Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 16.07.2012
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4) Prerokovanie protestov prokurátora
a/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
spišské Podhradie o chove a držaní zvierat a včiel na
území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti
Katúň v znení Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Spišské Podhradie č. 2/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
spišské Podhradie o chove a držaní zvierat a včiel na
území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti
Katúň
b/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012, ktorým
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1995
mesta Spišské Podhradie o podmienkach podnikania
na území mesta
c/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, ktorým
sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Spišské Podhradie - Požiarny poriadok obce
5) Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, ktorým sa
zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Spišské Podhradie č. 4/2012, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o
opatrovateľskej službe
6) Pridelenie bytu
7) Likvidácia komunálneho odpadu po 31.7.2012
8) Záver
Prítomní:
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
O
MVDr. Michal Kapusta
+
Štefan Faltin
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Mgr. Peter Vandraško
O
Hostia podľa prezenčnej listiny

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

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
hlavný kontrolór

hlavný kontrolór

predseda komisie
primátor
predsedajúci

+
+
O

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Mgr. Jozef Bača
Štefan Horbaľ
Mgr. Ján Furman
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Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Vladimír Petrek
Dr. Miroslav Varšo
MVDr. Michal Kapusta
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17.00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Privítal prítomných poslancov a hostí.
Uznesenie č.: MZ-7-12-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:
Primátor:

+
+
+

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

16.07.2012

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

VZN – protest prokurátora
Mgr. Jozef Bača
Prokurátor napadol tri VZN.
JUDr. Jozef Tekeli
Protesty prokurátora smerujú proti 3 VZN. Oskenované protesty prokurátora vám boli doručené
elektronickou poštou. Prokurátor podal protest proti VZN „požiarny poriadok obce“. Protipožiarna
ochrana predstavuje výkon štátnej správy prenesenej na obec a obec môže schvaľovať
derivatívne VZN v rámci preneseného výkonu štátnej správy iba výlučne na základe
splnomocnenia v zákone. Obec takéto výslovné zákonné splnomocnenie nemá, preto ho
prokurátor navrhol zrušiť. Ďalší z protestov smeruje voči VZN o podmienkach podnikania na
území mesta. Podľa právneho názoru prokurátora toto VZN neprimeraným spôsobom zasahuje
do ústavného práva podnikať a narúša hospodársku súťaž podnikateľov. Týmto VZN mesto
ukladá povinnosti, na ktorých založenie nemá potrebné zákonné splnomocnenie. Na základe
tohto je napadnuté VZN nielen protizákonné ale aj protiústavné. Tretím napadnutým je VZN
o chove zvierat. Prokurátor protestuje aj proti pôvodnému zneniu VZN aj zmene ohľadne chovu
včiel. Týmto VZN si mesto prisvojilo v rozpore so zákonom postavenie orgánu veterinárnej správy.
Veterinárna správa je v našom právnom poriadku zverená do právomoci orgánov štátnej správy.
Okresný prokurátor navrhuje všetky napadnuté VZN zrušiť. V súlade s tým sme pripravili návrhy
na zrušenie predmetných VZN – sú zverejnené na úradnej tabuli aj na internetovej stránke mesta.
MZ môže a nemusí vyhovieť protestu prokurátora. Nevidím však dôvod aby sme protestom
prokurátora nevyhoveli. Všetky protestované VZN odporúčam zrušiť bez náhrady. V septembri
prijmeme VZN o podnikaní, ktoré však bude obsahovať len normatívnu úpravu otváracích hodín.
Štefan Faltin
Ak nevyhovieme?
JUDr. Jozef Tekeli
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Prokurátor môže VZN napadnúť na ústavnom súde, ak y namietal aj porušenie ústavnosti, čo
v prípade VZN o podmienkach podnikania a VZN o chove zvierat je naplnené. O zákonnosti, t. j. o
súlade VZN orgánov územnej samosprávy vo veciach územnej samosprávy so zákonom a pri
plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a so všeobecne záväznými právnymi
predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy rozhoduje krajský súd.
Môj názor je, že dotknuté VZN sú v rozpore so zákonom a zároveň sú aj protiústavné.
Mgr. Jozef Bača
Chceme nevyhovieť protestu prokurátora?
JUDr. Jozef Tekeli
Dostali sme aj ďalší protest voči VZN o používaní zábavnej pyrotechniky, ale návrh VZN o jeho
zrušení nevisel na úradnej tabuli, preto nie je predmetom prerokovania. Prokurátor v tomto
prípade nenapadol celé VZN, ale iba sankcie, ktoré sú za porušenie zákazu. Uvedeným
protestom sa budeme zaoberať na septembrovom zasadnutí MZ.
Mgr. Ján Furman
Ohľadne chovu včiel budeme postupovať podľa zákona?
JUDr. Jozef Tekeli
Áno. Nič iné na úseku chovu zvierat, okrem voľného pohybu psov, nemôže samospráva
regulovať.
Uznesenie č.: MZ-7-12-B-2
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Spišské Podhradie o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské
Podhradie a mestskej časti Katúň v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské
Podhradie č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta spišské
Podhradie o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Spišské Podhradie a mestskej časti
Katúň.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
16.07.2012
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
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-12-B-3

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/1995 mesta Spišské Podhradie o podmienkach podnikania na
území mesta
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
16.07.2012
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-7-12-B-4

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, ktorým sa zrušuje Všeobecne
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záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie - Požiarny poriadok obce.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
16.07.2012
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

Bod č.: 5

VZN č. 8/2012, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
2/2010 o opatrovateľskej službe
JUDr. Jozef Tekeli
Schválením navrhovaného VZN sa vrátime do pôvodného stavu aký bol pred 1.7.2012. Do tejto
situácie nás dostal štát svojim nesystémovým prístupom k regulácii sociálnych služieb. V
súčasnosti máme len jednu pani, čo platí opatrovateľskú službu, napriek tomu navrhujem aby sme
sa vrátili k pôvodnej nižšej sume jej spoluúčasti.
Uznesenie č.: MZ-7-12-B-5

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012, ktorým sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o opatrovateľskej službe.
Zodpovedný:
Termín:
Primátor
16.07.2012
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 S

Bod č.: 6

Pridelenie bytu
Peter Hanigovský
Predniesol návrh na uznesenie zo zasadnutia bytovej komisie na pridelenie bytov. Návrh
z komisie bol na pridelenie bytu na ulici Starý jarok č. 45 pre pána M. Lukáča a výmenu bytu pre
p. Ivetu Roškovú.
Uznesenie č.: MZ-7-12-B-6

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí pre pána:
Lukáč Michal, bytom Bijacovce č. 6 na dobu určitú od 23.7.2012 do 31.10.2012
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
Služby mesta s.r.o.
16.07.2012
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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 S

Uznesenie č.: MZ-7-12-B-7

MZ schvaľuje výmenu bytu č. 10 na ulici Mariánske nám. 18 v Spišskom Podhradí pre
pani: Rošková Iveta, bytom Mariánske nám. 18 ( byt č. 8), Spišské Podhradie na dobu
určitú od 23.7.2012 do 31.10.2012 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
Služby mesta s.r.o.
16.07.2012
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 S

Bod č.: 7

Likvidácia komunálneho odpadu po 31.7.2012
Mgr. Jozef Bača
Podklady ste mali niekoľko zasadnutí MZ dozadu. Z vašej strany pripomienky alebo návrhy?
Dr. Miroslav Varšo
Dovolil som si po rozhovore s p. primátorom pozvať na rokovanie MZ konateľa spoločnosti
Fecupral. Predloží nám svoj návrh. Príde p. Hanigovský, ktorý predstaví konkrétny návrh na
riešenie vývozu KO v Spišskom Podhradí.
Mgr. Jozef Bača
Moja predstava je taká, aby Ekover vyvážal odpad v Sp. Podhradí.
Ing. Jozef Perháč
Predchádzajúceho vášho MZ som sa nezúčastnil zo zdravotných dôvodov, bol som po operácii,
nemohol som sa dostaviť. Mesto Krompachy a valné zhromaždenie Ekoveru prijalo uznesenie. Je
to spoločnosť miest a obcí. Položky, ktoré sú v zmluve, vedenie Ekoveru garantuje 5% nižšie ceny
ako Brantner s výnimkou uloženia odpadu na skládku, tam tá cena ostáva. Zákonný poplatok
ostáva, ten sa zmeniť nedá. A keď budú výsledky potom sa valná hromada rozhodne, či pôjdu
ceny dole alebo sa ponechajú. Určite to bude lacnejšie lebo každá zahraničná firma, ktorá si
vytvára zisky a berie časť zisku pre seba. Materiály ste dostali, určite ste to preberali.
Mgr. Ján Furman
Ekover disponuje ľudskými zdrojmi aj technikou?
Ing. Jozef Perháč
Dohoda je tá, že Krompachy celý objem prác ponechávajú firme Ekover, aj zamestnanci
prechádzajú do Ekoveru, s výnimkou konateľa, personálne nie je problém, tí ľudia čo robili
doteraz, budú aj potom, technika - je prísľub zo strany Brantnera o odkúpenie techniky. Ekover
odkúpi techniku. Je na to predbežná dohoda. Vaše MZ je posledné aby sme to mohli začať.
Potom zasadne dozorná rada, ktorá bude jednať s Brantnerom – v dozornej rade je primátor váš,
Spišských Vlách a starosta z Margecian.
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Dr. Miroslav Varšo
Dá sa začať jednanie o odkúpení? Za čo sa odkúpia stroje, z akých prostriedkov?
Ing. Jozef Perháč
Medziúver – nevidíme v tom problém, je tam jedno vozidlo na leasing, finančná analýza, ktorú
sme vám predložili o tom hovorí. Ak Brantner nebude súhlasiť na Slovensku je toľko strojov, že je
možné to realizovať.
Dr. Miroslav Varšo
Každé mesto je zastúpené v určitom percentuálnom podiele, tak bude ručiť úverom?
Ing. Jozef Perháč
Toto bude zastrešovať Ekover. Audítorka prezentovala, že nie je obava, objem prác je tak vysoký,
že zabezpečuje vykrytie úveru. Nie je obava o splatenie úveru.
Peter Hanigovský
Ekover sa bude zaoberať separáciou pre SEZO?
Ing. Jozef Perháč
Mesto je aj spoločníkom SEZO tak ako ostatné mestá. Tam je 100 mil. majetku, kde mesto má
tiež účasť. Ekover je v spolupráci so SEZO. Pokračujeme. SEZO nemôže zaniknúť, spolupráca
a previazanosť tam je. Ekover garantuje ceny uloženia na skládke. SEZO má linku vo vlastníctve
Ekoveru, ktorá stála okolo 6 mil. Sk. Teraz je projekt SEZA na bio odpad. Ekover bude vyvíjať
takú činnosť ako Brantner.
Peter Hanigovský
V rámci separovaného zberu vykonával činnosť doteraz Brantner. Ekover spal. Kedy končí
zmluva s recyklačným fondom?
Ing. Jozef Perháč
Keď dobre pamätám tak v roku 2016.
Dr. Miroslav Varšo
Chcel by som poprosiť konateľa firmy Fecupral aby predstavil možnosti ako s KO. Združenie
Ekover môže prebrať cez medziúver všetky služby, ktoré vykonávala doteraz firma Brantner.
Ing. Štefan Hanigovský
Firma Fecupral existuje od roku 1994. Vykonávame zber KO. Slovensko hovorí o tom ako má
obec nakladať s odpadom. Mesto má s nami skúsenosti, ale rád by som vám predostrel na
nejakom stretnutí bližší náš pohľad na nakladanie s odpadmi. Každý hľadá rezervy, aj občania
mesta budú hľadať rezervy. Ako zástupcovia občanov musíte dbať o to, aby bol občan spokojný
a bude vtedy ak bude menej platiť za odpad. Čo môže urobiť občan, mesto, spoločný podnik
spolu s firmou Fecupral. Mám záujem pomôcť tomuto mestu lebo mesto Sp. Podhradie je aj
mojím mestom, budem vždy na pomoci bez ohľadu na to ako dopadne výberové konanie. Už sme
rozprávali ako by sme si predstavovali hospodárenie spolu s mestom. Je to na vás ako sa
rozhodnete, bol by som veľmi rád keby som sa mohol s vami osobne stretnúť, kde by sme si
vysvetlili na neformálnej debate určité veci. Slovensko je veľmi bordelárskou krajinou, kde
maximálne všetko skládkujeme. Sú zahraničné firmy, ktoré prišli na Slovensko aby prišli sypať
odpad na našu zem. Poukázal na skládky a komunálny odpad v jednotlivých štátoch Európy.
Predostrieme vám našu predstavu ako to má vyzerať. Skúsme začať systémom postupných
krokov, vytvoriť pre mesto alternatívu, ktorá bude výhodná pre občanov. Tak či tak skládkovanie
na Slovensku skončí. Skládkovanie je cesta do pekla ale separácia je cesta aj pre naše deti. Ak
sa separuje, dá sa ušetriť. Z popolnice je 80% papier, krabice od rýb, mlieka atď. – za separáciu
občan nemusí platiť. Toto je tá cesta, ktorú by som chcel mestu ponúknuť. Občania dnes sú
múdrejší, vyspelejší. Občan, keď nemá nádobu na separovaný zber, tak hodí odpad do
popolnice s komunálnym odpadom. Zamyslime sa nad tým, osobne si myslím, že sa dá nájsť
riešenie pre mesto a občanov.
Mgr. Jozef Bača
Čím viac sa vyseparuje, tým menej sa bude platiť za KO.
Ing. Štefan Hanigovský
Rýchle rozhodnutia sú väčšinou zlé rozhodnutia. Porozmýšľajme ešte týždeň a nájdime si
variantné riešenie. Mesto si musí zvoliť takú alternatívu aká bude pre mesto najvýhodnejšia, nie
pre tých, ktorí sa tým zaoberajú.
Mgr. Jozef Bača
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Mal som predstavu, že spolupráca s Ekoverom má pokračovať. Je to na rozhodnutí poslancov.
Ing. Jozef Perháč
S mestom Krompachy a s Ekoverom sme jednali od septembra minulého roka. Keď má mesto
spoločnosť ako je Ekover, tak túto povinnosť – verejného obstarávanie – môže obísť.
S Fecupralom sme mali veľmi dobrú spoluprácu. Našlo sa riešenie, kde je to právne poriešené, že
verejné obstarávanie formou elektronickej aukcie nie je potrebné.
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ som povedal, že by som chcel vyjadrenie z úradu verejného obstarávania.
Ing. Jozef Perháč
Primátorka mesta Krompachy ho na valnom zhromaždení ešte nemala. Garantujem vám, že je to
tak. Mesto Krompachy to má overené. Ekover spĺňa tieto podmienky. Je to 100% spoločnosť
miest a obcí s dozorom nad financiami miest a obcí, nemusí byť VO.
MVDr. Michal Kapusta
Ako budete zvládať odvoz KO veľkoobjemovými kontajnermi?
Ing. Jozef Perháč
Kapacitne sme nemali problém , Sp. Podhradie zabezpečovala firma Fecupral.
MVDr. Michal Kapusta
Kontajnery na Rybníčku vyváža firma Lorion lebo je tam zlý prístup. Takýto systém asi nie je
košér. Firma Brantner to odmietla vyvážať. Ak jedna firma, povie, že ten kontajner nie môj, je
druhej firmy atď. to asi nie je v poriadku. Toto sú tiež špecifiká, viete to poriešiť?
Ing. Jozef Perháč
Rybníček – neviem o tom, aby sme odmietli ísť pre veľkoobjemový kontajner. S firmou Fecupral
sa vieme dohodnúť. Čo sa týka Rybníčka tam je to problematické čo sa týka bezpečnosti.
V Bystranoch máme pri vývoze ochranku. Vieme to zabezpečiť, ale za určitých podmienok.
Nemám vedomosť keď bola objednávka aby sme to odmietli.
Mgr. Jozef Bača
Ten problém tu bol jasne pomenovaný.
Ing. Jozef Perháč
Aj bude ale spoločnými silami to vieme poriešiť.
Mgr. Ján Furman
Dokázali by ste vyviezť kuka nádoby, klasické konvy, či všetko by ste vyviezli?
Ing. Štefan Hanigovský
Ak chce ísť niekto do súťaže musí garantovať vyviezť všetko. To, že je to problém, to verím.
Musíte definitívne rozhodnúť teraz? Ak nie, nechajme to ešte týždeň-dva. Ja nehovorím, že to
musí vyhrať naša firma.
Mgr. Jozef Bača
Materiály už majú z Ekoveru z valného zhromaždenia. 31.7. končí zmluva s vývozom KO. VK nás
zaviaže na 4-5 rokov a keď začneme s Ekoverom, uvidíme po určitom čase ako to pôjde.
Dr. Miroslav Varšo
Na druhom MZ rokujeme o odpadoch. Skôr ho tiež považujem za mimoriadne. Teraz stojíme na
rázcestí. Buď pokračovať starým spôsobom v zbere odpadov alebo sa pustiť cestou ako kráča
Európa. Poprosil by som neponáhľať sa, týždeň-dva počkať, sadnúť si a porozmýšľať. Zaujíma
ma návrh firmy Fecupral a čo by to znamenalo pre občana. Pri Ekoveri je 5% nižšia cena a rád by
som vedel čo ponúkne firma Fecupral a potom by som sa rozhodol.
JUDr. Jozef Tekeli
To, čo hovoril Ing. Hanigovský vyplýva z pravidiel eur. legislatívy, a to európskej smernice
o odpadoch. To znamená jedná sa o trend, ktorý je povinná rešpektovať SR a aj my sa mu
budeme musieť prispôsobiť. Myslím si však, že toto nie je predmetom rokovania dnešného MZ.
Podstatné je to, či mesto vyhlási súťaž na zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu alebo sa
pripojí k vývozu zabezpečovanému vlastnou spoločnosťou Ekover.
Dr. Miroslav Varšo
Naposledy bolo povedané, že s firmou Brantner je dohoda, že budú vyvážať KO do vyriešenia
problému.
JUDr. Jozef Tekeli
Aká dohoda? Písomná, ústna?
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MVDr. Michal Kapusta
Pripraví sa dodatok k zmluve. Mňa čo zaráža a nie som spokojný s tým a slovo mi nestačí, že je
to v rámci zákona o VO. Chcel som vidieť stanovisko ÚVO. Ešte pred mesiacom som to hovoril
tiež. A keď nie, tak zajtra napíšem list na ÚVO na nech dajú stanovisko. My máme 100% s.r.o.
a museli sme robiť VO. Toto je môj problém. Toto mi predložte. Pani primátorka Krompách pre
dvomi týždňami písala ten list ale nedostali sme ho. Nerád by som bol aby sa mesto dostalo do
koľaje, ktorá je protizákonná.
JUDr. Jozef Tekeli
Môžeš takto dodatkom predlžovať zmluvu so spoločnosťou Brantner bez súťaže?
MVDr. Michal Kapusta
Nemôžeme donekonečna. Ale nie je to tak, že mesto bude zasypané smetím. Neviem čo je
horšie, či vstúpiť do združenia, kde nebude VO alebo predĺžiť zmluvu dodatkom.
Ing. Štefan Hanigovský
Neriešime vec, ktorá by delila alebo násobila. Myslím si, že treba nájsť nové riešenie, nové
a jednoduchšie cesty, aby občan menej platil. Máte tu list, toto sú kroky, ktoré smerujú k riešeniu
odpadu. Kúpiť dnes nové auto a vyvážať odpad, toto je cesta do pekla. Keď budem separovať,
menej zaplatím. Chcem pomôcť mestu Sp. Podhradie, tak ako s futbalom aj teraz s KO. Tu som
sa narodil, vždy sa vrátime tam, kde sme sa narodili. Skutočne chcem pomôcť.
Mgr. Jozef Bača
Nikto z poslancov nie je za to aby občan platiť viac.
Ing. Štefan Hanigovský
Občan vie, že keď bude mať vrecia a bude dôsledne separovať, bude mať lacnejšie smetí.
Môžeme zaviesť žetónový systém. Dnes sú možnosti obrovské.
Peter Hanigovský
Papier z ÚVO. Viete povedať, či primátorka z Krompách ho má alebo nemá? Aby sme ho mali ako
doklad.
Ľubomír Fifík
Tá odpoveď z ÚVA ešte nie je. Ak porovnávame krajiny, je to o kultúre, vyspelosti, o národe. Aj
Slovensko postúpilo čo sa týka separácie. Ľudia separujú, ak si pozriete v deň vývozu napr.
plasty, tak ulice sú fakt žlté. Obávam sa toho, že ak sa rozhodnete pre inú formu vývozu KO
a príde firma, ktorá bude mať možno iné podmienky, či sa vám nezvýšia čierne skládky. Ak sa
v roku 1992 zakladal Ekover, je to spoločnosť obcí, možno sme vtedy preskočili dobu ale teraz je
to obdobie, kedy môžeme obnoviť túto spoločnosť. Je to spoločnosť, ktorá dlho spala a ktorú
treba oživiť. Bolo povedané, že lepšia – modernejšia ponuka aby sa ľudia naučili separovať, je
pravdou, ale sedíme tu druhýkrát a riešite, to, my môžeme počkať ale sme v neistom stave. 1
alebo 2x môžeme požiadať o službu ale potom sa treba rozhodnúť. Z pohľadu Sp. Vlách je
jednoznačné, že bolo treba oživiť firmu Ekover a keď je tam úspora 5%, tak z toho dôvodu
chceme túto spoločnosť ozdraviť. Je to na dobu 5 rokov. Vývoj separovania pôjde ďalej a budeme
to sledovať a po piatich rokoch sa môžeme aj ináč rozhodnúť. Zo strany štatutára mesta Spišské
Vlachy by som chcel ozdraviť Ekover. Sme v riziku, že môže prísť kontrola a môžeme sa dostať
do veľmi zlej situácie. Bol by som rád keby ste tento zámer Ekoveru akceptovali a podporili aby
sme to ďalej nenaťahovali. 5 rokov zbehne ako voda.
Peter Hanigovský
Firma má 30 000,- € stratu? To je za nakúpenie areálu?
Ľubomír Fifík
Prečítal stanovisko z valného zhromaždenia.
Peter Hanigovský
Stavbu – myslíte nedokončenú skládku?
Ľubomír Fifik
Je tam možnosť, náklady na novú skládku – je tam dosť drahá technológia, pripadá to do úvahy
urobiť z tej skládky – skládku stavebného odpadu.
Ing. Jozef Perháč
Priestor na skladovanie stavebného odpadu. Práve teraz som telefonicky rozprával s primátorkou
z Krompách – je vyjadrenie ÚVO, stotožnili sa s vyjadrením právnika, že sa odvolajú na
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judikatúru, ktorú spomína právnik. Sú tam podmienky, že tam musí byť kontrola zo strany VO a že
prevažná činnosť musí byť pre mestá a obce.
Ľubomír Fifík
Táto spoločnosť je spoločnosťou miest a obcí. Firma Brantner tam má skládku, nie je tam ďalší
podnikateľ.
Ing. Jozef Perháč
Ani my sa nebránime robiť separovaný zber kvalitnejšie. Chuť tu bude aj čo sa týka spolupráce.
Boli tu veľké obavy ak by tu prišla iná firma ako my, ide o firmu AVE. Myslím si, že ekonomický
prepočet 5% by bol do konca roka. Ak pôjdeme nižšie s cenou a niečo sa stane tak firma vykáže
stratu. Lenže keď vykáže zisk, tak sa to rozdelí medzi obce. Oddeliť separovaný zber od zberu
KO sa nedá.
MVDr. Michal Kapusta
A prečo sú dve zmluvy?
Ing. Jozef Perháč
V jednej zmluve máte separovaný zber aj komunálny odpad. Vysvetlil situáciu.
MVDr. Michal Kapusta
Podľa mňa to nie je pravda. Na separovaný zber je podpísaná zmluva na rok a na KO je
podpísaná zmluva na 5 rokov a teraz končí.
Ing. Jozef Perháč
Je podpísaná rámcová zmluva s Brantenrom a je na dvanásť rokov, kde zahŕňa aj zber KO aj
separovaný zber.
MVDr. Michal Kapusta
Podpísanie zmluvy je len formalitou? Na separovaný zber je ročná zmluva?
Ing. Jozef Perháč
Ja neviem o tom. Zmluvu na separovaný zber má mesto s firmou Brantner a tam je aj KO aj
separovaný odpad. Na valnej hromade SEZA sa len uznieslo, že firma Brantner bude účtovať 1,€ na rok.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal zmluvu s Brantnerom. To znamená, že jedno s druhým súvisí? Stále sa bavíme o KO,
vôbec sme neriešili separovaný zber.
Ing. Jozef Perháč
Separácia, je to separácia KO, nedá sa to oddeliť ani pri VO. Neoddelíte separovaný zber od KO.
Toto vyjadrenie dal 7.3.2012 právnik – nedá sa to oddeliť.
Ľubomír Fifík
Na rokovaní bolo povedané a prízvukované, že áno, dá sa ale riešiť ako celok. Až potom prišla
myšlienka, že oživiť Ekover.
Ing. Štefan Hanigovský
Ak si mesto kúpi jeden kuka voz aby si vyviezol svoje odpady bude to výhodnejšie. Ak príde kuka
voz z Krompách a bude chodiť do posledného mesta, treba minimalizovať náklad. To bude
v budúcnosti, že každý bude mať svoj kuka voz. Perspektíva je taká, že separovať aby vývozov
bolo čím menej. Je to o kilometroch. Kvituje sa, že mesto kúpilo nehnuteľnosť a ak urobí
separačný zvoz, ak občania budú trošku disciplinovaní, ak mesto povie, že bude Brantner tak sa
prispôsobíme. Múdri sa dohodnú a hlupáci sa hádajú donekonečna. Hľadajme riešenia výhodné
pre mesto. Samozrejme nič nie je zadarmo. Je tu mnoho alternatív.
MVDr. Michal Kapusta
Ak sa podpíše rámcová zmluva je na 5 rokov?
A každý rok príde zmluva, kde sa budú upravovať ceny? Je to spolu KO a separovaný zber?.
Ing. Štefan Hanigovský
Nenuťte mesto podpísať zmluvu na 5 rokov, oni môžu podpísať zmluvu aj na rok.
Ing. Jozef Perháč
Je tu návrh, mesto Krompachy je gro. Je to dosť reálne, či sa kúpi nový kuka voz, odpisy sú 5-6
rokov. Mám obavy z toho, že mestá si kúpia kuka voz, Sp. Podhradie vyváža raz za dva týždne,
potom by vozy stáli. Ja som v tej firme len konateľ, ja tam zajtra nemusím byť. Majetok bude
patriť mestám a obciam, ktoré v združení sú.
Ľubomír Fifík
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Ak sa rozhodnete ísť formou výberového konania, víťaz môže byť úplne iný.
MVDr. Michal Kapusta
Prečo je SEZO a prečo Ekover keď je jedna zmluva s Brantnerom? Prečo to nie je jedna
spoločnosť?
Ing. Jozef Perháč
Vysvetlil celú genézu firmy Ekover.
JUDr. Jozef Tekeli
Určité rozhodnutie by z dnešného rokovania MZ mal vzísť, neustále odsúvať problém nie je dobré,
keďže čas sa kráti.
Dr. Miroslav Varšo
Je tu kvantum nových informácií, myslím si , že týždeň-dva môžeme počkať.
Ing. Štefan Hanigovský
Ak mi dáte ekonomické podklady , spracujeme to a dáme vám stanovisko.
MVDr. Michal Kapusta
Ak vyhlásime súťaž, tam sa môžu nahlásiť všetky firmy zo Slovenska. Pre mňa je nové, že
zmluva, ktorá sa podpisuje v decembri je na KO a SO.
Ing. Jozef Perháč
Naozaj ak sa chcete vyhnúť výberovému konaniu – pripadá do úvahy len firma Ekover, s pánom
Hanigovským sa vieme dohodnúť a spoločne robiť separovaný zber.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme hlasovať a ani vám nebolo všetko jasné, ani mne nie je jasné, tak navrhujem urobiť
stretnutie, jedna firma, druhá firma a mesto.
Ľubomír Fifík
Zase aby sa nerokovalo tak dlho ako dnes.
Ing. Jozef Perháč
Tá skupina tých piatich musí jednať s firmou Brantner. Do 1.8. musíme zvolať valné
zhromaždenie.
MVDr. Michal Kapusta
Zvoláme stretnutie na stredu 18.7.2012 o 11.00 hod. s firmou Ekover a Fecupral. Výsledok
rozhodnutia pošlem mailom poslancom spolu s pozvánkou na mimoriadne zasadnutie MZ
ohľadom rozhodnutia o nakladaní s odpadmi.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 16.07.2012

Zapisovateľ

Primátor mesta
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Overovateľ

Overovateľ
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