Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 11.03.2021
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Materská škola Štefánikova 40 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020
Materská škola Májová 54 – Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020
Základná škola Palešovo námestie 9 – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020
Základná umelecká škola – Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020
Základná škola Školská 3 – Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020
Rôzne
Záver

predsedajúci
primátor
primátor
riaditeľka MŠ

Prítomní:
P Mgr. Milan Blahovský
Peter Hanigovský
P Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
P Mgr. Vladimír Šolc
Mgr. Jozef Bača
P Mária Kaľavská
Štefan Faltin
P Vladimír Tomko
Jozef Jenča
P
Mgr. Peter Vandraško
Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný
Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

riaditeľka MŠ

riaditeľka ZŠ

riaditeľ ZUŠ

riaditeľ ZŠ

predsedajúci

N
P
P
P
P

MVDr. Michal Kapusta

Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Jenča
Mgr. Jozef Srnka

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

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ.
Má niekto návrh na doplnenie programu?
Uznesenie č.: MZ-02-21-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

11.03.2021

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov – Štefan Faltin, Mária Kaľavská, Vladimír Tomko.
Uznesenie č.: MZ-02-21-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Śtefan Faltin, Mária Kaľavská, Vladimír Tomko.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
11.03.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem – Mgr. Petra Vandraška a p. Jozef Jenču.
MVDr. Michal Kapusta
Za zapisovateľa určujem Mgr. Jozefa Srnku.
Za overovateľov určujem Mgr. Petra Vandraška a pána Jozefa Jenču.
Bod č.: 4

Materská škola, Štefánikova 40, Spišské Podhradie – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020
2

+
+
+
+
+

Mgr. Peter Vandraško
Z dôvodu súčasnej situácie mám predstavu aby sa k predneseným správam vyjadrili
k negatívam, ak sú vitky, aby sa dal priestor riaditeľom škôl a školských zariadení. Bolo to
prerokované na školskej komisií, boli nejaké korektúry, správy sú z môjho pohľadu dobré. Aby
sme sa nezdržiavali treba sa vyjadriť vecne.
MVDr. Michal Kapusta
Trošku nesúhlasím, keby boli len negatíva, ak niekto chce pochváliť, tak pochváliť tiež treba, lebo
si myslím, že máme dobrých riaditeľov, sú šikovní a školy máme na dobrej úrovni. Poradie správ
bolo určené podľa času doručenia. Ak by mal niekto potrebu zameniť poradie nie je s tým
problém. Za materské školy bude predkladať správy pani Mgr. Erika Vlkolinská, ale som rád, že
medzi nami môžem privítať aj novú pani riaditeľku Materskej školy na Štefánikovej ulici pani Bc.
Simonu Vandraškovú.
-

Prišiel pán poslanec Peter Hanigovský – 17:05 hod.

Mgr. Erika Vlkolinská
Prečítala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Ja som si zaznamenal dve veci, jednou je výstavba pieskoviska, to si myslím, že by nemal byť
problém, treba nám to pripomenúť alebo pánovi školníkovi, že sa s tým spoločne vysporiadame
a druhá vec čo chcem povedať, že je zabezpečená bezbariérovosť. Po zúčtovaní projektu bude
v budove umiestnený pásový schodolez a taktiež bude jeden umiestnený aj v novej budove
Materskej školy na Májovej ulici. Ešte raz ti ďakujem za prácu riaditeľky Materskej školy na
Štefánikovej 40 a novej pani riaditeľke prajem veľa úspechov aby sa jej darilo a bola dobrá
spolupráca.
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí pracujú v tejto škôlke či pedagogickým či nepedagogickým.
Veľká vďaka.
Uznesenie č.: MZ-02-21-B-3
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020 Materskej školy, Štefánikova 40 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
11.03.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Materská škola, Májová 54, Spišské Podhradie – Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020
Mgr. Erika Vlkolinská
Prečítala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Chcel by som sa poďakovať aj bývalej pani riaditeľke, p. Maturkaničovej, ktorá povedala, že dá
priestor mladším a pomohla nám prekonať ťažšie obdobie, má v sebe charizmu, ktorá vniesla do
tohto priestoru pokoj v tom období, kedy sme to potrebovali ale aj počas rekonštrukcie materskej
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školy a že si vychovala svoju nasledníčku. Som rád, že máme poriešené veci čo sa týka
materských škôl či na Štefánikovej alebo Májovej ulici a som rád, že sú to ľudia z Podhradia.
- dopadová plocha na ihrisko? nové prvky na ihrisko v staršej časti – pokusíme sa cez
projekty
- ostáva nám rekonštrukciu elektrických rozvodov ešte za pani riaditeľky Mlynarčíkovej, nám
treba pamätať na to dokončenie
Mgr. Jozef Bača
Nie tak dávno chodila do materskej školy moja vnučka, veľmi rada chodila, mala rada pani
učiteľky, veľmi rada na to spomína je to dobrý obraz materskej školy v našom meste
MVDr. Michal Kapusta
Keď sa kupoval CO sklad sme hovorili , že raz tá budova možno bude škôlkou. V tomto roku
končí monitorovacie obdobie a keby sa zmenila politika štátu, že by nefinancovali aj terénnu
sociálnu prácu aj komunitné centrá je možne zmeniť prevádzku škôlky z poldennej na celodennú.
Je to priestor na riešenie situácie ak by nám bolo treba rýchlo pragmaticky riešiť veci.
Mgr. Vladimír Šolc
Moja manželka Dominika robí u vás logopédiu. Môj postreh je, že chodí domov s dobrou náladou
a je tam dobrá atmosféra.
Štefan Faltin
Ako šofér som vozil detičky, chcem pochváliť personál, ktorý chodil na plavecký, lyžiarsky a pod.,
že boli nie len deti v tom autobuse disciplinované. Ďakujem za príkladnú prácu, ktorú vykonávajú.
Mgr. Peter Vandraško
V správe pani riaditeľka naznačila slabé stránky alebo negatíva – financie. Všetci sme sa
pousmiali ale nikto sa k tomu nevyjadruje. Ja si myslím, že tí ľudia tam idú na nejaké percentá,
z dôvodu, že ktorý by oni chceli, niečo sa udialo, deje sa, podielové dane chodia a budú chodiť,
stále si myslím, že pani riaditeľka, poviem to tak, možno aj neslušne, čo ste ušetrili tým, že ste
boli doma, niekde sa naakumulovalo, je jasné že sa tými financiami vykrývajú iné veci a verím, že
aj pán predseda finančnej komisie a aj zriaďovateľ budú na vás myslieť a že nejaké 5, 10 % vám
pustia ako kompenzáciu. Chválime sa, ďakujeme si, ale vieme dobre, že to hodnotenie to je to
finančné hodnotenie, ktoré každým svojim spôsobom potrebuje a pani riaditeľka to priamo,
nepriamo povedala a ja verím, že čo len v najmenšej miere sa bude dať , že to tam nájdeme a
zohľadníme.
MVDr. Michal Kapusta
Určite áno, uvidíme ako. Táto doba, ktorú teraz žijeme je zložitá, nikto ju nezažil, treba nám ju
prežiť a potom veľa veci sa dá urobiť. Čo sa týka nás tu všetkých a hlavne vás, pani riaditelia, rok
2020 sme zvládli ekonomicky veľmi dobre, bravúrne aj vďaka vám všetkým, pani riaditelia a pani
riaditeľky. Iné samosprávy museli zobrať úvery, my sme to zvládli riešiť k spokojnosti a
nezabúdané na nezodpovedané veci.
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí pracujú v tejto škôlke či pedagogickým či nepedagogickým.
Veľká vďaka.
Uznesenie č.: MZ-02-21-B-4
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020 Materskej školy, Májová 54 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka MŠ
Termín:
11.03.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 6

Základná škola, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie – Správa o výchovnovzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2019/2020
Ing. Eva Grigerová
Prečítala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Som sa pozastavil nad tým, že skoro 1/6 žiakov je v Anglicku. Ja viac menej poviem to, ale dotýka
sa to aj ďalších škôl, mal som stretnutie s riaditeľom SOU Bijacovce, to sa nebude týkať len škôl
ale aj športovcov a iných aktivít, že sa chystá veľká rekonštrukcia telocvične, bol sa informovať či
by bol záujem z mesta využívať tento priestor, moja odpoveď bola samozrejme, že áno a budeme
zaradení do harmonogramu. Možno viac informácií má Jožko Bača ako poslanec VUCky. Druhá
vec, ktorú chcem dodať, že chodili maily na plán obnovy z únie ku COVID-u, neviem či záväzne je
to na posudzovaní. Dali sme tam nejaké financie na obnovu ZŠ Školská 3 a na ZŠ Palešovo
námestie 9. Je potrebné niečo urobiť s inštaláciou. Prešli nám 2 projekty na energetiku – na
oboch ZŠ urobíme energetické audity uvidíme ako to vyjde a uvidíme ako sa otvorí priestor pre
čerpanie projektov. Tiež som veľmi rád, že sa ujal projekt výdajnej školskej jedálne, že to funguje,
že máme školské zariadenia sebestačné čo sa týka stravovania.
Peter Hanigovský
Ako je to s financovaním výdajnej školskej jedálne? Boli informácie, že sa to má zrušiť, rôzne
tanečky okolo toho financovania.
MVDr. Michal Kapusta
Ja už niektoré veci neviem, ale čo je podstatné je čo sme si tu povedali, keby aj skončilo
financovanie výdajná školská jedáleň ostane. Našli sme už systém, pomáhame si cez chránenú
dielňu a viac informácií vysvetlia riaditelia.
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí pracujú v tejto škole či pedagogickým či nepedagogickým. Veľká
vďaka.
Mgr. Peter Vandraško
Projekt skončil. Za Obedy je doplatok 0,25 €. Pracovné sily, ktoré boli prijaté už nie sú cez
projekty. Sú financovanie z rozpočtu.
Ing. Ján Lisoň
Nenašiel som v správe výsledky testovania deviatakov v školskom roku 2019/2020.
Ing. Eva Grigerová
Testovanie nebolo realizované kvôli pandémii.
Ing. Ján Lisoň
V testovaní piatakov ako ste sa umiestnili v okrese Levoča medzi školami alebo nebodaj
v Slovenskej republike? Miesto či nám neviete povedať.
Ing. Eva Grigerová
Miesto neviem, ale viem, že sme mali dobré percento v rámci testovania.
Mgr. Peter Vandraško
Ja sa chcem sa vrátiť k aktivitám, urobiť lyžiarsky výcvik pre 1. stupeň tak to je úžasné, musia byť
namotivovaní nie len učitelia ale aj rodičia a je to financované rodičmi. Taktiež chcem vyzdvihnúť,
že ste vedeli si zabezpečiť z vlastných príjmov predpokladám, že cez vzdelávacie poukazy aktivity
v popoludňajších hodinách aj v tejto dobe.
Štefan Faltin
Ja by som chcel vyzdvihnúť aj bývalú riaditeľku, lebo keď sme skončili radu školy nás pozvala,
ukázať priestory výdajnej jedálne, lebo zásluhu má nie len súčasná riaditeľka ale aj bývalá
riaditeľka, chcem sa jej za školskú radu, ktorej som členom poďakovať za tú prácu.
Uznesenie č.: MZ-02-21-B-5
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
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rok 2019/2020 Základnej školy, Palešovo námestie 9 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľka ZŠ
Termín:
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský

11.03.2021

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Základná umelecká škola, Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie – Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2019/2020
Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Prečítal Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Čo sa týka počtu žiakov 478 je veľmi dobre číslo. Pri podaní projektu sme uvádzali číslo 550
žiakov a nechápali ako môžeme mať toľko žiakov keď máme 4000 obyvateľov. Keď zoberieme
rok 2020 bolo naplánovaných veľa akcií, napr. oceňovanie športovcov, interreq, plener, atď.,
schválili nám termín do konca augusta 2021 uvidíme čo bude, či sa financie vyčerpú alebo či sa
vrátia peniaze do Krakova. Na jeseň predpokladám, že to bude otvárací ceremoniál Dni
európskeho kultúrneho dedičstva, kde by mala prísť ministerka kultúry, generálny riaditeľ, taká
kultúrna špička. Spišské Podhradie bolo vybrané Ministerstvom kultúry na to sa nám bude treba
pripraviť.
Ohľadne rekonštrukcie chcem povedať, že som rád, že sa nám to podarilo urobiť, báli sme sa keď
prišla korona či sa bude robiť, nakoniec sme z toho vyťažili, že priestor bol prázdny, vás sme
presťahovali a dalo sa robiť na plné obrátky. Mne osobne chýbajú 2 veci, jednou je osvetlenie
javiska, tú práve riešime cez výzvu predsedu VÚC a tou druhou je akustika priestoru.
Čo sa týka energetiky ešte uvidíme ako sa nám podarí vojsť do kvót, kde sme limitovaní
spotrebami podľa projektov, škola je v poriadku tá ma vlastnú kotolňu, trošku máme problém
s kotolňou medzipriestoru, kde máme 5 kotlov, je to na našich pleciach, aby sme to ustáli. To, že
je korona nám pomáha ušetriť si energie do období, ktoré prídu. Posledná vec, ktorú chcem
povedať je k tanečnej sále. V tom priestore mali byť 3 učebne a na poslednej akcii, ktorou bol
mestský ples mi hovorí pani učiteľka tanečného odboru, že nám treba poriadnu tanečnú sálu
a dnes som rad, že nám to vyšlo a že ju máme na takej úrovni. Projekt na vybudovanie parkoviska
na Sídlisku hrad nám vyjde a myslím, že bude poriešená vec aj s parkovaním pri tejto budove.
Mgr. Peter Vandraško
Chcem reagovať na to čo povedal pán primátor, lebo to súvisí s materiálno-technickým
zabezpečením, ako to obnovovať a vieme, že tvoj rozpočet záleží od toho koľko žiakov budeš mať
a toto je veľmi podstatné, to číslo bolo veľmi pekné, ktoré sme si vypočuli ale chcem sa opýtať, že
či je rozdiel poklesu žiakov, ako reagujú tí žiaci, či sa to neodrazilo nejak, že prestali chodiť, mať
záujem o štúdijne odbory?
Mgr. Štefan Genčúr, DiS.art.
Naša ZUŠ funguje tak ako 99,9 % ZUŠ na Slovensku, samozrejme je potrebné povedať, že aj
tento rok ale aj po minulé roky časť detí žiada o prerušenie alebo ukončí vzdelávanie. Ale
paradoxne nebolo to až toľko ako sa očakávalo. Beriem, že trošku je problém, že je to dištančné
vzdelávanie a musia si zaplatiť školné, bohužial je to tak.
Mgr. Peter Vandraško
Talentové skúšky, ktoré ste robili a pripravovali neviem si predstaviť ako to bude v tomto období.
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Mgr.Štefan Genčúr, DiS.art.
Talentové skúšky boli v máji a júni, uvidíme aké bude otvorenie od nášho ministra, neviem si to
predstaviť ako bez obnovy by sme fungovali ďalej.
Mgr. Peter Vandraško
Raz sme už mali na školskej komisii tému energetických nákladov, treba rozdeliť, ktoré náklady
bude platiť ZUŠ, ktoré mesto.
MVDr. Michal Kapusta
Nemyslel som tieto energetické náklady, ale energetické kvóty, to sú energetické náklady, ktoré
musíme monitorovať a dávať každý mesiac spotreby aby sme vyšli do tých ukazovateľov, ktoré
ušetríme. Keď sme podávali projekt dali sme vstupné údaje a nám dali kvoty na spotrebu plynu
a elektriky a teraz nám začali znižovať a to musíme dodržiavať aby sme nedostali pokutu.
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí pracujú v tejto škole či pedagogickým či nepedagogickým. Veľká
vďaka.
Uznesenie č.: MZ-02-21-B-6
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020 Základnej umeleckej školy, Sídlisko hrad 28 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZUŠ
Termín:
11.03.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Základná škola, Školská 3, Spišské Podhradie – Správa o výchovno-vzdelávacej
činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020
Ing. Ján Jurečko
Prečítal Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
V prvom rade, chcem pochváliť Školskú 3 ako zvládli situáciu s Covidom, lebo vyzeralo to veľmi
zle. K jedálni chcem povedať, že keby sme nemali vlastnú jedáleň nemohli by sme sa chváliť
výdajnou školskou jedálňou na Palešovom námestí 9, výkon tejto jedálne je excelentný. Pri vašej
škole, vieme že mesto tam má dlh, dokončenie prednej časti, zadnú časť už len poriešiť detaily,
len áato doba nás zabrzdila, potrebujeme aj osobný kontakt s úradmi aby sme to mohli urobiť.
Bola aktualizácia k haváriám, balík nie je celý vyčerpaný verím, že k tým peniazom sa
dostaneme.
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí pracujú v tejto škole či pedagogickým či nepedagogickým. Veľká
vďaka.
Ďakujem školskej komisií, za jej činnosť, lebo dnešné zastupiteľstvo je o školách, taktiež ďakujem
zapisovateľke Martinke Grigerovej, ktorá je tu prítomná, vieme že došlo k výmene zapisovateľky
počas volebného obdobia.
Uznesenie č.: MZ-02-21-B-7
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/2020 Základnej školy, Školská 3 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Riaditeľ ZŠ
Termín:
11.03.2021
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Primátor:

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

+
+
+
+
+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Rôzne
-

neboli žiadne dotazy ani pripomienky

Bod č.: 10

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 19.30 hod.

V Spišskom Podhradí 11.03.2021

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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