Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 10.5.2012
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
Pridelenie bytov: - Palešovo námestie 25

predsedajúci
primátor
primátor
zástupca
primátora
predseda bytovej
komisie

Majetok mesta:
1. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckeho práva
k pozemkom p. Alexandra Strižovského a JUDr. Martiny
Strižovskej
2. Jaroslav Dunka, Štefánikova 46, Spišské Podhradie –
žiadosť o zachovanie mostíka
3. Renáta Škopová, Palešovo nám. 16, Spišské Podhradie
– návrh na odkúpenie nehnuteľnosti
4.JUDr. Jaroslav Čollák - zámena pozemkov ( podanie
informácie)
5. Katúň - odkúpene pozemku p. Miloš Garčár,
- odkúpene pozemku p. Eva Ferencová
6. Prenájom parkoviska pod Spišským hradom
7. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov ŠK Slovan
8. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
- ZO Chovateľov poštových holubov Spišské Podhradie
9. IBV – nákup pozemkov na IBV lokalita Pivovar / za
mlynom /
Podnety občanov
Pri rokovaní MZ – prepis z nahrávacieho zariadenia do
zápisnice
VZN o zákaze pitia alkoholických nápojov na verejnom
priestranstve mesta
Štartovací balíček na rekonštrukciu Mariánskeho námestia
Mestská polícia
Vodovod – stratégia jeho prinavrátenia mestu
Audit - plnenie zlepšení navrhovaných v záverečnej
správe auditu
Informácie zo zasadnutí komisií
Rôzne
Záver

predsedovia komisií,
primátor

Prítomní:
Peter Hanigovský
Jozef Komara
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Faltin

+
+
+
O

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

Miroslav Longauer
Miroslav Longauer
Miroslav Longauer
Dr. Miroslav Varšo
Dr. Miroslav Varšo
Dr. Miroslav Varšo
predsedovia komisií
predsedajúci

+
+
+
O
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Mgr. Miloslav Repaský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Hostia podľa prezenčnej listiny

Štefan Horbaľ

+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Miroslav Longauer
Štefan Horbaľ
MVDr. Michal Kapusta
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman
Dana Blahovská

Miroslav Longauer
Navrhujem do programu rokovania doplniť bod – dodatok k rokovaciemu poriadku - za bod č. 13.
Uznesenie č.: MZ-5-12-

MZ schvaľuje doplnenie bodu programu rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

0
+
+
0
0

10.05.2012

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

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

MVDr. Michal Kapusta
Minulé MZ sme mali rozpravu k ihrisku na Májovej ulici. Za bod audit navrhujem dať bod ihrisko
na Májovej ulici.
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-1

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod „Ihrisko na Májovej ulici.“
Zodpovedný:
Termín:
Predsedajúci
10.05.2012
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

+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-12-B-2

MZ schvaľuje program rokovania.
Predsedajúci

Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2012
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie z minulého MZ nepredkladám lebo nebolo ukončené.
Peter Hanigovský
Rozhodovali fondy o žiadostiach, ktoré máme?
MVDr. Michal Kapusta
Nemáme ďalšie schválené žiadosti. Máme podpísanú zmluvu – hasiči, Starý jarok 44,
pamätihodnosti cintorína.
Prešla platba na skládku vo výške 298 000,- €, firma má vyplatené všetky peniaze. Vyškrtli nám
844,- €. Budeme to riešiť dobropisom.
ZŠ Palešovo nám. 9 – bola daná tretia žiadosť o platbu, bola kontrola, zatiaľ záver nemáme. Išla
platba na Uranpres vo výške 300 tis. €. Zatiaľ sme v číslach, že treba škole 30 000,- € aby sa
zaplatili neoprávnené náklady. Počítam, že do konca júna, júla. Splatnosť faktúr je 26.6.2012.
Musíme ich zaplatiť v dobe splatnosti, jedná sa o 16 000,- €.
Pracovné cesty:
24.4. Bratislava – ROP súpis prác – boli nezrovnalosti, platba na TKO.
Dr. Miroslav Varšo
Depozit , je pripravená miestnosť, sú tam popraskané okná, vraj po požiari. Kým ten priestor
nebude zabezpečený, tak nemôžeme sťahovať veci.
MVDr. Michal Kapusta
Od pondelka nastupuje firma, ktorá vyhrala súťaž na fasádu na Starý jarok č. 44 a opraví aj časť
fasády na vedľajšom dome, ešte týždeň treba počkať. Trošku to trvalo s poisťovňou.
Miroslav Longauer
V akom stave je výzva na kanál?
MVDr. Michal Kapusta
V piatok bola lehota na podanie žiadosti, je to dvojkolová súťaž. 17 firiem podalo žiadosť, vyberú
sa 10-ti a budú vybraní elektronickou aukciou. Môžete sa prísť pozrieť, ak máte záujem.
Kým neschvália programové vyhlásenie vlády, tak nemôže byť výzva.
Uznesenie č.: MZ-5-12-A-1

MZ berie na vedomie podanie informácií o projektoch a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
10.05.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Pridelenie bytu – Palešovo nám. 25
Peter Hanigovský
Zasadala bytová komisia – navrhla pridelenie bytu na Palešovom nám. 25 pre p. Palondera
Mária.
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Uznesenie č.: MZ-5-12-B-3
MZ schvaľuje výmenu bytu č. 13 na ulici Palešovo nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pána: Mário
Palonder a manželka Dana Palonderová, bytom Starý jarok 45, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 15.5.2012 do 31.8.2012 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Termín:
Služby mesta s.r.o.
10.05.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Majetok mesta
Peter Hanigovský
Ozvali sa ďalší dvaja majitelia pozemkov na štadióne – komisia odporúča schváliť odkúpenie
pozemkov za cenu 4,50 €. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-4
MZ schvaľuje kúpu pozemkov - parcela KN-E 2563/1 – orná pôda vo výmere 852 m2 a parcela
KN-E 2566/1 – orná pôda vo výmere 1 613 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísane na LV č. 2502 od Alexandra Strižovského trvale bytom Šrobárova 11, Prešov –
v podiele ¼ a JUDr. Martiny Strižovskej trvale bytom Nad Medzou 3047/12, Spišská Nová Ves
- v podiele 1/4 za cenu 4,50 €/m2. Spolu za sumu 5 546,25 €.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
10.05.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Pán Dunka Štefánikova 46 si dal žiadosť o zachovanie mostíka. Pozemok nie je z oboch strán
potoka náš. Mesto nemôže dať súhlas pretože pásy okolo potoka patria cirkvi. Majetková komisia
odporúča zamietnuť žiadosť.
MVDr. Michal Kapusta
Taktiež aj stavebná komisia odporúča zamietnuť žiadosť.
Uznesenie č.: MZ-5-12-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Jaroslava Dunku trvale bytom Štefánikova 46, Spišské Podhradie
o zachovanie mostíka.
Zodpovedný:
Termín:
10.05.2012
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Pani Renáta Škopová dala ďalšiu ponuku na odkúpenie polovice domu na Palešovom nám. 16,
komisia zamieta žiadosť, je tam spoluvlastník.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia tiež dala stanovisko, že zamieta, p. Bobek je spoluvlastníkom a musí dať
súhlas a nesúhlasí.
Uznesenie č.: MZ-5-12-F-2

MZ zamieta žiadosť p. Renáty Škopovej trvale bytom Palešovo námestie č. 16 Spišské
Podhradie na odkúpenie nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Termín:
10.05.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Zámena pozemkov - štadión + kúpalisko. Komisia navrhuje zobrať na vedomie súhlas so
zámenou.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Čollák tu bol, má sa rekultivovať kúpalisko. Súhlasí, vybral si parcelu. Zámena by mohla ísť
o 5-6 mesiacov.
Uznesenie č.: MZ-5-12-A-2

MZ berie na vedomie súhlas o zámene pozemkov.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Uznesenie č.: MZ-5-12-C-1

Termín:
Primátor:

10.05.2012

MZ ukladá vypracovať geometrický plán na rozdelenie pozemkov podľa schváleného
územného plánu mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
30.09.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško

Primátor:

+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek

+
+
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Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Žiadosti o odkúpenie pozemkov v Katúni dala majetková komisia na prerokovanie do komisie pre
mestskú časť Katúň. Komisia vzala na vedomie žiadosti p. Garčára a p. Ferencovej Sú dve
platné uznesenia z komisie na jeden pozemok.
Mgr. Ján Furman
Pán Garčár mal predkupné právo, terajšia komisia schválila pozemok pre p. Ferencovú. Bol by
som skôr za dohodu ako za verejnú obchodnú súťaž. My sme tieto pozemky kúpili za 50,- Sk/ m2.
Mgr. Peter Vandraško
Rokovali ste o tom s p. Ferencovou?
Miloš Garčár
Áno, vtedy povedala, že nemá záujem. Teraz sme sa nebavili o ničom. Nebola mi daná odpoveď.
MVDr. Michal Kapusta
Boli ste prizvaní na komisiu, bola dohoda, ktorú som skenoval poslancom, že budete mať
predkupné právo. Na to prišla žiadosť p. Ferencovej, prišiel p. Smik, že vy už nemáte záujem.
Riešili sme to. Povedali ste, že ste nedostali odpoveď. Komisia nám neposlala podklady pre MZ.
JUDr. Jozef Tekeli
Predkupné právo bolo v neformálnej podobe?
Mgr. Ján Furman
Áno.
JUDr. Jozef Tekeli
Z hľadiska etickej roviny možno akceptovať „predkupné právo“ p. Garčára. V právnej rovine však
nie. Tento pozemok nie je možné odpredať priamym predajom. Je potrebná obchodná verejná
súťaž.
Peter Hanigovský
Bola by možná dohoda s p. Ferencovou?
Miloš Garčár
Neviem, ale asi nie.
Peter Hanigovský
Dávam návrh, aby sme dnes nerozhodli, aby sa záujemcovia spolu s komisiou stretli a skúsili
urobiť dohodu v rámci rozdelenia tohto pozemku. Ak sa nedohodnú, potom urobí MZ to, čo môže
urobiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Môžu sa dohodnúť.
Mgr. Jozef Bača
Kto chce odkúpiť pozemok, tak sa prihlási do súťaže.
MVDr. Michal Kapusta
Keby sa dohodli, že si rozdelia pozemky, budú ďalšie náklady na GP. V územnom pláne tam je
stavebný pozemok.
Peter Hanigovský
Súhlasil by si s polovicou pozemku?
Miloš Garčár
Kto zaplatí GP? Pani Ferencová má celú vrchnú časť, možno 30 x viac ako je tento pozemok. 30
rokov nemal nikto záujem, až potom keď som dal žiadosť ja.
JUDr. Jozef Tekeli
MZ musí schváliť prevod zákonom stanoveným spôsobom. Následne bude kupujúceho vyberať
výberová komisia. Zákon nepozná „neoficiálne predkupné právo.“ Teraz musíme ísť do súťaže.
Jedna vec je etická rovina a druhá, že tak sa to z hľadiska práva nedá zrealizovať.
Uznesenie č.: MZ-5-12-A-3
MZ berie na vedomie žiadosť p. Miloša Garčára na odkúpenie pozemku – parcela KN-C 90/1
v k.ú. Katúň a ponúka v prípade možnosti predaja predkupné právo na parcelu KN-C 90/1 v k.ú.
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Katúň.
Zodpovedný:
Termín:
10.05.2012
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-5-12-A-4
MZ berie na vedomie žiadosť p. Evy Ferencovej na odkúpenie pozemku – parcela KN-C 90/1
v k.ú. Katúň v cene 2,30 €/ m2.
Zodpovedný:
Termín:
10.05.2012
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-5
MZ schvaľuje vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku parcela KN-C 90/1 v k.ú.
Katúň minimálna cena 2,30/ m2.
Zodpovedný:
Termín:
31.05.2012
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
+
0
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Ján Furman
Čo keď sa dohodnú? Dokážeme zrušiť VOS?
Mgr. Jozef Bača
Áno.
Vypočuli sme si záujemcov o prevádzkovanie parkoviska.
Jozef Komara
Stále sa s.r.o. niečo upiera, mali by byť aktívnejší a ideme im uberať. Nehovorím, že som za
prenájom za 1,- € ale taká aktivita ako prenájom parkoviska by sa im mala schváliť. Možno tam
využiť viac aktivít, počuli ste u ďalších záujemcov, že sú za pokosenie chodníka, dá sa tam
viacerým veciam pomôcť. Budem hlasovať za s.r.o.
Ing. Marián Tirpák
Keď som sa dopočul, že mesto uvažuje dať to niekomu cudziemu... Čistý príjem z parkoviska je
8 000,- €. Ak by ste to dali cudzej firme, ona reálnu sumu nepovie. Povedali 50% z vybratého
nájomného. Námatkovo na parkovisku kontrola musí byť aby bol reálny prehľad koľko tam je áut.
Peter Hanigovský
Zaručiť aká bude tržba, to nezaručí nikto. Nemôžeš teraz, pán riaditeľ, povedať, že budeš mať
príjem 8 000,- €. V prvom rade ponuka zo Služieb mesta prišla neskoro, mala prísť v decembri
a nie v apríli, zaspali sme dobu. Ponuka bola 1,- €, komisia navrhla lepšie podmienky ako minulý
rok, náš návrh neprešiel, ani návrh pána poslanca Horbaľa – prenájom za 1,- €. Prišli ďalšie dve
ponuky a pán riaditeľ sa asi naštartoval. Ak sa nezlepší aktivita na Službách mesta ani dve
parkoviská im nepomôžu. Dotujeme ju. Ja nebudem hlasovať za nikoho.
Dr. Miroslav Varšo
Nevyberal by som parkovné keď na hrade sa nevyberá. Ale zriadil by som tam služby, je to
reálne. Ak to nie je priechodné tak čo sa týka záujemcov, nesúhlasím ani s prenájmom za 1,- €
ani s 50%, je potrebné určiť spodný strop, určiť reálnu sumu, ktorá vychádza z posledných rokov.
50% ale najmenej 4 000,- €, napríklad. Určiť aj percentá aj spodnú hranicu.
Miroslav Longauer
Spriemerovať posledné 3 roky a z toho urobiť kto dá najvyššiu ponuku.
MVDr. Michal Kapusta
Riaditeľ služieb mesta povedal sumu 8 000,- €. Pán Schrott povedal, že to nevie teraz povedať
a p. Spišáková povedala, že to tiež nevie dopredu povedať. To boli ich odpovede na otázky
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ohľadne prenájmu parkoviska. Tu sedeli, nepovedali sumu. Na minulom MZ sme neschválili
žiadny návrh, otázka je čo ďalej. Turistická sezóna sa začala.
Dr. Miroslav Varšo
Na parkovisku je už tretí problém vykradnutia auta za posledné 3 týždne. Polícia robí čo môže aj
5x za deň tam chodia. Navrhujem dnes túto vec vyriešiť tak, aby to bolo pre mesto osožné nie len
čo sa týka financií.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak máme sumu navrhujem aby sme hlasovali. Najsilenejšie dni už nám ušli. Treba to dnes
uzavrieť.
MVDr. Michal Kapusta
Keď nerozhodneme, bude to na vrub mesta. Potrebujeme 3/5 väčšnu poslancov. Je to o majetku
mesta.
Miroslav Longauer
Navrhujem spriemerovať. Mali sme jednať pred mesiacom.
Mgr. Peter Vandraško
Súhlasím s pánom Repaským, že utekajú peniaze, treba rozhodnúť dnes. Je tu suma o tej poďme
rokovať. Všade sa platí na parkoviskách. V Bojniciach ešte ani z auta nevyjdete a už platíte. Vždy
v minulosti keď to mali cudzí bol problém. Keby to zostalo v s.r.o. vyhli by sme sa tým
problémom.
Miroslav Longauer
Keby mali ostatní žiadatelia čísla v rukách tak by dali konkrétne sumy.
Mgr. Miloslav Repaský
Prevádzkovanie bufetu a WC je spolu s parkoviskom?
Peter Hanigovský
Áno ale platby musia byť zúčtované do konca roka 2012.
JUDr. Jozef Tekeli
Pri nájme nám treba dve uznesenia – osobitný zreteľ a prenájom pre konkrétneho nájomcu.
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-6
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa prenechať do
nájmu nehnuteľnosti a príslušenstvo:1. sociálne zariadenie na Štefánikovej ulici na parcele KN-C
1843/2; 2. parkovisko na parcelách – KN-E 2623 o výmere 620 m2, KN-E 2624/1 o výmere 356
m2, KN-E 2625 o výmere 900 m2, KN-E 2626 o výmere 1697 m2; 3. parkovisko na parcele KN-C
č. 1760 o výmere 1149 m2 pre Služby mesta, s.r.o., Mariánske námestie 1, 053 04 Spišské
Podhradie spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že Služby mesta
s.r.o. sú obchodnou spoločnosťou so 100%-tnou majetkovou účasťou mesta, ktorú mesto Spišské
Podhradie založilo na podporu a zabezpečenie úloh súvisiacich so zhodnotením majetku mesta a
napĺňaním činností, ktoré majú prispieť k uspokojovaniu potrieb, ktoré sú vo verejnom záujme. Vo
vzťahu k predmetným nehnuteľnostiam Služby mesta, s. r. o. zabezpečia prevádzkovanie
parkoviska a sociálneho zariadenia počas letnej turistickej sezóny.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
10.05.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-7

MZ schvaľuje prenájom majetku mesta:
1. Sociálne zariadenie na Štefánikovej ulici na parcele KN-C 1843/2
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2. Parkovisko na parcelách KN-E 2623 o výmere 620 m2, KN-E 2624/1 o výmere 356
m2, KN-E 2625 o výmere 900 m2, KN-E 2626 o výmere 1 697 m2
3. Parkovisko na parcele KN-C č. 1 760 o výmere 1 149 m2.
pre spoločnosť Služby mesta s.r.o. na dobu určitú od 11.5.2012 do 30.11.2012.
Zodpovedný:
Termín:
Služby mesta s.r.o.
10.05.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-12-B-8

MZ schvaľuje podmienky prenájmu parkoviska pod hradom:
- nájomné je vo výške 8 000,- € ročne
- finančné prostriedky budú zúčtované aj uhradené do 31.12.2012
- prevádzková doba od 08.30 do 17.30 hod., pondelok – nedeľa.
Zodpovedný:
Termín:
Služby mesta s.r.o.
31.05.2012
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

0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Dostali sme žiadosť ŠK Slovan na organizovanie behu „20 mierových kilometrov“. Tieto akcie sú
v rozpočte MŠK, tak nech komisia pre šport a mládež určí koľko financií, na ktorú akciu vyčlení.
Jozef Komara
Komisia určila 325,- € na beh a 325,- € na unesco cup. Nedostali sme žiadnu žiadosť ale
financie sme im pridelili. Nemyslím si, že je to malá suma. Pán Barbuščák adresoval žiadosť na
mesto a očakáva, že mesto bude väčší garant a že táto čiastka, ktorú komisia určila nebude
postačujúca. Vysvetlil som mu, že žiadosti musí zaslať skôr, pred schválením rozpočtu.
Peter Hanigovský
20 MK keď organizovalo mesto stálo to cca 50 tis. Sk z rozpočtu + štartovné. Komisia si prešla
propozície a členovia boli rozhorčení, že dobrovoľná súťaž a bolo vyúčtovaných cez 2 000,- € pre
organizátorov. Mesto skončilo s organizáciou 20 MK, už ani zamestnanci nechceli chodiť a pýtať
sponzorov ceny. Ujal sa toho p. Barbuščák, mesto prispelo ale nemôže niekto chcieť aby mesto
prispelo 80% na niečo čo organizuje niekto iný. Na iné akcie ide 100,- €.
Jozef Komara
Minulý rok to bolo pod záštitou mesta?
Mgr. Jozef Bača
Dali sme 330,- € na jednu akciu a 330,- € na druhú. Vyúčtovanie prišlo v septembri.
Jozef Komara
Aby sa tento beh nezavrhol, na budúci rok je jubilejný ročník. Možno by to bolo treba vrátiť skôr na
mesto. Zachovať ten beh ale v reálnych číslach. My sme to organizovali v minulosti za tričko.
Každý pomohol, aj zamestnanci mesta. Možno by to stálo za jedno stretnutie.
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Dr. Miroslav Varšo
Pripájam sa ku p. Komarovi, je potrebné aby mesto žilo. Založiť nové akcie je ťažko, napr.
majáles. Beh okolo hradu sa považoval za predprípravu košického maratónu. Unesco cup taktiež,
zviditeľňuje sa mesto. Som za to aby sa tieto akcie robili v meste, aby sa obnovili a podporili pre
mesto.
Mgr. Peter Vandraško
Táto akcia má svoju tradíciu. Sú reklamou pre mesto. Obidve akcie sa budú konať v auguste
a septembri ale určite treba počkať ako opadne I. polrok a potom sa baviť aj o financiách. Tieto
akcie nejdú bez finančných prostriedkov. Treba hľadať spôsob ako to urobiť nie ako neurobiť.
Som za to aby tieto akcie z mesta nezmizli. Je to akcia, ktorá pre mesto dosť veľa znamená. Som
za to aby tieto akcie boli s podporou mesta.
Mgr. Miloslav Repaský
Som za zachovanie tejto tradície. Na budúci rok je jubilejný ročník. Nejaké peniaze sú na to
vyčlenené. Navrhujem, aby sa zapojil do toho spoluorganizátor, zapojiť školy, CVČ , MŠK
a mesto. Osloviť aj dobrovoľníkov.
Mgr. Jozef Bača
Mal som výhrady voči tomu aby zamestnanci mesta chodili „po žobraní“ po podnikateľoch ale
vidím tu priestor pre školy, CVČ, MŠK a na dobrovoľnosti. Kto pomôcť chce, pomôže, nikoho
nenútiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem aby bolo spoluorganizátorom mesto spolu s ŠK Slovan. Mesto osloví školy, CVČ,
spropagovať to.
Uznesenie č.: MZ-5-12-C-2

MZ ukladá zvolať jednanie MŠK, CVČ, školskej komisie, športovej komisie a ŠK Slovan
ohľadne organizovania behu „20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu“ v roku
2012.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
31.05.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Peter Vandraško
Žiadosť ZO CHPH sme dostali na športovú komisiu ale bola adresovaná mestu.
Mgr. Jozef Bača
O financiách rozhodujú poslanci.
Jozef Komara
Podal informáciu o financovaní ZO CHPH v minulosti.
Mgr. Jozef Bača
Holubári majú svoj pretekový kalendár. Môžeme poskytnúť peniaze na napr. na ceny.
Dr. Miroslav Varšo
Ide o jednorazovú vec, nie o opakovanú. Tí ľudia robia a venujú sa tomu, nejde o plán do
budúcnosti ale ide o vykrytie ťažkostí, do ktorých prišli. Ja by som to podporil.
Miroslav Longauer
Navrhujem podporiť, z finančnej komisie bol návrh na 300,- €.
Mgr. Peter Vandraško
Odkiaľ tie peniaze zoberieme?
Peter Hanigovský
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Z finančnej komisie bol návrh, z rozpočtu MŠK. Požiadavky na rozpočet sa majú dávať do 30.11.
Stanovisko MŠK je, že nemajú v rozpočte financie.
Mgr. Miloslav Repaský
Nie je to prvá ani posledná žiadosť tohto roku. Určite nevedia všetci, že majú dať do konca
októbra žiadosť. Bol by som za to aby sme ich podporili.
Jozef Komara
Aby sa to toho roku nezvrhlo. Tie žiadosti smerujú k tomu, že futbalisti majú peniaze atď. Žiadosti
nech posielajú do stanoveného termínu.
Peter Hanigovský
Je uznesenie, že sa majú predkladať požiadavky do 30.10. – spropagovať v občasníku aby
potencionálni žiadatelia to vedeli.
Jozef Komara
Pán Barbuščák dal vyúčtovanie za minulý rok?
MVDr. Michal Kapusta
Dal vyúčtovanie ale žiadosť na ďalší rok nedal. Žiadosť ZO CHPH preberáme na treťom MZ.
Reprezentujú mesto, aspoň niečo nech na začiatok dostanú.
Ing. Marián Tirpák
Pokiaľ sú peniaze veľmi ľahko ich môžeme rozdeliť hore-dole. Teba si uvedomiť z akých zdrojov
MŠK peniaze čerpá alebo vytvára. MŠK vyšlo v ústrety, pokiaľ bude na budúci rok potrebné vyjsť
v ústrety MŠK aby sme sa tiež k tomu tak postavili.
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-9

MZ schvaľuje dotáciu pre ZO Chovateľov poštových holubov z prostriedkov MŠK vo
výške 300,- €.
Zodpovedný:
Termín:
Predseda MŠK
10.05.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
IBV - nákup pozemkov za mlynom. Majiteľmi pozemkov je rodina Faithovcov. Majetková komisia
navrhovala ísť do ceny 10,- €/m2. Máme jednať s projektantmi a geodetmi a skúšať iné možnosti.
Celková cena pozemku je cca 6 000,- €. Tým by to bol pozemok celistvý od mlyna ku diaľnici.
Peter Hanigovský
Jedná sa o trojuholník, kde by mohli byť postavené max. 2 domy. Tie pozemky by do budúcna
zostali nepredajné. Majetková komisia zobrala na vedomie žiadosť a doporučila hľadať iné
možnosti prepojenia parciel.
Mgr. Miloslav Repaský
Nejde o tie dva domy, ale pre lokality bytovej výstavby nie je vyriešená prístupová cesta. To je
základná vec.
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné o tom rokovať aby sa to pohlo. Včera boli projektanti, dajú stanovisko, zase dáme
tento bod do MZ v júni. Ak budeme mať skice, prepošlem vám ich. Budeme sa tým zaoberať aj na
budúcom MZ.
Miroslav Longauer
Koľko m2 tam je?
MVDr. Michal Kapusta
3 169 m2. O dva týždne budeme mať výstup od projektantov, posunieme vám informácie.
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Miroslav Longauer
Keby sa to schválilo, odkiaľ by sa vzali peniaze?
MVDr. Michal Kapusta
V rozpočte máme určitú sumu, čo sme plánovali na odkúpenie pozemkov – na akcie, ktoré sú už
začaté.
Uznesenie č.: MZ-5-12-A-5

MZ berie na vedomie možnosť nákupu pozemkov na IBV lokalita „Pivovar“ (za mlynom)
od vlastníkov pozemkov.
Zodpovedný:
Termín:
10.05.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 7

Podnety občanov
Gejza Pokuta
Poukázal na to, že bratia Palenčárovci chodia žobrať peniaze, pijú na verejných priestranstvách.
Uznesenie č.: MZ-5-12-A-6

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2012

Bod č.: 8

Pri rokovaní MZ – prepis z nahrávacieho zariadenia do zápisnice
Miroslav Longauer
Na nové nahrávacie zariadenie mesto nemá peniaze tak navrhujem, aby sa osadil rečnícky pult
a terajšie nahrávacie zariadenie nech sa osadí na rečnícky pult. Aby sa skultúrnil život na MZ.
Mgr. Jozef Bača
Je tu mikrofón, každý kto sa prihlási, nech rozpráva do mikrofónu. Nemám nič proti tomu aby
predkladateľ povedal svoj návrh od rečníckeho pultu.
Mgr. Peter Vandraško
Pokiaľ to nebude navýšenie finančných prostriedkov nemám s tým problém.
Jozef Komara
Som za ale časovo sa to natiahne.
Dr. Miroslav Varšo
Kto chce za rečníckym pultom vystúpiť, bude musieť mať pripravený prejav. Vyjadrujem podporu
a do budúcna rátať s nahrávacím zariadením a umožniť obyvateľom aby boli účastní na MZ cez
net – zdvihne sa úroveň. Do budúcna som za zakúpenie nahrávacieho zariadenia. Prikláňam sa
k rečníckemu pultu aj k nahrávaciemu zariadeniu. Ak nie sú teraz financie tak v súčasnosti to
riešiť ako môžeme a ak sa nájdu, tak technicky vybaviť tieto veci aby to mohlo fungovať aj pre
občanov.
Peter Hanigovský
Možno to skultúrni a zlepší úroveň MZ. Máme rokovací poriadok, ak ho budeme dodržiavať tak by
to bolo určite pružnejšie, len treba zo strany poslancov a predsedajúceho, ktorý vedie schôdzu ju
viesť, aby sa to zrýchlilo.
Mgr. Ján Furman
Už sme sa k tejto téme vyjadrovali v úvode. Zamietli sme to. Keď sa osvedčí rečnícky pult, nie
som proti tomu, ale každý z nás keď chce niečo zmysluplné povedať tak to povie aj posediačky
a ak to chce mať presne zaznamenané tak zoberie do rúk mikrofón a povie do mikrofónu. Do
budúcna som za to aby sa „live“ prenášalo MZ do domácností.
Mgr. Jozef Bača
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Rozprával som na túto tému s pánom Šaradínom, ak to bude aktuálne tak ho zavoláme aby
predniesol svoj návrh.
Miroslav Longauer
Rečnícky pult navrhujem v najbližšej dobe a na budúci rok v rozpočte nech sa vymedzia finančné
prostriedky na nové audio nahrávacie zariadenie.
Mgr. Ján Furman
Len príspevky budú pri pulte alebo aj faktické poznámky?
MVDr. Michal Kapusta
Máme rokovací poriadok.
Uznesenie č.: MZ-5-12-A-7

MZ berie na vedomie osadenie rečníckeho pultu počas rokovaní MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2012

Bod č.: 9

VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve
Miroslav Longauer
Je to zložitá problematika tohto mesta, mali sme MP - neodkontrolovali VZN. Je tu veľa smetí po
meste. Dal som vypracovať spolu s hlavným kontrolórom návrh VZN o zákaze požívania
alkoholických nápojov na určitých miestach a to na Palešovom a Mariánskom námestí. Viac by
mohol aj HK k tomu povedať, bude to asi dosť zložité, sú vonku terasy ako má napr. p. Duľa,
bude to potrebné konkretizovať, na ktorých miestach bude zákaz. Prečítal časť mailu od HK.
Chodia tu turisti z celého sveta a keď vidia tento svet, že naši bezdomovci sa váľajú po parku a sú
porozhadzované fľaše... Dnes sa na starej ceste na Spišskú Kapitulu povaľoval jeden
bezdomovec.
JUDr. Jozef Tekeli
Dnes platná právna úprava umožňuje použiť zákaz požívania alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach. Je potrebné stanoviť výnimky, napr. terasy, Silvester, atď. Kontrolu po
zrušení mestskej polície by vykonávala štátna polícia, ktorá po zistení takéhoto priestupku postúpi
spis mestu.
Dr. Miroslav Varšo
Tiež ma to zaráža čo vidím posledné dni. Mám návrh na prijatie VZN , vyčleniť isté aktivity ako
nežiaduce. Návrh nechám do budúceho MZ posúdiť kontrolórovi po právnej stránke. Poukázal na
niektoré body návrhu VZN. Ide o páky do rúk štátnym orgánom aby mohli konať na istých
vymedzených priestoroch, aby mohli postihovať ľudí, ktorí nerešpektujú určité pravidlá.
Miroslav Longauer
Mesto Spišská Nová Ves má VZN kde sa ukladá povinnosť neprípustnosti požívania
alkoholických nápojov na verejnosti.
Mgr. Peter Vandraško
Myšlienka smerujúca k tomu aby sa situácia zlepšila len potom to môže byť tak, že tu nemôžete
ale inde áno. Je to záležitosť pre právnika. Máme mesiac čas do ďalšieho MZ.
Miroslav Longauer
Navrhujem aby každý z poslancov pouvažoval nad miestami kde sa môžu a kde nie požívať
alkoholické nápoje na verejnosti. Ide mi o námestie, kde sa zdržiava najviac turistov. A chcem
doplniť aby sa to vzťahovalo aj na časť kde býva pán Petrek.
Mgr. Miloslav Repaský
Máme platné VZN aby sa na to nezabudlo. Hlavný kontrolór hovoril o vymedzeniach. Dá sa
pripomienkovať tento materiál.
Mgr. Jozef Bača
Treba sa tomu povenovať. Prísť na komisiu OVP, mailom poslať dotaz alebo prísť za kontrolórom.
Čo najskôr ho pripomienkovať.
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Uznesenie č.: MZ-5-12-A-8

MZ berie na vedomie informáciu o príprave VZN o zákaze požívania alkoholických
nápojov na verejnom priestranstve.
Zodpovedný:
Termín:
10.05.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 10

Štartovací balíček na rekonštrukciu Mariánskeho námestia
Miroslav Longauer
Na minuloročnom MZ keď bol prezentovaný návrh Dr. Varša – rekonštrukcia mesta povedal som
prečo nie, podnikám tu, prichádzajú klienti z Ázie, USA atď. a pýtajú sa ma prečo naše námestie
vyzerá tak ako vyzerá. Primátor mi dal prísľub, že sa bude riešiť rekonštrukcia námestia, mám
taký pocit, že pri šálke kávy sa to nedá. Kažý z poslancov by mal začať sám od seba. Dávam
návrh aby sa poslanci MZ k nemu vyjadrili – vzdanie sa jedného mesačného platu v prospech
námestia. Je na nás poslancoch, kto má záujem. Nekandidoval som na poslanca MZ alebo
nebral som to tak, že tu budem sedieť, ale že sa budem podieľať na výstavbe mesta. Jedná sa
o jednomesačnú odmenu poslanca. Je to symbolická vec, ale je to krok, ktorým dokážeme našim
občanom, že máme snahu niečím aj my prispieť. To vám dávam na vedomie a je na vás ako sa
rozhodnete.
Mgr. Peter Vandraško
Nechápem to lebo tomu mestu to nepomôže a to nepoviem, že nedám a dám návrh aby to bola
dvojmesačná odmena. My to občanom môžeme ukázať iným spôsobom, ale naštartujeme to a čo
ďalej. Prídu ďalšie mesiace a ďalšie gestá?
Mgr. Jozef Bača
So 170,- € si nepomôžeme. Včera zasadala komisia výstavby a jedným z bodov programu bolo
námestie – ale neprišiel nikto z vás a ideme robiť gestá so 17,- €. Príďte na komisiu a dávajte
návrhy, so 170,- € od desiatich poslancov veľa toho neurobíme.
Miroslav Longauer
To je fakt len gesto ale mám pocit, že toto rokovanie MZ čo prebieha od začiatku roka je nervózne
a keby nám bol prešiel projekt na kanalizácia tak si myslím, že veľa vecí by sa v pokoji a mieri
riešilo. Naťahujeme sa tu len kvôli drobnostiam.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď sú očakávania, že čakáte na zasadnutiach na poslancov, tak to treba dať vedieť. V čase
kedy zasadala stavebná komisia som mal zasadnutie Rady školy, nemohol som prísť, hovorím za
seba.
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom rokovaní MZ si dal bod „Štartovací balíček“. Povedal si, že ho stiahneš aby si nás
neposkladal, povedal som vám, že vás pozývam na zasadnutie stavebnej komisie, bola včera,
dostali ste maily v pondelok. Rokovali sme o bode Mariánske námestie. Ideme o to, že treba
rozbaliť projekty. Povedal som to na MZ a aj som vás pozval, išla pozvánka 3 dni dopredu a nikto
neprišiel.
Mgr. Ján Furman
Keď je štartovací balíček mal by byť zriadený extra účet kde by sa kumulovali peniaze. Osloviť aj
občanov mesta atď.
Miroslav Longauer
Potom môžeme urobiť ako poslanci akciu „Z“ a vyzvať aj občanov. Mrzí ma to ako to tu vyzerá,
žijeme tu všetci. Mali by sme začať od stredu mesta, od námestia, potkýname sa tu na riešeniach,
načo nám chodník na Spišský hrad – sa tu minule vyjadril pán Jurečko, je to dôležité ak chceme
preferovať turistický ruch a robiť si reklamu, ak si chceme pritiahnuť turistov a žiť z toho.
MVDr. Michal Kapusta
Od 9.5. je ďalších 7 ľudí prijatých cez ÚPSVaR do práce, až do decembra.
Uznesenie č.: MZ-5-12-A-9
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MZ berie na vedomie štartovací balíček na rekonštrukciu námestia.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2012

Bod č.: 11

Mestská polícia
Dr. Miroslav Varšo
Pán Faltin mal konkrétne návrhy na riešenie otázky MP, predpokladal som, že si vypočujem
návrhy kompetentných a dám návrh. Myslím si, že MP v Podhradí je potrebná. Cez médiá som sa
dozvedel, že takýto názor má aj primátor, sú stanoviská komisií, môj návrh je aby MZ schválilo
zriadenie MP v Sp. Podhradí. Zriadenie funkčnej mestskej polície. Ak prejde tento návrh nech sa
cez komisie pripraví pripomienkovanie poslancov. Čo si o tom myslia kolegovia, poslanci?
Mgr. Jozef Bača
Toto nerieši uznesenie ale VZN - musí byť 3/5 väčšina. Musí tu byť vôľa poslancov.
Peter Hanigovský
Keď sme išli rušiť MP zaoberali sa touto otázkou všetky komisie. Vyšlo viac menej, že zrušiť. MP
sa zrušila uznesením. Teraz chceš znovu dať do komisií, či chceme novú funkčnú MP? Nejaká
predpríprava tam musí byť – financie, zabezpečenie, atď.
Dr. Miroslav Varšo
Komisie nie sú na to aby sa vyjadrovali k MP – máme komisiu OVP, ktorá sa má k tomu vyjadriť,
ale kultúrna podľa mňa nie. Viem čo nechcem – nefunkčnú MP. Chcem funkčnú políciu – či to
budú dva, traja, štyria, budem rešpektovať návrh komisie OVP z minulého roka. Ako poslanec
vidím potrebu zriadenia MP.
Dr. Miroslav Varšo
Aj v rozpočte rátame tento rok s MP.
Peter Hanigovský
Peniaze v rozpočte sú na MP. Všetko treba zhrnúť do finančného krytia. Dvaja sú o ničom a pri
štyroch je potrebných 50 tis. €.
MVDr. Michal Kapusta
Dlhšie rozprávame o chránenej dielni, ktorá by mala byť od 1.6. Budú robiť každý deň. Už toto je
možno prvý krok k tomu aby sme nešli do vysokého počtu členov MP.
Jozef Komara
Skúsiť to s chránenou dielňou a sú všelijaké ďalšie možnosti, som za zriadenie MP ale skúsiť
spoluprácu so štátnou políciou. Myslím si, že štyria sú málo pri momentálnom počte štátnej
polície.
Dr. Miroslav Varšo
Rozprával som s náčelníkom štátnej polície a ten by privítal zriadenie MP. Pri momentálnom
personálnom obsadení nemôže nahradiť našu MP.
Mgr. Miloslav Repaský
Za pomoci chránenej dielne by sa to zvládlo aj pri dvoch MP a sú potrební. Pozrite si námestie vo
večerných a popoludňajších hodinách. Chránená dielňa neurobí to čo MP.
Mgr. Peter Vandraško
Zažil som tu MP pri rôznych náčelníkoch. Zrušila sa MP a nevidím rozdiel keď tu boli alebo tu nie
sú. Či tu bola MP alebo nie, taký obraz mesta ako je teraz, tu bol predtým. Rád by som dvihol
ruku za MP keby sa tento obraz zmenil. Ale mám vážne obavy či to nebudú vyhodené peniaze
daňových poplatníkov.
Mgr. Miloslav Repaský
Je problém prejsť cez Mariánske námestie večer. Ako fungujú naše kamery ?
MVDr. Michal Kapusta
Teraz pri kamerách nesedí nikto, keď bola MP tiež tam nesedeli. MP majú byť vonku. Bude na to
chránená dielňa od 10.00 hod. do 22.00 hod.
Miroslav Longauer
Súhlasím s tebou p. Vandraško, ako by si uskutočnil zmenu?
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Mgr. Peter Vandraško
Nevidím ďalšiu záruku, že MP vyrieši to, čo my tu chceme riešiť. Skúsme najprv s tou chránenou
dielňou a robme postupné kroky.
Mgr. Jozef Bača
Tak sme sa minule dohodli, najprv dielňa a potom MP. Žiadna naša kamera nezachytí číslo auta,
ale ak niekto niečo videl mal zavolať 158 a nahlásiť to.
Dr. Miroslav Varšo
Doterajšie modely nefungovali ale hľadal by som model, ktorý by fungoval. Hľadať tú správnu
formu aby bola funkčná.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď niekto leží na parapetách na budove potravín kto má zareagovať?
Mgr. Jozef Bača
Majiteľ.
Peter Hanigovský
Pán Faith parapety natrel, žiadal pamiatkarov aby mohol dať tam hroty a zamietli mu to. Keď
prišla MP tak tí čo tam sedeli odišli a keď odišla MP tak sa vrátili. Keď bude chránená dielňa
a niečo uvidia nelegálne tak zareagujú a zavolajú štátnu políciu. Nemyslime si, že tu niekto bude
robiť MP za 400,- €. Počkajme na chránenú dielňu, pripravíme VZN a treba pripraviť veci, urobiť
stretnutie, čo od nich chceme ako by mala fungovať atď.
Miroslav Longauer
Túto myšlienku p. Varša treba podporiť a táto investícia sa nám mnohonásobne vráti, budú sa
plniť aj VZN mesta.
Dr. Miroslav Varšo
Požiadam komisiu OVP aby pripravila podklady, prosím poslancov, ktorí sa k tomu chcú
vyjadrovať aby to prebrali vo svojich komisiách.
Uznesenie č.: MZ-5-12-A-10

MZ berie na vedomie informáciu o zriadení mestskej polície.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.05.2012

Bod č.: 12

Vodovod – stratégia jeho prinavrátenia mestu
Dr. Miroslav Varšo
Vodovod je vo vlastníctve mesta podľa podkladov, ktoré sme dostali. Chcem vyzvať
kompetentných z MsÚ aby stratégiu na prinavrátenie vodovodu mestu pripravili, rád by som získal
ohľadne toho informácie.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je pravda, že mesto stavalo vodovod v akcii „Z“, stavalo len prípojky. Vyjadrenie z PVPS bolo
iné ako toto čo sme vám preposlali. Obce a mestá sú akcionármi PVPS a vznikla vodárenská
spoločnosť „VEOLIA“ – sú to akcionári, starostovia, primátori. Vodovod, ktorého zdroj vody je v
Dúbrave prechádza cez 8 km úsek a cez rôzne katastre. Toto by malo byť v našom majetku,
v našom katastri. Zdroj vody už nie je náš – zariadenie čo zachytáva vodu, nie voda. Toto by stálo
nemalé prostriedky keby sme to chceli odkúpiť. Celý rozvod bol vybudovaný pre Sp. Podhradie,
obec Granč-Petrovce má svoje studne.
Peter Hanigovský
Vodný zdroj je majetkom štátu. Vodovod je mestský. Voda začína byť strategickým objektom. Tú
vodu treba dostať do majetku mesta aj keď sa do toho zainvestuje.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem aby sme sa pohli ďalej. Nech niekto kompetentný vypracuje stratégiu prinavrátenia
vodovodu mestu. Vypracovať jednotlivé kroky. Máme množstvo informácií na znovu získanie
vodovodu pre mesto. Sme na prahu či ísť do toho alebo nie. Zisťovali sme veci, pohli sme sa
ďalej, moja požiadavka je ísť za tým ďalej.
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Peter Hanigovský
Venovať jednu cestu do Bratislavy a skúsiť získať informácie o možnosti získať vodovod späť do
mesta. Postupnosť krokov pri delimitácii štátneho podniku vodárne bola. A teraz musíme zistiť ako
z toho vyjsť von.
Miroslav Longauer
Keby PVPS chcela zainvestovať do vodovodu musela byť mať súhlas mesta?
Peter Hanigovský
Nie.
MVDr. Michal Kapusta
Boli sme na PVPS keď sme pripravovali projekt na námestie tak sa nás nepýtali o súhlas. Neviem
ako ďalej a že či chceme ísť ďalej touto cestou. Nevyjadrili sa všetci poslanci.
Dr. Miroslav Varšo
Dal návrh na hlasovanie.
Mgr. Jozef Bača
Treba vedieť čo chceme – porovnajme si obce a mestá, ktoré sú v PVPS a ktoré nie. Či sú
z toho výhody alebo nevýhody. Ak chceme získať vodovod do vlastníctva mesta, treba objednať
a zaplatiť právnika, ktorý to bude riešiť.
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-10

MZ schvaľuje vypracovanie stratégie získania vodovodu do vlastníctva mesta.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
30.09.2012
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

- výkon uznesenia je pozastavený nakoľko ho primátor mesta nepodpísal
Miroslav Longauer
Keby vodovod prešiel do vlastníctva mesta, môžeme žiadať grant?
MVDr. Michal Kapusta
To teraz neviem.
Bod č.: 13

Audit – plnenie zlepšení navrhovaných v záverečnej správe auditu
Dr. Miroslav Varšo
Organizačná štruktúra bola prepracovaná tak aby bola funkčná? Audit poukázal na chyby v
štruktúre a žiadam aby sa o navrhovaných zmenách diskutovalo. Audit bol urobený preto aby
z peňazí daňových poplatníkov sa zlepšil chod úradu a keď audítor povedal, že organizačná
štruktúra nezodpovedá, tak sa pýtam či sa niečo robí. Nestačí mi názor, že to bol názor jedného
človeka.
MVDr. Michal Kapusta
Niektoré veci z auditu beriem, že neboli celkom dobré, doťahujeme pracovné náplne a analytické
listy ale myslím si, že audit, ktorý sa uskutočnil, to bol názor p. Václavíka, urobil ho za dva dni.
A poslali sme mu podklady a dokumenty, nezdieľam názor, že bol vykonaný dôsledne a či bol až
takým odborníkom ako ho ty predstavuješ to neviem. Je na primátorovi ako si zvolí organizačnú
štruktúru, nie je nikde v zákone napísané, že tak to musí byť.
Dr. Miroslav Varšo
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Pán Václavík nerobil audit 2 dni.
MVDr. Michal Kapusta
2 dni bol v Spišskom Podhradí.
Dr. Miroslav Varšo
V prvej fáze keď robil rozhovory s poslancami a zamestnancami.
Mgr. Peter Vandraško
Koľko auditov robil v rámci miest a obcí a ktorí sa riadili jeho pokynmi?
Dr. Miroslav Varšo
Mňa zaujíma, nie osoba p. Václavíka, ale chod MsÚ. Prosím aby sa osoba p. Václavíka
vynechala.
Mgr. Peter Vandraško
Máme prehľad koľko takýchto auditov urobil v rámci obcí a miest? Bol som aktívni keď sa jednalo
o audit, ale neznamená to, že tento audit je pre mňa niečo záväzné, podľa čoho musíme ísť.
Dr. Miroslav Varšo
Vynechajme osobu, ja som oslovil isté fakty, nie osobu. Žiadam vás aby ste ostali pri faktoch.
MVDr. Michal Kapusta
Myslím si, že organizačná štruktúra je urobená dobre, bola urobená 3 mesiace pred auditom.
Zákon hovorí, že organizačnú štruktúru schvaľuje primátor.
Mgr. Jozef Bača
Organizačná štruktúra je v poriadku.
Dr. Miroslav Varšo
Hlavný kontrolór tiež prišiel na to, že sú nedostatky v pracovných náplniach aj v niektorých
funkciách.
MVDr. Michal Kapusta
Pracovné náplne sú prerobené.
Dr. Miroslav Varšo
Každý má jasnú pracovnú náplň?
MVDr. Michal Kapusta
Áno a s každým zamestnancom prechádzam osobne jeho pracovnú náplň.
Dr. Miroslav Varšo
Určiť merateľné ukazovatele pre jednotlivé pracovné miesta a určiť ich zaznamenávanie. Išlo
o odmeňovanie.
Mgr. Jozef Bača
K tomu som sa vyjadril na MZ dňa 19.1.2012, bod. č. 15 – personálny audit – podanie informácie.
Neviem si predstaviť iné platové hodnotenie ako to čo je teraz. Tabuľkové platy pre
zamestnancov vo verejnej správe sú stanovené. Je však možné zvýšiť v rozpočte sumu na
nenárokové zložky platu, poslanci však musia tieto financie schváliť.
Dr. Miroslav Varšo
Ani tento návrh nebol prijatý.
Aktivačné práce – vyhodnotiť merateľné ukazovatele. Robí sa?
Mgr. Jozef Bača
Máme evidenciu koľko my, ako mesto, do toho dávame peňazí.
MVDr. Michal Kapusta
Píše sa denný výkon, stavebný denník, ide to do majetku mesta, elektronicky sa to nerobí.
Záznamy sú v písanej podobe, je to potrebné ku kolaudáciám a grantom.
Dr. Miroslav Varšo
Vypracovanie pracovných náplní v Službách mesta?
Ing. Marián Tirpák
Vypracoval som materiál a venoval som tomu viac času ako p. Václavík. To je fakt. Nie je pravda,
že neboli vypracované pracovné náplne. Keď vznikla s.r.o., tá nevznikla z ničoho, predtým to bola
príspevková organizácia a ľudia tiež mali pracovné náplne. Pán Václavík mal predstavy, že by
mali ináč vyzerať. Každý zamestnanec vie čo je jeho pracovná náplň. Pracovné náplne v s.r.o .
musia byť variabilné.
Dr. Miroslav Varšo
Pán, hlavný kontrolór, robili ste kontrolu pracovných náplní v s.r.o.?
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JUDr. Jozef Tekeli
Nie.
Dr. Miroslav Varšo
Nepovažujete za potrebné robiť kontrolu pracovných náplní?
Ing. Marián Tirpák
Ja som konateľ a nesiem zodpovednosť za s.r.o., nie pán Václavík.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem urobiť kontrolu pracovných náplní v s.r.o.
Je potrebná merateľná kontrola, ktorá vychádza z konkrétnych čísiel – prehľad čo sa robí.
Ing. Marián Tirpák
Najmerateľnejší prehľad je koľko s.r.o. dokáže vyrobiť. Merateľným úkonom pre nás je nájomná
zmluva, splátkový kalendár, podania na súd atď.
Dr. Miroslav Varšo
Predkladanie správy o odvedených úkonoch – uvažujete nad tým?
Ing. Marián Tirpák
Povedzte čo chcete a ja to urobím.
Dr. Miroslav Varšo
Pýtam sa na základné veci. Či podnik vykázal činnosť, akú činnosť a za aké obdobie.
Ing. Marián Tirpák
Každý rok zo zákona s.r.o. musí vydať správu ako fungovala. Každoročne od r. 2006 výročnú
správu predkladáme. V minulosti som tieto správy predkladal štvrťročne. Problém je to, že 9
mesiacov vykazujeme zisk a na konci roka vidíme, že sme v strate.
Dr. Miroslav Varšo
Podávam návrh aby sa vykonala kontrola pracovných náplní v s.r.o.. Navrhujem, aby konateľ
spoločnosti štvrťročne predkladal správu o hospodárení, aby poslanci videli ako s.r.o. kráča.
JUDr. Jozef Tekeli
Nemôžem vykonať kontrolu pracovných náplní v s.r.o. V s.r.o. je hlavný kontrolór oprávnený
kontrolovať len v rozsahu nakladania s majetkom. Prečítal znenie zákona. Vnímame s.r.o. ako
našu organizáciu, ona je však samostatný subjekt. Dozorná rada je kontrolným orgánom s.r.o.
a štatutár v pracovnoprávnych vzťahoch je konateľ.
Dr. Miroslav Varšo
Dám návrh aby sa pracovnými náplňami zaoberala dozorná rada. Pre mňa je podstatné, že
audítor toto vypichol ako vec na zlepšenie. Nejde mi o nič iné ako o zlepšenie vecí. Pre mňa je to
signál, že pracovné náplne, štruktúra, atď. – treba s tým niečo robiť.
JUDr. Jozef Tekeli
Môžeme to neformálne prejsť, ak ma o to požiada s.r.o. S.r.o. pomôžem metodicky.
Dr. Miroslav Varšo
Od dobrej organizácie, dobrej štruktúry funguje všetko. Uvažovalo sa o mesačnom hodnotení
o výkonnom odmeňovaní pracovníkov spoločnosti?
Ing. Marián Tirpák
Hospodársky výsledok s.r.o. je značne limitovaný. Nie sme výrobná firma, ak niekto urobí viac tak
dostane viac peňazí, my musíme urobiť len čo je nutné. Navrhol by som trošku inú vec – v tomto
materiáli uvádzam peniaze, ktoré zmenou organizácie mohlo dať mesto do iných investičných
akcií.
Dr. Miroslav Varšo
Nešlo o novú záťaž pre teba ako konateľa, išlo o motiváciu pracovníkov, podávať možno iné
výkony lebo ak ja viem, že môžem získať na konci mesiaca o 200,- € viac, tak je to iné, myslím, si
že pracovníci sa dajú motivovať.
Ing. Marián Tirpák
Opýtaj sa p. Horbaľa či je dosť motivovaný.
Peter Hanigovský
Navrhujem ukončiť diskusiu k tomuto bodu.
Mgr. Ján Furman
Som jediný poslanec, ktorý nevyplnil dotazník. Prečítal mail , ktorý odpísal p. Václavíkovi: „Vážený
pán RNDR. Václavík, patrím k tým poslancom, kktorí vám dotazník ešte neposlali a ja ho v takejto
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úprave nespracujem, pretože nemám relevantné informácie o tom, čo obnášajú jednotlivé pozície
v rámci MsÚ i ďalších inšstitúcií. Ja nedokážem posúdiť úroveň práce (najlepší resp. najhorší
zamestnanec), pretože nemám stanovené jasné kritéria jednotlivých pozícií, popis kompetencií a
pod. Posudzovať systémom páči-nepáči je podľa mňa pri personálnom audite absolútne
nevhodné.“
Mgr. Jozef Bača
Firma pána Václavíka nerobila personálny audit na žiadnom mestskom ani obecnom úrade. Vadí
mi, že pán Václavík „vykresľuje“ poslancov ako skúsených poslancov so 7 ročnými skúsenosťami
poslanca. Je to však aritmetický priemer, pravda je taká, že skoro polovica poslancov v čase
auditu nemala ani jednoročné skúsenosti a hodnotili prácu zamestnancov a vedúcich
pracovníkov. Je to subjektívny pohľad a ten dotazník aj tak dopadol, že tí najlepší pracovníci sú
zároveň aj tí najhorší. Zo správy je značné, že sú veci, na ktorých sa dá popracovať. Vítam každú
aktivitu na skvalitnenie práce na MsÚ. Firma neporovnávala pracovné náplne a organizačnú
štruktúru s inými mestami. Čo povedali poslanci a zamestnanci – to dal pán Václavík do správy.
Dr. Miroslav Varšo
Neznižoval by som výpovede poslancov na subjektívne dojmy lebo každý bol zvolený ľuďmi,
ktorých zastupuje. Ja som sa vyjadroval k niektorým pracovníkom v meste, popýtal som sa ľudí
na konkrétnych pracovníkov, nie je to až také subjektívne. Poslanci určite nehovorili len svoj
subjektívny názor. Preto by som bral výsledky auditu a výpovede, ktoré boli zhodnotené
a formulované pozornejšie, bral by som tieto veci omnoho zodpovednejšie.
Mgr. Jozef Bača
Aký je váš pohľad, páni poslanci“ na MsÚ, zlepšila sa práca alebo zhoršila?
Dr. Miroslav Varšo
V niektorých bodoch mal audit dobrý dopad a môžem povedať svoj názor len minimálne minimum
sa robí z dobre mienených rád. To je môj názor.
Peter Hanigovský
Jednotlivé hodnotenia boli v rôznych kategóriách. Niekto je slabý v matematike niekto v SJ.
Miroslav Longauer
Audit treba rešpektovať. Že nefunguje organizačná štruktúra je jasné. Mestská polícia, že skončila
tak ako skončila. Mám dojem, že keď zafúka vietor, tak sa loď prevráti.
Mgr. Peter Vandraško
Páči sa mi toto čo sa tu deje - rekonštrukcia v parku. Rozprával som s ľuďmi, ktorí to chvália –
vnímajú to ako zmenu. Do budúcna – keby som bol vedel, že tento pán Václavík, ktorý robil audit
nemá skúsenosť s auditom v obci alebo v meste a u nás ide si robiť vzorku, v živote by som to
nepodporil, preto chcem, ak sa budú robiť podobné veci, ak sa niekto bude v meste o niečo
uchádzať aby mal nejaké preferencie. Toto je pre mňa veľké prekvapenie. Určite si myslím a som
presvedčený, že toto nemôže byť zaväzujúce keď je to jeho prvý personálny audit čo sa týka obcí
a miest.
Peter Hanigovský
Vyberali sme z dvoch firiem, vyhral p. Václavík, bolo nás 11 poslancov, odpovedalo na dotazník 7
poslancov.
Miroslav Longauer
Si spokojný s dianím v meste?
Mgr. Peter Vandraško
Prečo mi dávaš také otázky?
Miroslav Longauer
Pána Václavíka sme nepreverili. Preveril si firmu na kanalizáciu?
Peter Hanigovský
Dávam návrh na ukončenie diskusie k tomuto bodu.
Bod č.: 14

Informácie zo zasadnutí komisií, rôzne
Peter Hanigovský
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Pán Nálepka žiada o odkúpenie časti nehnuteľnosti na Prešovskej ulici. Komisia navrhuje, aby
boli oslovení obidvaja susedia. Pani Rošková – byt na Mariánskom nám. 18 – komisia uložila
s.r.o. aby navrhli technické riešenia v tomto byte. Komisia odporučí p. Roškovej iný byt. Útulok –
žiadosť sme presunuli na komisiu Katúň. Posledná komisia bola zvolaná na podnet Ing. Jurečka –
chceli sme vedieť dofinancovanie školy, bolo to objasnené, rezerva sa do 30.6. nepustí, zostane
tak ako je.
Dr. Miroslav Varšo
Dávam návrh na uznesenie. Z kultúrnej komisie sa vypúšťajú dvaja členovia – pp. Lányi a Siváň
– z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
Mgr. Peter Vandraško
Škoda, že odchádzajú, sú to odborníci.
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-11

MZ schvaľuje vyčlenenie Mgr.art. Štefana Siváňa a Mgr.art. Matúša Lányiho z Komisie
pre kultúru, kultúrne a historické pamiatky a pamätihodnosti mesta.
Zodpovedný:
Termín:
31.05.2012
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

Dr. Miroslav Varšo
V depozite navrhujeme aby sa zriadila expozícia venovaná J. Harmattovi. Termín polovica júna
2012. Okná sa doriešia v dohľadnom čase?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-12

MZ schvaľuje otvorenie expozície venovanej osobnosti roka 2012 Jánovi Harmattovi
v miestnosti depozitu (vymaľovať miestnosť, upraviť okná).
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
15.06.2012
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

Dr. Miroslav Varšo
Kultúrna komisia navrhujem virtuálne prehliadky pamiatok mesta.
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-13

MZ schvaľuje objednávku virtuálnych prehliadok Spišského Podhradia: Mariánske
námestie, Evanjelický kostol z vnútra, Kláštorný kostol sv. Jána z Boha z vnútra.
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Zodpovedný:
Zástupca primátora
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

31.05.2012

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL

Miroslav Longauer
Komisia pre CR – prečo táto položka je na cestovnom ruchu?
MVDr. Michal Kapusta
Nemáš v položke komisia CR. Taká položka nie je. To sú kapitoly rozpočtu.
Miroslav Longauer
Túto položku - SFS - by som chcel vyradiť niekde inde. Je predimenzovaná tá suma, ktorá robí
rozpočet pre nás a uvítal by som keby ubytovacie zariadenia predložili ponuky na ubytovanie čo
sa týka partnerských miest.
MVDr. Michal Kapusta
Zasadala stavebná komisia. Odporučila – Mariánske námestie - začať robiť práce okolo sochy,
urobiť chodník a priečny chodník cez park. Na jeseň vybrať stromy aj živý plot a urobiť úpravy
v parku podľa finančných možností rozpočtu.
Koniec výstavby 2. úseku diaľnice Studenec-Jablonov. Treba zvážiť, ktoré komunikácie sa budú
rekonštruovať a ako. Máme prefotené veci aj zoznam ulíc.
Peter Hanigovský
Potoky – kedy sa bude robiť na potokoch, konkrétne časť potoka pred p. Kickom? Blatistobahenná hrádza na kapustniciach na súkromnom pozemku -upozorňujem na to 5-ty krát. Na
ihrisku na Májovej odpadávajú obrubníky. Je združenie Podbranisko ešte funkčné či ho
nechávame len aby bolo?
Mgr. Jozef Bača
Pracovník tam je – cez grant, netreba plat na pracovnú silu.
JUDr. Jozef Tekeli
Je to vo výročnej správe združenia.
MVDr. Michal Kapusta
Prejde platba na TKO, firma Loryon pôjde dokončiť práce na potoku.
Peter Hanigovský
Dočasne to malo byť uskladnené na kope aby sa to nevozilo cez mesto, je to krížom cez
súkromné parcely, máme tam násyp, odpad z potoka. Možno je otázka času kedy na to niekto
príde.
Mgr. Miloslav Repaský
Na Štúrovej ulici ku zatáčke sú výtlky.
MVDr. Michal Kapusta
Robila sa Galova ulica, teraz bude dodaný výškopis na Kúpeľnú ulicu a uvidíme čo ďalej.
Vysprávky sú poznačené – pozrieme na to.
Miroslav Longauer
Prečo keď komisia CR dala návrh osadiť panel prečo dal doporučenie pán Odler osadiť inde?
MVDr. Michal Kapusta
Prečo sa pýtaš mňa? Ja som Kapusta a vyjadrenie dal pán Odler. Vaše veci z komisie som dal
v žiadosti na KPÚ, pri PD námestia, tabuľa má stáť pred MsÚ podľa projektu. Aj tabule sú
schválené iné ako v PD. Bol si volaný na toto rokovanie a neprišiel si. Bol si tu s p. Odlerom aj
s primátorom a z rokovania si odišiel. Prešli sme s p. Odlerom všetky lokality.
Miroslav Longauer
Mal by si sa ospravedlniť za projekt na kanalizáciu.
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Mgr. Peter Vandraško
Ako občan mesta hovorím, firma, ktorá kanál robila prišla s ponukou, oproti p. Václavíkovi. Druhá
otázka či sa mi tu páči v tomto meste? Keby sa mi nepáčilo už dávno tu nie som. Ale myslím
pozitívne a každú jednu prácu, ktorá sa robí, tak rešpektujem. Kým budem mať dôveru občanov
mesta tak budem pre toto mesto robiť. Toto je moja odpoveď.
Mgr. Ján Furman
Pozývam vás na perfektnú akciu – OZ Nová Kapitula – 8.6. celá Kapitula bude patriť deťom.
Máme účasť od 500 -700 detí. Robíme to ako nezisková organizácia. Mesto participuje – tribúnu
budeme potrebovať. Je to venované výročiu príchodu Cyrila a Metoda.
Štefan Horbaľ
Na Rybníčku sa ma občania pýtali či tam bude stáť autobus.
MVDr. Michal Kapusta
Autobus tam stojí len oni tam nestoja ráno na zastávke. Nie sú tam keď ide spoj. Oni nechcú
zaplatiť cestovné.
Bod č.: 15

Ihrisko na Májovej ulici
MVDr. Michal Kapusta
Ihrisko, Májová ulica – mám návrh aby sme prekryli vrch ihriska sieťou aby neprepadávali lopty do
dvora p. Petreka. Je to zachytené na kamerách a viackrát, toto je môj návrh.
Dr. Miroslav Varšo
Sieť je dobrý nápad ale porieši len časť problému. Nebolo by možné toto ihrisko vyčleniť pre istý
druh športu, ktorý by nebol rušivým momentom? Kolieskové korčule atď.
Mgr. Miloslav Repaský
Dobrá myšlienka s tou sieťou, určiť pravidlá - nech je to ihrisko pre organizované skupiny,
zamknúť, nech je tam s malými deťmi rodič. Tam treba asi aj rodičov vychovávať.
Jozef Komara
Mali sme skupiny, bol kľúčový systém, lenže nechceli to viacerí, chceli to mať otvorené.
Mgr. Miloslav Repaský
Nech si to rodič potom vybaví s p.Petrekom, sieť áno.
Uznesenie č.: MZ-5-12-B-14

MZ schvaľuje prekrytie ihriska na Májovej ulice sieťou.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
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

31.05.2012

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL

Mgr. Miloslav Repaský
Išiel som minule okolo a 3x spadla bránka, bol to hluk.
Peter Hanigovský
Asi sa tam zišlo viacero náhod pozitívnych aj negatívnych.
Miroslav Longauer
Prišla odpoveď z Krajského školského úradu?
MVDr. Michal Kapusta
Nie.
Mgr. Jozef Bača
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Poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí MZ a ukončil rokovanie.

V Spišskom Podhradí dňa 10.5.2012

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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