montovať ale chce 0,30 € za km. Firma Milanko to stráži, chcú to odovzdať
a skolaudovať, linky sú podmienkou na kolaudáciu a aby sme mohli prideľovať byty.
PaedDr. Martin Sereday
Pokiaľ to majú byť byty I. kategórie, sotva tam pôjdu ľudia aby sa uspokojili so sériovou linkou.
Z našej strany je bezdôvodné sa tým zaoberať, skôr či neskôr si ľudia budú linky meniť. Neviem či
je nevyhnutné na toto volať firmu, ktorá to zmontuje, možno kvôli záruke.
Peter Hanigovský
Nemyslím si, žeby tak rýchlo menili linky, aj na Palešovom námestí 25 boli montované linky
a doteraz ich nikto nevymenil. Ťažko povedať či treba tam robiť niečo na mieru.
Mgr. Jozef Bača
Máme stanovisko finančnej komisie, do 6 000,- €. Treba sa rozhodnúť.
Vladimír Petrek
Keby tam neboli namontované linky byt stráca hodnotu?
MVDr. Michal Kapusta
Neskolaudujú to.
Štefan Horbaľ
Cisko- stolárstvo?
Peter Hanigovský
St. jarok 47 – máme jeden voľný byt, Palešovo nám. 25 sú voľné 3 byty, odchádza p. Furman,
má odísť p. Palenčárová a ešte niekto ale to sú nepotvrdené veci. Záujemcovia sú dvaja čo
čakajú na dokončenie bytov. Budeme mať žiadosti na výmenu bytov z bytov kde je elektrické
vykurovanie. Nevieme výšku nájmu.

11

MVDr. Michal Kapusta
Sú nástrely aká bude výška nájmu.
Ing. Marián Tirpák
Budú zhruba v tom pomere ako bytový dom na Starom jarku 47.
MVDr. Michal Kapusta
Je to lacnejšie ako Palešovo nám. 25.
Peter Hanigovský
To je podľa výšky obstarávacích cien. Prerátajte nájmy a na najbližšej komisii to preberieme.
Kedy bude kolaudácia?
MVDr. Michal Kapusta
Záleží na kuchynských linkách.
Mgr. Miloslav Repaský
Celkovo aká to je suma?
MVDr. Michal Kapusta
Pán Gonda by nechcel ísť do najlacnejšieho. Na požiadavku nájomníkov, ak by boli, by dorobil aj
potravinové skrinky a pod. z toho istého materiálu.
Štefan Horbaľ
Medzi linkou spodnou časťou a vrchnou sú obkladačky?
MVDr. Michal Kapusta
Čakali sme, že ako sa rozhodneme.
Mgr. Miloslav Repaský
To je ďalšie navýšenie.
Miroslav Longauer
V rozpočte čo je? Obkladačky sú?
MVDr. Michal Kapusta
Sporák, digestor, dres, batéria a osvetlenie. Obklady nie.
Peter Hanigovský
Na Palešovom nám. 25 sú len základné linky. Maximálne do 2,40 m. Nehovorme o potravinovej
skrinke atď.
MVDr. Michal Kapusta
Ja hovorím potom , kto by si chcel dať dorobiť, nie teraz.
Miroslav Longauer
Nedá sa ešte niekoho osloviť? Mne to pripadá, že teraz hŕŕ. Tieto veci sa neriešia tak zbrklo. Aj
títo ľudia čo tam idú bývať majú nejakú predstavu.
Mgr. Jozef Bača
Nie je to hneď, nie je to hŕŕ, bolo to riešené na minulom zasadnutí MZ, boli tam poslanci pozrieť,
oslovili sme p. Kelnera, firma Milanko navrhla firmu p. Gondu, na čo ešte chceme čakať?
Miroslav Longauer
Keby sme oslovili viacerých tak by prišli iné ponuky.
Mgr. Jozef Bača
Navrhujem hlasovať o návrhu finančnej komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Firma Milanko má svojich ľudí v subdodávke, tak isto je p. Gonda ich subodávateľ.
Mgr. Miloslav Repaský
A záruku zastrešuje firma Milanko? Tak to by bolo najlepšie aby to zastrešovala jedna firma.
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Mgr. Miloslav Repaský
Budú sa byty prideľovať tento rok?
MVDr. Michal Kapusta
Pýtajú sa záujemcovia o tie byty, ak tam bude bývať niekoľko nájomníkov aspoň tam bude pohyb
a bude sa to strážiť.
Miroslav Longauer
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Bol som obzrieť ten dom – zarazilo ma, že skadiaľ firma zobrala dlažby na schodoch, mám pocit,
že dlažby nie sú moderné , neviem z ktorého roku sú tie obkladačky. Lampy sú tam super lumen
za 9,- € do vlhkého prostredia, neviem či spĺňajú normy.
Mgr. Jozef Bača
Máš nejaký návrh?
Miroslav Longauer
Budú tieto domy obývať ľudia a nebodaj sa stane, že ho zasiahne elektrický prúd bude mať
mesto problém.
MVDr. Michal Kapusta
Určite pri kolaudácii budú revízie. Projektant dal pečiatku a má na to školu , že to tak navrhol. Aj tí
čo budú robiť revízie majú na to odbornú spôsobilosť.
Miroslav Longauer
Máš pravdu, ale keď následne budú robiť revízie Služby mesta tak budú mať obrovský problém.
Štefan Faltin
Rokujme k bodu.
Mgr. Jozef Bača
FK doporučuje mestu nájsť dodávateľa kuchynských liniek do sumy 6 000,- € vrátane DPH.
Uznesenie č. : MZ-11-13-C-1
MZ ukladá MsÚ nájsť dodávateľa kuchynských liniek do sumy 6 000,- € vrátane DPH.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
10.10.2013
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-11-13MZ schvaľuje firmu Mercury za dodávateľa kuchynských liniek do bytového domu Starý jarok 47.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
0
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
0
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
0
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

Uznesenie č. : MZ-11-13MZ schvaľuje firmu p. Gondu za dodávateľa kuchynských liniek do bytového domu Starý jarok 47.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
10.10.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
0
0
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Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nerozumiem tejto diskusii. Účelom zasadnutia mestského zastupiteľstva nie je výber dodávateľov
tovarov a služieb, ale rozhodovanie o základných otázkach života a rozvoja mesta.
Miroslav Longauer
Chcem vyzvať pána hlavného kontrolóra aby rešpektoval hlasovanie.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Ja hlasovanie samozrejme rešpektujem, ale v zmysle zákona má hlavný kontrolór poradný hlas.
Keby MZ rozhodovalo o každom jednom dodávateľovi tak samospráva nič neurobí lebo by bola
neoperatívna.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja mám problém s číslami, za 6 000,- € to neurobí.
Peter Hanigovský
Chceli ste povedať , že sme malí ísť do výberového konania?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Potrebný je postup podľa smernice o verejnom obstarávaní. Ja si nepamätám, žeby sa na MZ za
niekoľko rokov dozadu vyberal konkrétny dodávateľ. Úlohou MZ je vyčleniť výšku finančných
prostriedkov na obstarania a obstaranie následne zabezpečí odborne spôsobilá osoba podľa
platných predpisov, taký je riadny postup.
Peter Hanigovský
Na prvom MZ padla suma 15 000, - povedali sme, že to je veľa. Padli návrhy, že sa dajú zohnať
lacnejšie linky do 200,- € a potom mi jeden kolega povedal, keď sme ráno išli do práce, že už je
dodávateľ vybratý.
MVDr. Michal Kapusta
Videl si do dnešného dňa objednávku alebo zmluvu na kuchynské linky ??????
Určite každý z nás pozná zákony aj smernice čo sú na úrade to je zákazka s nízkou hodnotou kde
bežne na úrade nakupujeme služby, bežne, bez toho by sme sa nepohli.
Štefan Faltin
Treba zrušiť uznesenie, ktoré sme prijali na osadenie retardéra na Kúpeľnej ulici. Neviem číslo
uznesenia.
MVDr. Michal Kapusta
Každý jeden poslanec uznesenia má, ja som čakal na začiatku či dáte návrh na rušenie
uznesení.
Mgr. Miloslav Repaský
Skúšaš nás. Ty povieš v bode kontrola plnenia uznesení či máme nejaké otázky k uzneseniam.
Ty predkladáš správu o plnení uznesení, ty predkladáš otázku. Ty si nepodal správu, ty si podal
otázku.
MVDr. Michal Kapusta
5 dní dopredu som vám poslal čo ste chceli a keď tak môžeme prechádzať všetko a hodinu
budem čítať všetky uznesenia, môžeme urobiť aj túto formu, ja sa z nikoho nevysmievam.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak sa ťa niekto pýta tak odpovedaj konkrétne a nie všeobecne. Sú uznesenia, ktoré nie sú
splnené a ku ktorým sme sa nedostali.
MVDr. Michal Kapusta
Ak to tak chcete tak to odhlasujme ale sa tu nehrajme na všelijakých.
Štefan Faltin
Myslel som si, že to bude vhodnejšie v bode komisie, nevidím v tom problém do ďalšieho MZ to
dať, zistím si číslo uznesenia. Zápisnica je v papierovej forme, nebola poslaná poslancom,
ospravedlňujem sa. Na budúce MZ dám návrh na zrušenie uznesenia.
Vladimír Petrek
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Na základe podnetu p. Tobiaša – bola urobená obhliadka stromov v záhrade, 4 ks stromov sú
napadnuté, choré , komisia súhlasí s výrubom. Riešili sme sťažnosť na firmu Drevo-Atyp- vykuruje
s drevom a dosť znečisťuje ovzdušie. Vyzvať firmu aby nedochádzalo k znečisteniu ovzdušia. Kúri
s odpadmi a to sú lakované veci. Podnet obyvateľov ulice Starý jarok , začala sa údržba potoka
– došlo k väčšiemu výskytu potkanov – komisia odporúča vykonať deratizáciu vodného toku od
súbehu po p. Veselého. Podnet občanov ul. Štúrova, že sa neudržiava zelená plocha – Rypaj,
komisia navrhuje upozorniť biskupský úrad aby túto zeleň v budúcnosti udržiavala. Boli sme na
obhliadke u p. Tobiaša a rozpadáva sa tam prístrešok, je namoknutá stena aj celá časť, treba
poposúvať sklá na prístrešku, je to tiež apel na Služby mesta aby sa to dalo do poriadku, aby sa
daná nehnuteľnosť nezničila.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia – sú možnosti a chodia na úrad maily ohľadom rekonštrukcie verejného
osvetlenia formou PPP projektov, firma by zobrala do prenájmu osvetlenie, vymenili by svietidlá
za úsporné a mala by v prenájme osvetlenie mesta na niekoľko rokov. Mesto by to nestálo nič na
viac v rozpočte mesta, platilo by sa rovnako za osvetlenie ako teraz. Nehovorím o žiadnej firme,
hovorím o ponukách. Porozmýšľajte či do budúcna ísť do rekonštrukcie osvetlenia. Robíme
analýzu ako by to vychádzalo.
Vladimír Petrek
V prípade prenájmu sa jedná o výmenu žiaroviek alebo aj káblov?
MVDr. Michal Kapusta
Prišli prvé 3-4 ponuky, prejdú si kábly a podľa toho dajú ponuky ako by to vyšlo. Hovorím len
o možnosti nie o konkrétnej firme.
Miroslav Longauer
Rekonštrukcia je zakomponovaná v žiadosti o grant?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Na Mariánskom a Palešovom námestí keby sme boli úspešní v grante tieto svietidlá by
neboli v nájme.
Miroslav Longauer
Nové osvetlenia spĺňajú aj kritéria elektrickej energie?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Čo odpovedať občianskemu združeniu Člověk v tísni. Pri rokovaní sme im ponúkli priestor
v našom komunitnom centre. A nábytok im vieme uskladniť pod zámkom. Alebo či dáme nanovo
žiadosť do komisií? Ohľadom priestorov.
Peter Hanigovský
Komisii - skúsime im niečo nájsť.
Miroslav Longauer
Nadácia Člověk v tísni, nevedeli by sme im dať budovu, žeby ju vedeli trošku zrekonštruovať?
MVDr. Michal Kapusta
Sú ochotní platiť 200,- € aj s energiami.
Prišla žiadosť MUDr. Mačugovej o premiestnenie autobusovej zastávky. Aby boli priestory pred
ambulanciou na parkovanie aj pre sanitku. Dáme vypracovať PD , kde by mohla autobusová
zastávka byť. Ale určite keď tam je lekár bude potrebovať priestory na parkovanie.
Štefan Faltin
Autobusovú zastávku sme riešili. Nech autobusy nestavajú na pravej strane ale na zastávke, kde
je nástup aj výstup.
Peter Hanigovský
Presunúť zastávku pred pozemky ako sú zbúrané tie tri staré domy.
Mgr. Miloslav Repaský
Jedná sa o to aby sanitka mohla ráno prísť pre odbery atď. Posunúť sa ďalej pred školu. Nech
vystupujú k tej nepoužívanej bráne.
Štefan Faltin
Pokiaľ sa urobí nová zastávka tak nám treba urobiť novú PD, alebo vyrúbať jeden strom pred p.
Klimom.
Miroslav Longauer
Je to nutné aby sme volali toho dopravného analytika?
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MVDr. Michal Kapusta
Je schválený projekt dopravného značenia na námestí. Vypracovala sa PD na parkovanie
autobusu, je to na posúdení na ODI. To nie je doma záhrada ani dvor, dáme vypracovať PD p.
Labudovi. On je na to odborník a povie či to môže byť alebo nie.
Zasadala kultúrna komisia – zápisnicu som poslal – oslavy 1 150 výročia príchodu Cyrila
a Metoda, vianočné trhy a advent – upresnia sa veci. Komisia doporučuje MZ vyhlásiť za
pamätihodnosti mesta objekty navrhnuté v štúdii Ing. Arch. Adriany Klingovej a Ing.arch. Petra
Klinga Veľké malé pamätihodnosti II Pamätihodnosti v lokalite zapísanej v Zozneme UNESCO pripravíme VZN na doplnenie. Pani Vagnerová dala žiadosť na ukončenie členstva v komisii.
Uznesenie č. : MZ-11-13-E-1
MZ ruší členstvo p. Kataríny Wagnerovej v Komisii pre kultúru, kultúrne pamiatky
a pamätihodnosti mesta na základe osobnej žiadosti.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2013
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-11-13-A-5
MZ berie na vedomie podané správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.10.2013

Bod č.: 13

Rôzne
Peter Hanigovský
Vidím, že špárujeme chodník na námestí, nebude problém s pamiatkarmi?
MVDr. Michal Kapusta
Nie, pred zimou sme ho prešpárovali cementom.
Peter Hanigovský
Pri kontajneroch sa ide ohradiť, nebudú tam ľudia hádzať cez plot smetí?
MVDr. Michal Kapusta
V poslednej dobe čo sa tam robí je hrozné, musí sa to ohradiť.
Peter Hanigovský
V sobotu je to otvorené do jednej a ak prišli vysypať odpad po jednej tak prišli cez koľajnice
a hádzali do kontajnérov, možno by bolo potrebné rozšíriť pracovnú dobu v sobotu. V sobotu ak
sa najviac upratuje tak o jednej je zatvorené. Možno, že o pol roka budeme mať smetí pred
plotom.
Miroslav Longauer
Chodím každý deň autom po meste, minuloročný koberec čo robil Doprastav tak začína mať
trhliny a hore pod Spišskou Kapitulou ako je odbočenie na Levočskú cestu už sú trhliny. Mesto
má nejaké záruky na opravy? Po tejto zime čo príde to koberec nevydrží.
MVDr. Michal Kapusta
Pod Spišskou Kapitulou tam sa nerobil nový asfalt, skončili sme pri MsÚ, tam sa robil asfalt pred
štyrmi rokmi. Ako boli bývalé klenoty, tak tam je zrolovaný asfalt.
Mgr. Miloslav Repaský
Praskla voda v chodníku.
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MVDr. Michal Kapusta
Ak praskla voda – to je iné, to nie je na reklamáciu, tam už je iný problém.
Mgr. Ján Furman
Máme dosah na upozornenie na cesty VÚC? Upozorniť ich na to.
Miroslav Longauer
Prosbu mám na pána primátora – tento rok som mal veľkú faktúru za vodu a stočné, chcem sa
opýtať prečo je riešenie nespravodlivé, že v meste existuje to, že niekto musí platiť stočné
a niekto nie? Títo obyvatelia napojení na mestský kanál platia stočné ale ten má vyústenie do
potoka. Oproti sú ľudia čo majú vývody do potoka a títo neplatia stočné. Chcem ťa poprosiť aby si
do budúceho MZ našiel riešenie aby ani ostatní občania nemuseli platiť za stočné lebo nie som to
ochotný platiť, ak niekto neplatí stočné len vodné.
Vladimír Petrek
Podzámková ulica – obyvatelia napojení na kanalizáciu – kanál treba spravovať aj keď vyúsťuje
do potoka a ten čo má z domu do potoka sa stará o kanalizáciu sám. Tam je ten rozdiel. Aj jedno
aj druhé ide do potoka. Až keď budú všetci napojení na verejnú kanalizáciu môžeš účtovať stočné
aj tým.
Mgr. Jozef Bača
Ty si začal s tým, pán poslanec Longauer, že si mal vysokú faktúru za vodu. Je to tým, že si mal
veľa ubytovaných? To znamená, že sa ti darí. Teší ma to.
Štefan Faltin
Je to nespravodlivosť voči druhým občanom, už som to povedal asi pred tromi rokmi. Niekto sa
z toho smeje a sú napojení aj na mestský kanál, napríklad Trhovisko, bol by som rád aby tých
občanov, ktorí neplatia zverejnili. Plne súhlasím s tým čo povedal p. Petrek. Jedni platia stočné
vodné a druhí nie.
Vladimír Petrek
Už som to raz povedal. Ak si napojený na mestský kanál platíš za údržbu kanála.
Štefan Faltin
Ale sú napojení na kanál a neplatia.
Štefan Horbaľ
Zrkadlo na Májovej a Štúrovej ulici?
Štefan Faltin
Vysvetlil.
Miroslav Longauer
Opýtam sa kontrolóra či je možné získať zoznam kto neplatí za stočné.
Mgr. Jozef Bača
Pán poslanec Petrek vysvetlil ako je to so stočným.
Peter Hanigovský
Možno sa dá zistiť kto je napojený na mestskú kanalizáciu a kto nie.
Vladimír Petrek
Firma má kamerový systém a zistí cez kanál kto je napojený, len je to drahé.
Štefan Horbaľ
Štefánikova ulica – príklop? Deje sa niečo s tým?
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetľoval som to na minulom MZ. Rady škôl majú do 15.10. zasadať ku správam, ktoré
predkladajú riaditelia a majú dať správy na MSÚ. Pošleme vám ich v elektronickej podobe.
Vyraďovanie bude v novembrovom MZ. Je vonku výzva na kultúrne pamiatky. Pripravujeme veci
na Starý jarok 44, to je asi posledná výzva. Poslal som cenové ponuky na PD na kultúrny dom pri
ZUŠ. Vidíte aké sú cenové relácie projektových dokumentácií, že to nie sú lacné veci.
Štefan Faltin
N minulom MZ som rozprával o p. Burčíka, že tam robí neporiadok. Bol tam niekto pozrieť?
Minule som rozprával s p. primátorom, dnes som sa tam bol pozrieť, ale už sú tam aj piliny. Na
Kúpeľnej ulici – smerom ku p. Faithovi – aby sa dala značka jednosmerná ulica ako to bolo
v minulosti, je to dosť úzka ulica.
Mgr. Miloslav Repaský
Dlažba a práce okolo Immaculaty, tam máme záruku?
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MVDr. Michal Kapusta
Áno, to je v zmluve. Spôsob škárovania bol vysvetlený, Po konzultáciách s Krajským
pamiatkovým úradom nám dovolili aby sme to urobili tak ako chcel p. Lesňák, aby to bolo pred
zimou celistvé. Vyšlo to od nás.
Mgr. Miloslav Repaský
Záruka je na koľko?
MVDr. Michal Kapusta
Na dva roky.
Miroslav Longauer
Stretol som sa s negatívnou odozvou pri vyrobených letáčikoch. Že je to zle urobený letáčik.
Mgr. Peter Vandraško
Nehovor to v hádankách, moje meno si si vzal na komisii do úst. Ja som sa pýtal, tak sa pýtaj
mňa. Nekritizoval som prácu ako to je farebné zladené atď. Ako poslanec sa môžem opýtať, ty sa
pýtaš stále a neroznášal som klepy. Na prvej stránke letáka je „Welcome to Slovakia“ . Potom
som ho otvoril. Keby som bol zahraničný turista, o ktorých ty stále rozprávaš určite by som z toho
nevedel vyjsť. Vadí mi, že to je urobené len v slovenskom jazyku a pre zahraničného turistu to
nemá žiadnu váhu. Chýba mi tam ďalej pamiatka mesta Immaculatta, nie je tam. Čo som zlé
povedal? Podnikatelia, ktorí sú tam majú zverejnené svoje penzióny, reštaurácie atď. – pýtal som
sa či prispeli finančne na tento leták. Podnikatelia z inej oblasti sa ma pýtajú či aj im mesto
prispeje na reklamu. Poprosím ťa, prezentuj veci tak ako sa majú. Vieš dobre, že som to bol ja
kto sa na minulom MZ pýtal na leták, lebo si to moje meno na komisii. Tak sa pýtaj mňa. Mám
výhrady voči týmto veciam. Toto je môj názor.
Miroslav Longauer
Nechcem na konci MZ rozdúchavať, chýba tu anglický jazyk, ste to mohli dopracovať. Bol to
výsmech z tvojej strany. Ten čo fotil stratil veľa času, chodil vlastným autom a na svoje náklady.
Mgr. Peter Vandraško
Prečo tam nie sú dva jazyky a prečo nie je immaculata? Na toto mi odpovedaj.
Miroslav Longauer
Ale nekývaj s letákom, si pripadám ako blbec. Človek sa snaží, dá taký návrh, dá taký. Nemáš čo
k tomu rozprávať.
Mgr. Peter Vandraško
Ak to pôjde z rozpočtu mesta tak budem mať do toho čo rozprávať.
Miroslav Longauer
Na jednej strane sa odvolávaš na spoluprácu a na druhej kritizuješ.
Mgr. Peter Vandraško
Každé MZ začínaš s tým, že kto tu múti vodu.
Mgr. Jozef Bača
Ukončil MZ a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.

V Spišskom Podhradí dňa 10.10.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta
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