Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 11.09.2014
Program:

P.č.

Obsah

Predkladá

1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení

predsedajúci
primátor
primátor
primátor, zástupca
primátora

5.
6.

9.

Podnety občanov
Žiadosť o vysporiadanie pozemku pod stavbou - Štefan Ondík,
Komenského 1, Spišská Nová Ves
Vyhodnotenie 3. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV
Pivovar a vyhlásenie 4. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
Čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie, škôl a školských
zariadení k 30.06.2014
Úprava rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2014

10.

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

11.
12.

Návrh VZN č.1/2014 Trhový poriadok
Návrh VZN č. 2/2014 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení
Schválenie člena Školskej komisie pri MZ
„Jareček“ na Štefánikovej ulici v Spišskom Podhradí – odpor
voči rozhodnutiu, Viktor Klima
Správy z komisií pri MZ
Záver

7.

8.

13.
14.
15.

16.

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

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, predseda
komisie
primátor, zástupca
primátora
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór

primátor
primátor, zástupca
primátora
predsedovia komisií
predsedajúci

N
P
N
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Miloslav Repaský
Vladimír Petrek
PaedDr. Martin Sereday
Peter Hanigovský
MVDr. Michal Kapusta
Dana Blahovská
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Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Peter Hanigovský
Navrhujem doplniť do rokovania MZ bod „Interpelácie poslancov“
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-1

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania MZ o bod „Interpelácie poslancov“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem doplniť do rokovania MZ bod „Dokončenie prác na ulici Dr. Špirku“.
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-2

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania MZ o bod „Dokončenie prác na ulici Dr.
Špirku“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-14-B-3

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:

11.09.2014

Primátor:

+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení
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MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení, podal informáciu o projektoch a pracovných cestách.
Nové informácie - schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok - stavebné úpravy
meštianskeho domu Starý jarok 44 na regionálny dom tradičných remesiel, podanie žiadosti
bolo 07.04.2014 na ROP a beží VO na stavebné práce. Celkové náklady 1 908 592,90 € na
stavebné práce a vybavenie interiérov – výstavné priestory, knižnica, prednášková miestnosť.
Kompostáreň
na zhodnocovanie bioodpadu
v meste Spišské Podhradie - lokalita
Poľnohospodárskeho družstva Rybníček - náklady na stavbu 223 727,53 € s DPH. 21.08.2014
bola podpísaná zmluva s firmou M Silnice s.r.o. Pardubice. Odovzdanie staveniska bolo
27.08.2014.
Peter Hanigovský
Sťahujeme súdny návrh keď sme dostali peniaze na múzeum?
MVDr. Michal Kapusta
V októbri je pojednávanie, v Bratislave.
Peter Hanigovský
Oslovili ma občania mesta a mali podnety - či na lávkach nemôže byť predĺžené zábradlie, boli
pripomienky k elektrickým stĺpom osvetlenia, že sme historické mesto a či nebolo niečo na báze
historických predmetov.
MVDr. Michal Kapusta
V projekte komplexnej obnovy námestia boli atypické stĺpy ale rozpočet na celý projekt v roku
2006 bol 200 miliónov korún a stĺpy boli necertifikované. Tieto osadené stĺpy v lokálnej stratégii
sú schválené pamiatkarmi a možný limit čerpania na tento projekt celkovo aj s chodníkmi aj so
zeleňou a autobusovou zastávkou bolo 900 000,00 Eur čo je 27 miliónov Sk.
Peter Hanigovský
Špárovačku na brehoch potoka robia naši aktivační, aká bude záruka? Nemala to robiť firma?
MVDr. Michal Kapusta
Firma robí veci čo sú v projekte, ostatné veci nad rámec projektu robia naši ľudia čo sú na
aktivačných prácach, v historickom centre musel byť na brehoch kameň, sú vytýčené presné
úseky ako sa majú robiť a vyčistiť, toto špárovanie je nad rámec rozpočtu projektu, preto to robia
naši ľudia.
Mgr. Miloslav Repaský
Na čo bola zameraná kontrola na lávky?
MVDr. Michal Kapusta
Bola to kontrola z PPA a bola kvôli žiadosti o platbu na prefinancovanie.
Vladimír Petrek
Potok od lávky za MsÚ smerom ku p. Grančajovi zostane tak ako je teraz?
MVDr. Michal Kapusta
V utorok je kontrolný deň, budeme rokovať čo s tým urobíme
Uznesenie č.: MZ-09-14-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5
Podnety občanov
Štefan Faltin
Oslovili ma občania z Trhoviska, že tam nefunguje rozhlas.
Uznesenie č.: MZ-09-14-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov.
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Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

11.09.2014

Primátor:

Bod č.: 6
Žiadosť o vysporiadanie pozemku pod stavbou – Štefan Ondík, Spišská Nová Ves
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o 5 m2. Celková suma je 35,- €. Stavebná aj finančná komisia dali súhlasné stanovisko.
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-4
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – novovytvoreného pozemku parcela KN-C
1759/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 oddeleného geometrickým plánom č.
24/2014 vyhotoviteľa Jozefa Chovanca, Klčov 91, od pozemku parcela KN-C 1759 – ostatné
plochy o výmere 571 m2 v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 na
Štefana Ondíka trvale bytom Komenského 1/1, Spišská Nová Ves – v podiele 1/1 spôsobom
podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku
a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-14-B-5
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
1759/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2 oddeleného geometrickým plánom č.
24/2014 vyhotoviteľa Jozefa Chovanca, Klčov 91 od pozemku parcela KN-C 1759 – ostatné
plochy o výmere 571 m2 v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 1 pre
Štefana Ondíka trvale bytom Komenského 1/1, Spišská Nová Ves – v podiele 1/1 za celkovú
sumu 35,- € (slovom: tridsaťpäť eur). Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

4

Vyhodnotenie 3. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar a vyhlásenie 4.
kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
MVDr. Michal Kapusta
Doposiaľ neprišli žiadne ponuky.
Uznesenie č.: MZ-09-14-A-3

MZ berie na vedomie výsledok 3. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:

Primátor:

Uznesenie č.: MZ-09-14-B-6

MZ schvaľuje vyhlásenie 4. kola VOS na predaj stavebných pozemkov a stanovuje
podmienky VOS (osobitná príloha).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8
Čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie, škôl a školských zariadení k 30.6.2014
Ing. Slávka Čarná
Predniesla čerpanie rozpočtu. Finančná komisia zobrala na vedomie čerpanie rozpočtu.
Mgr. Miloslav Repaský
Z celkového rozpočtu CVČ koľko % sú mzdy?
Ing. Ľuboslav Longauer
47%.
Ing. Slávka Čarná
Mzdy bez odvodov sú viac ako 50% z celkového rozpočtu CVČ.
Uznesenie č.: MZ-09-14-A-4

MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie, škôl a školských
zariadení k 30.6.2014.
Zodpovedný:
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 9
Úprava rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2014
Ing. Slávka Čarná
Predniesla úpravu rozpočtu.
Peter Hanigovský
Koľko vratiek do konca roka dostaneme?
Ing. Slávka Čarná
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Ešte prídu na autobusovú zastávku na Rybníček.
Vladimír Petrek
Katúň tvorí rezervu?
Ing. Slávka Čarná
Túto rezervu žiadali presunúť na kúpu pozemku na IBV Katúň.
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-7

MZ schvaľuje predloženú úpravu rozpočtu mesta Spišské Podhradie na rok 2014 a to
navýšenie rozpočtu o 70 010,- € z pôvodných 5 718 142,- € na 5 788 152,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Peter Hanigovský
Podal informácie zo zasadnutia bytovej komisie o prideľovaní bytov.
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 10 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani Slávku
Diňovú, bytom Matice slovenskej 1, Prešov na dobu určitú od 16.9.2014 do 31.12.2014
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.09.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-14-B-9
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 9 na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí pre pána Vladimíra
Zeleného, bytom Štefánikova 15, Spišské Podhradie na dobu určitú od 16.9.2014 do 31.12.2014
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
16.09.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+

6

Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-14-B-10
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikovej č. 158 v Spišskom Podhradí pre pána Vladimíra
Ferenca, bytom Štefánikova 169, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.10.2014 do 31.12.2014
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

01.10.2014

Primátor:

+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-14-B-11
MZ schvaľuje pridelenie bytu na ulici Štefánikovej č. 179 v Spišskom Podhradí pre pána Mareka
Horvátha, bytom Štefánikova 13, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.10.2014 do 31.12.2014
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.10.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Pán Peter Jacko, bytom Štefánikova 86 požiadal o pridelenie bytu č. 12 na Palešovom nám. 25.
Pán Jacko nedoložil všetky potrebné doklady, preto komisia odporúča aby žiadosť bola zaradená
do evidencie uchádzačov o pridelenie bytu a bude sa ňou zaoberať po predložení potrebných
dokladov.
Uznesenie č.: MZ-09-14-A-5

MZ berie na vedomie žiadosť p. Petra Jacka, bytom Štefánikova 86, Spišské Podhradie
o pridelenie mestského nájomného bytu.
Zodpovedný:
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 11
Návrh VZN č. 1/2014 – Trhový poriadok
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
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Predniesol návrh VZN č. 1/2014 – Trhový poriadok. Nebola zaslaná žiadna pripomienka
k návrhu VZN.
Štefan Faltin
To znamená, že VZN sa mení len kvôli sume?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Zhutnene vyjadrené, sú tri skupiny dôvodov pre prijatie nového trhového poriadku: 1. Legislatívne
zmeny od roku 1999, 2. Zmena trhových miest v meste Spišské Podhradie, 3. Požiadavky
obyvateľov mesta a odporúčanie finančnej komisie na zníženie nájmu za trhové miesto na
polovicu.
Štefan Faltin
Trhovníci sa veľakrát sťažovali, že 10,- € je pre nich veľa.
Vladimír Petrek
Nikto z nich nepredáva svoju zeleninu. 10,- € nie je veľa, predáva bez bločka, ako môže byť
zdravá konkurencia, keď ostatní majú pokladne, predávajú s bločkami, platia nájom atď. , ja mám
iný názor.
Mgr. Jozef Bača
Treba si uvedomiť, že MsKS príde o 50% trhovného. Prišli tu naši podnikatelia, že oni sa trápia,
platia nájmy atď. a niekto tu príde predávať raz za dva týždne. Oni mali požiadavky aby tie ceny
boli vyššie. Vôľa MZ bola vtedy taká, aká bude teraz záleží na vás ako zahlasujete.
Štefan Faltin
Na trhovisku pred MsÚ bolo viac ľudí ako teraz vzadu na trhovisku, majú oveľa menšie tržby ako
mali predtým.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Hovoríme o znížení pri štandardných predajoch, najmä zelenine. Nehovoríme o znížení pre
príležitostné trhy – napr. o podhradských trhoch ako boli v týchto dňoch.
Mgr. Miloslav Repaský
Ako sú riešení neštandardní, príležitostní trhovníci? Nedá sa zapracovať do cenníka niečo
podobné ako to je pri prenájme telocvične? Pre cudzích viac, pre domácich menej. Energie ako
sú riešené?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Z údajov poskytnutých MsKS vyplýva, že sumy, ktoré máme pre štandardný predaj sú pomerne
vyššie ako v okolitých obciach alebo mestách. Pri príležitostných trhoch sú ceny naopak nižšie
oproti okolitým mestám. Remeselné trhy sú zdarma.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak majú chladničku tak potrebujú elektrickú energiu. Rieši toto trhový poriadok?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nie, nerieši.
MVDr. Michal Kapusta
Na SFS každý zaplatí poplatok za miesto a zásuvku. Drevené stánky musia byť neziskové, za tie
drevené búdky nemôžeme vyberať trhovné, je to niečo podobné ako parkovisko pred
evanjelickým kostolom.
Mgr. Miloslav Repaský
V trhovom poriadku to nie je riešené. Keď sa budú v decembri predávať ryby, elektrinu budú
potrebovať. Momentálne v trhovom poriadku neriešime ani energiu ani domácich.
PaedDr. Martin Sereday
Žiadateľ o prenájom uvedie aké elektrospotrebiče bude používať a dá sa to vypočítať.
Námatkovou kontrolu sa to dá skontrolovať. Či tam nemá uvedené ešte niečo iné a ak áno tak
mala by byť zapracovaná v trhovom poriadku pokuta.
Mgr. Miloslav Repaský
Aby to bolo nastavené s pravidlami.
Vladimír Petrek
Z čoho vychádzala finančná komisia, že dala návrh na 5,- €?
Peter Hanigovský
Sťažovali sa občania.
Vladimír Petrek
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Informoval som sa u p. Vancovej a povedala mi, že len jeden trhovník bol nespokojný.
Peter Hanigovský
Neviem či uspejeme, ak urobíme rozdiel medzi domácimi a cudzími trhovníkmi.
Mgr. Miloslav Repaský
Takto je to nastavené pri prenájme telocviční.
PaedDr. Martin Sereday
Je to úplne bežné – treba to sformulovať tak aby to nebolo právne napadnuteľné, aby to nebola
diskriminácia.
Mgr. Miloslav Repaský
Pôvodná cena by mohla zostať. Po preukázaní OP by mohla byť poskytnutá regionálna zľava.
Finančná komisia znížila všetky ceny mínus 50%.
Peter Hanigovský
Navrhujem stiahnuť VZN z rokovania a doplniť veci, ktoré tu zazneli, pripomienky p. Repaského
a p. Petreka.
Mgr. Miloslav Repaský
Navrhujem stiahnuť z rokovania toto VZN. Keď sme to nepripravili na jar, teraz na jeseň to
nepotrebujeme schváliť.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Pri takomto návrhu sa nedosiahne ten účel, ktorý žiadali ľudia, ktorí tu boli a sa sťažovali, že je
vysoká cena nájmu pre trhovníkov. Nebolo by vhodné urobiť alternatívu?
Peter Hanigovský
Majú trhovníci so zeleninou potvrdenia odkiaľ majú úrodu?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
MsKS ako správca trhoviska vyžaduje od trhovníkov podklady v zmysle dnes platného a účinného
zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach.
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-12
MZ schvaľuje stiahnutie bodu č. 11 – Návrh VZN č. 1/2014 – Trhový poriadok – z rokovania MZ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12
Návrh VZN č. 2/2014 – o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol návrh VZN – bol doručený protest prokurátora vo vzťahu k MŠ. Pripravili sme návrh po
konzultácii s riaditeľmi škôl a školských zariadení.
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol návrh školskej komisie . Komisia navrhuje nevyhovieť protestu prokurátora – to bolo
prvé stanovisko, je tu ešte možnosť ako to povedal hlavný kontrolór, s čím súhlasili aj riaditelia,
prijať VZN ale s pozmeňujúcimi návrhmi.
Peter Hanigovský
To čo sme dostali je po úprave?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
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Nie. Vysvetlil protest prokurátora.
Peter Hanigovský
Mesto musí delegovať právomoc na riaditeľov škôl. Aby zriaďovateľ vedel o aké zľavy pôjde. MZ
už asi dva roky nedostáva informácie, koľko škola vyberie a aké dá zľavy. Bolo by vhodné aby
bola oboznamovacia povinnosť.
Mgr. Miloslav Repaský
Už tu taký návrh - nevyhovieť protestu prokurátora bol, sú pripravené návrhy školskej komisie?
Škoda, že sme ich, ak sú, nedostali skôr.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol pozmeňujúce návrhy k VZN.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Protest prokurátora spočíval vo výhrade k percentuálnemu rozpätiu pre určenie výšky príspevku.
Výška príspevku musí byť vo VZN určená pevnou sumou. To je aj podľa stanoviska riaditeľov
akceptovateľné.
Mgr. Miloslav Repaský
Reálny výber v praxi?
Bc. Iveta Mlynarčíková
Podala informáciu.
Ing. Ján Jurečko
Podal informáciu.
Ing. Ľuboslav Longauer
Sú to mŕtve duše.
Mgr. Miloslav Repaský
Nezdieľam ten názor ako p. riaditeľ, nie je pravdou, že 0,- € poplatok je mŕtva duša.
Ing. Ján Jurečko
Ja som nepovedal, že je to mŕtva duša.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja nehovorím či je správne ak je dieťa bez poplatku, nie všetko čo je zdarma je dobré.
PaedDr. Martin Sereday
Navrhujem túto vec rozdeliť na dve uznesenia – prvé – konštatovať, že nerešpektujeme protest
prokurátora a budeme rešpektovať VZN. A v druhom uznesení by sme mohli špecifikovať spôsob
ako bude riaditeľ rozhodovať – delegovať mu kompetencie aby nebolo zaťažované MZ. V prvom
uznesení by som odporučil riaditeľovi školy alebo vedeniu informovať Ministerstvo školstva.
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-13
MZ schvaľuje v návrhu VZN č. 1/2014 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišské Podhradie – v hlavičke spojenie „§ 6 ods. 24“ nahradiť spojením „príslušných
ustanovení“.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-14-B-14
MZ schvaľuje v návrhu VZN č. 1/2014 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišské Podhradie vypustenie nasledovných ustanovení: § 1 písm. g), § 6 ods. 6.2, § 7 ods. 7.2,
§ 8 ods. 8.2, § 11 ods. 11.6. Ostatné ustanovenia týmto nie sú dotknuté, s výnimkou legislatívno-
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technického prečíslovania.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

11.09.2014

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-14-D-1
MZ odporúča delegovať riaditeľom škôl a školských zariadení kompetenciu rozhodovať o rozsahu
plnenia povinností rodičov a zákonných zástupcov detí podieľať sa na čiastočnej úhrade nákladov
spojených s činnosťou školských zariadení.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan
Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Miloslav Repaský
Ako sa s tým vysporiada hlavný kontrolór pri kontrole keď sú v praxi s tým problémy?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Kontrolný orgán postupuje vždy podľa noriem schválených príslušným orgánom, až do času, kým
nie sú nahradené inými.
Uznesenie č.: VZN- 1/2014
MZ schvaľuje VZN č. 1 mesta Spišské Podhradie, ktorým sa určuje výške príspevkov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie v zmysle
schválených pozmeňujúcich návrhov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-09-14-B-15
MZ vyhovuje protestu prokurátora sp. zn. Pb 93/14/7706-3 zo dňa 27.6.2014 proti VZN mesta
Spišské Podhradie, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Podhradie zo dňa 24.10.2008.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.09.2014
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Bol nám doručený ďalší protest prokurátora proti uzneseniu – parkovací poriadok. Dôvodom je
zmena zákonnej úpravy, ktorá bola kvôli veľkým mestám, ktoré sa nevedeli vysporiadať s otázkou
ako upraviť parkovanie. Podľa súčasnej úpravy musí byť Parkovací poriadok schválený formou
nariadenia, my ho máme schválený formou uznesenia. Pripravíme návrh VZN s požiadavkami aké
zákon požaduje.
Peter Hanigovský
Od kedy je tá zmena?
JUDr. Jozef Tekeli , PhD.
Už pomerne dlho, presne neviem povedať ale je to niekoľko mesiacov. Ide o plánovanú kontrolu
zo strany prokuratúry, v mestách kde sa parkovné vyberá. Poprosím aby sa tým zaoberala
finančná komisia aj komisia OVP.
Vladimír Petrek
Zrušil by som to VZN aby sa v meste vôbec nevyberalo parkovné a prijať nariadenie na
parkovisko pod Spišským hradom.
MVDr. Michal Kapusta
Nechal by som to do ďalšieho obdobia , ktoré nás čaká.
JUDr. Jozef Tekeli
Dôsledkom podania protestu prokurátora voči uzneseniu, ktoré má povahu opatrenia je to, že sa
po 30 dňoch od doručenia protestu, t.j. cca od októbra nebude v meste parkovné vyberať.
Označenie zabezpečia Služby mesta.
Vladimír Petrek
Koľko bolo vybrané na parkovnom doteraz?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Za rovnaké obdobie – mesiac október 2013 - 25,- € s DPH.
Bod č.: 13
Schválenie člena Školskej komisie pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Skončilo funkčné obdobie Mgr. Biricovi je potrebné zrušiť členstvo v komisii p. Birica a schváliť
nového člena školskej komisie – p. Genčúra.
Mgr. Miloslav Repaský
Mám problém s odvolávaním a na základe čoho sú v školskej komisii riaditelia škôl?
Mgr. Peter Vandraško
Aj ty si tu bol keď sme schvaľovali riaditeľov škôl za členov komisií. Pred štyrmi rokmi sme chceli
mať v komisiách riaditeľov, oni sú najkompetentnejší, vtedy to nebol problém. Ja ako predseda
komisie som si vybral za členov komisie riaditeľov škôl.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja dávam návrh aby sa doplnil počet členov komisie.
Mgr. Peter Vandraško
Ja tu vôbec nevidím rozpor, je to návrh z komisie, môžeme hlasovať o obidvoch návrhoch.
Mgr. Miloslav Repaský
Ide mi o ľudské hľadisko.
PaedDr. Martin Sereday
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Keď sa v roku 2004 začali konštituovať školské rady, vtedy mala byť na úrovni mesta schválená
mestská školská rada a my sme sa vtedy dohodli, že ju nebudeme zriaďovať ale, že riaditelia
budú tvoriť grémium a budú v školskej komisii.
Mgr. Jozef Bača
Na minulom MZ zazneli nepravdy. Tvrdil si, že zákon nerieši či rodič, ktorý nemá dieťa v škole
môže byť členom školskej rady. Zákon č. 596 par. 25 ods. 12 písm. e/ hovorí – „ členstvo
v školskej rade končí ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo
školského zariadenia“. Jednoducho odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa. Tí čo
delegujú majú právo bez vysvetľovania odvolať a nikde sa nepíše, že primátor sa má
ospravedlňovať niekomu za rozhodnutie MZ.
Mgr. Miloslav Repaský
Dovoľ, aby som reagoval na tvoje zavádzajúce slová. Ak niekoho volím mal by byť dekrétom
delegovaný, ak to tak nie je, je to jánošíkovský spôsob. Účelovo si rozšíril členstvo školskej rady
aby si dostal svojho rodinného člena do školského zariadenia.
Peter Hanigovský
Zriaďovateľ môže odvolať delegovaných zástupcov, aj rodičov môžeme odvolávať? Aj moju
susedu ste odvolali z rady školy v CVČ.
Ing. Ľuboslav Longauer
Skončilo jej členstvo lebo skončili deti navštevovať CVČ.
Mgr. Jozef Bača
Zákon hovorí, pred chvíľou som citoval, že členstvo v školskej rade končí ak dieťa zvoleného
zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia.
Mgr. Miloslav Repaský
Som delegovaný za zriaďovateľa na gymnáziu, dostal som dekrét, nemôžu má bezdôvodne
odvolať.
Mgr. Jozef Bača
Dôvod na odvolanie bol lebo v školskej rade CVČ bolo viac členov ako má byť. CVČ dva roky
bolo bez školskej rady. Neustriehol to školský úrad a CVČ malo svoje vedenie.
Uznesenie č.: MZ-09-14MZ ruší členstvo Mgr. Imricha Birica v Školskej komisii pri MZ.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

14.9.2014

0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-16
MZ schvaľuje za člen Školskej komisie pri MZ Mgr. Štefana Genčúra, Dis.art.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

15.9.2014

+
+
+
+
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14
„Jareček“ na Štefánikovej ulici v Spišskom Podhradí – odpor voči rozhodnutiu – Viktor
Klima
MVDr. Michal Kapusta
Pán Klima zaslal odpor voči uzneseniu MZ. Preto uznesenie nie je splnené lebo odpor prišiel
10.7.2014.
Štefan Faltin
Pán Klima píše, že mal zmluvu ešte s bývalým primátorom Slebodníkom a dostal prenájom
„Jarečka“ na 100 rokov. Ani jedna veta o tom keď sme prijímali uznesenie nepadla.
Mgr. Jozef Bača
Hovorili sme o tom.
Štefan Faltin
Ja som to asi prehliadol lebo by som bol hlasoval ináč.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal podaný odpor p. Klimu.
Vladimír Petrek
Je potom potrebné zrušiť ten plot .
Štefan Faltin
Dá sa zrušiť zmluva s ním?
MVDr. Michal Kapusta
Nájomná zmluva je zrušená.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to založené na pravde?
Uznesenie č.: MZ-09-14-A-6
MZ berie na vedomie odpor p. Viktora Klimu voči rozhodnutiu mesta.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

11.9.2014

Bod č.: 15
Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Podal informáciu zo zasadnutia finančnej komisie.
Mgr. Peter Vandraško
Podal informáciu zo zasadnutia školskej komisie. Lezecká stena, ktorá ja vo vlastníctve CVČ je
umiestnená v ZŠ Palešovo nám. 9. Riaditelia sa dohodli, že škola si stenu ponechá a uhradí
centru stenu a oni si urobia svoju. CVČ – zatekajúca strecha na budove kotolne - telocvične.
Urobili drobné úpravy ale je to len dočasné riešenie.
Peter Hanigovský
Ako sa využíva lezecká stena čo je v škole? CVČ chce lezeckú stenu a tečie im zo strechy.
Ing. Ľuboslav Longauer
Aký zmysel má aby bol majetok CVČ v inom zariadení?
Mgr. Miloslav Repaský
Firma, ktorá robila strechu existuje, je jedna z mála, ktoré existujú, myslím si, že budú ochotní to
opraviť, na týchto strechách je lepenka a chodiť po nich je riziko. Budem kontaktovať túto firmu.
Ing. Ľuboslav Longauer
Mám na nich kontakt aj som ich kontaktoval, je to nelogicky urobené, odtok je vyššie ako
zospádovaná strecha.
Peter Hanigovský
Na tej streche stojí voda od kedy je kotolňa postavená.
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Mgr. Jozef Bača
Všetky bytovky s rovnou strechou majú taký problém.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja len poďakujem riaditeľovi CVČ, že to opravili svojpomocne.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu zo zasadnutia stavebnej komisie. Nebol som na zasadnutí kultúrnej komisie –
podal informáciu zo zasadnutí komisie dňa 24.6. a 2.9.2014 - 60 výročie smrti p. Špirku, voľba
členov redakčnej rady Podhradčana, WEB stránka mesta, znelka do mestského rozhlasu, Dr.
Varšányiová darovala mestu 300 ks výtlačkov knihy „Spišské párky“ - potom tento dar stiahla
lebo tento dar nebol pre mesto Spišské Podhradie ale pre p. Mgr. Liteckú, kultúrne leto – akcie,
podhradský jarmok, Spišský Jeruzalem, stĺpy verejného osvetlenia, životné jubileum p. Mgr.
Krupu, otvorenie synagógy počas Jeruzalema, výstava p. Ertekeša v komunitnom centre.
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-17
MZ schvaľuje Mgr. Vladimíra Šolca za člena Redakčnej rady občasníka Podhradčan.
Zodpovedný:
Termín:
11.9.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- výkon uznesenia je pozastavený, primátor ho nepodpísal
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-18
MZ schvaľuje Mgr. Máriu Liteckú za členku Redakčnej rady občasníka Podhradčan.
Zodpovedný:
Termín:
15.9.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- výkon uznesenia je pozastavený, primátor ho nepodpísal
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-19
MZ schvaľuje Veroniku Sýkorovú za členku Redakčnej rady občasníka Podhradčan.
Zodpovedný:
Termín:
15.9.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+

+
+
+
+
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Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- výkon uznesenia je pozastavený, primátor ho nepodpísal
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-20
MZ schvaľuje Danielu Vancovú za členku Redakčnej rady občasníka Podhradčan.
Zodpovedný:
Termín:
15.9.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- výkon uznesenia je pozastavený, primátor ho nepodpísal
Uznesenie č.: MZ-09-14-B-21
MZ schvaľuje Mgr. Máriu Farkašovú za členku Redakčnej rady občasníka Podhradčan.
Zodpovedný:
Termín:
15.9.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- výkon uznesenia je pozastavený, primátor ho nepodpísal
Štefan Faltin
Podal informáciu zo zasadnutia komisie OVP.
Vladimír Petrek
Mám podnet na komisiu OVP aby upozornila p. Burčíka, Mariánske nám. 26 aby si tam nerobil
parkovacie miesto.
Bod č.: 16
Interpelácie poslancov
Peter Hanigovský
Interpelácia primátorovi mesta Spišské Podhradie. Vážený pán primátor, v súlade s § 13
rokovacieho poriadku MZ v Spišskom Podhradí a § 25 ods. 3 písm. b zákona č. 369/1990
o obecnom zriadení vznášam nasledovnú interpeláciu: Poslanec Dr. Martin Sereday predložil na
zasadnutí MZ dňa 19.6.2014 interpeláciu, v ktorej žiadal odpovede na konkrétne otázky.
Informáciu o vybavení interpelácie si podal na zasadnutí MZ 24.7.2014. Poskytnutá informácia
však neobsahuje odpoveď ani na jednu z otázok položených v interpelácii. Vzhľadom na to, že
odpovede na otázky položené v interpelácii považujem za veľmi dôležité a také, ktorými sa MZ
musí bezodkladne zaoberať, predkladám túto interpeláciu a nakoľko sú ti tieto otázky známe
najmenej dva mesiace, žiadam o bezprostrednú odpoveď na tieto otázky: 1. Prečo nebolo
s obsahom podanej žaloby oboznámené MZ?, 2. Kto rozhodol o odmietnutí žaloby a o vstupe
mesta do súdneho sporu?, 3. Prečo nebolo MZ oboznámené s vynesenými rozsudkami?, 4. Prečo
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nebolo MZ oboznámené a prečo sa nezaoberalo návrhmi na mimosúdne vyrovnanie?, 5. Prečo
nebolo MZ informované o ďalšom postupe mesta v súdnom spore?, 6. Z posledného rozsudku,
proti ktorému už nie je prípustný žiadny opravný prostriedok je nespochybniteľné, že mesto
porušilo zákon. Aké opatrenia boli alebo budú vyvodené voči pracovníkom, ktorí porušili zákon?
Na tieto otázky si mal odpovedať najneskôr do 30 dní, preto žiadam o okamžitú odpoveď. Na
mimoriadnom MZ si predniesol dvojstránkový príhovor ale pripadalo mi to ako pripravené právne
známym pracovníkom MsÚ. Mám návrh pre komisiu pre p. Faltina.
Mgr. Jozef Bača
Považujem odpoveď, ktorú som podal za odpoveď vyčerpávajúcu a viacej k tomu nemám čo
dodať. Ja som spokojný s tým čo som tam povedal.
Peter Hanigovský
Mám návrh pre komisiu OVP, kontrolnú a škodovú – navrhuje aby sa komisia zaoberala a určila
zodpovednú osobu alebo osoby, ktoré budú zodpovečdať za škody vzniknuté neúspechom
v súdnom spore medzi mestom a Dr. Seredayom. V tomto meste nie je nikto za nič zodpovedný.
Mgr. Jozef Bača
Hovoril som urč tam sumu , o ktorej sa budeme baviť.
Štefan Faltin
Má naša komisia právo riešiť takéto veci? Môžeme to riešiť a niekomu to dať za vinu? Je to
možné? Ja nie som právnik.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Nedovolím si vyjadrovať sa k návrhu pána poslanca Hanigovského. Ak si návrh pripravil, tak
predpokladám, že kvalifikovaným spôsobom.
Mgr. Jozef Bača
V interpelácii Dr. Seredaya je niekoľko, ak nie klamstiev, tak minimálne zavádzajúcich vecí napr.
to, že ty osobne si dal návrh na mimosúdne vyrovnanie, toto nie je pravda, je tu zápisnica
o pojednávaní z 18.3.2013 – na tomto pojednávaní sa vyjadroval p. Tekeli, ty a p. Strižovský a je
tam jasne napísané, že my sme dali návrh na mimosúdne vyrovnanie. Svoju odpoveď považujem
za dobrú.
Kópia zápisnice o pojednávaní zverejnená s ústnym súhlasom Dr. Seredaya na zasadnutí MZ:

ZÁPISNICA O POJEDNÁVANÍ
Okresný súd Spišská Nová Ves

odd. C

dňa 18.3.20l3

Prítomní:
Predseda senátu Samosudca : JUDr. Viera Dubovinská

Zapisovateľ: Marcela Bašistová

Členovia senátu:
Navrhovateľ (žalobca): PaedDr. Martin Sereday
Odporca (žalovaný):

MESTO Spišské Podhradie

o pracovný spor – neplatnosť výpovede
Pojednávať sa začalo o 8.30 hod.
Na začiatku pojednávania boli prítomní:
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1/ navrhovateľ - žalobca - zák. zástupca osobne
zástupca: JUDr. Ladislav Strižovský – osobne
plnomocenstvo zo dňa:
2/ odporca - žalovaný - zák. zástupca : Mgr. Jozef Bača – primátor mesta

splnomocnený zástupca: JUDr. Tekely - osobne
plnomocenstvo zo dňa:
3/
Po vyvolaní veci súd zisťuje, že sa dostavili účastníci konania, doručenie je riadne
vykázané.
Oboznamuje sa s obsahom spisu na č.l. 267 – 345.
Splnomocnený zástupca žalovaného JUDr. Tekely prednáša:
Zotrvávame na všetkých doterajších prednesoch a argumentácii k sporu o neplatnosti
skončenia prac. pomeru so žalobcom. Od posledného pojednávania sa zmenila situácia, žalobca bol
zvolený resp. nastúpil na miesto, uvoľnené miesto poslanca v mest. zastupiteľstve, pričom
žalovaný má záujem, aby uznesenia, ktoré budú prijaté na mest. zastupiteľstve boli zákonné a to
z toho dôvodu, že je nezlučiteľné, aby poslanec v prípade, že súd jeho žalobe vyhovie, aby bol
súbežne i v prac. pomere so žalovaným. je evidentný konflikt záujmov, preto žalovaný ponúka
riešenie, aby žalobca mohol naďalej zastávať funkciu poslanca mest. zastupiteľstva a to za
predpokladu, keď zoberie návrh na začatie konania späť a žalovaný ponúka úhradu všetkých trov
právneho zastúpenia na strane žalobcu v súvislosti s bránením jeho práva. Žalovaný nebol v konaní
zastúpený advokátom, trovy si neuplatňuje.
Žalobca udáva:
Už som sa na mest. zastupiteľstve, ktorého som poslancom od l0.l.20l3 dozvedel, že som
zamestnancom žalovaného. ja v tomto konaní sa domáham vyslovenia neplatnosti skončenia prac.
pomeru, ja sa nedomáham, aby som tam pracoval naďalej, bez ohľadu na rozhodnutie súdu, od l. 5.
20l0 mám nový prac. pomer, kde pracujem doposiaľ a to Súkromné centrum voľného času
Rosnička , Vlkovce 70. Môj prac. pomer podľa výpovede skončil uplynutím výpovednej doby 3l.
3. 20l0. Ja už ani nemám záujem nastúpiť do prac. pomeru a pokračovať v zamestnaní
u žalovaného. Na argumentáciu zástupcu primátora na adresu mandátovej komisie, že sa tu
vzhliada konflikt záujmov udávam, že z môjho pohľadu nejde o konflikt záujmov, lebo som
skončil prac. pomer so žalovaným, pracujem u iného zamestnávateľa, mám riadny prac. pomer, bez
ohľadu na skončenie sporu k žalovanému nenastúpim.
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Právny zástupca žalobcu JUDr. Strižovský udáva:
Pre mňa je to nová informácia, návrh žalovaného uzavrieť spor mimosúdne, my sa tomu
nebránime, ale momentálne neviem zaujať stanovisko, žiadalo by sa prac. stretnutie za prítomnosti
štatutára žalovaného a je na mieste, aby pojednávanie bolo odročené.
Uznesenie

Súd pojednávanie o d r o č u j e na neurčito

s tým, že účastníci, ktorí prejavili ochotu uzavrieť spor mimosúdne, navrhujú, aby sa uskutočnilo
prac. stretnutie. JUDr. Strižovský v lehote l5 dní oznámi súdu, či došlo k mimosúdnej pokonávke.
V prípade záporného stanoviska súd určí nový termín pojednávania a bude vypočutá ako svedkyňa
predsedníčka ZO Sloves p. Elena Bryindzová.

Zápisnica diktovaná, skončená a podpísaná o 8.56 hod.
D. a h.

samosudkyňa:
zapisovateľka:
Uznesenie č.: MZ-09-14-BMZ schvaľuje aby sa Komisia ochrany verejného poriadku, kontrolná a škodová zaoberala a určila
zodpovednú osobu alebo osoby, ktoré budú zodpovedať za škody vzniknuté neúspechom
v súdnom spore medzi mestom a Dr. Seredayom.
Zodpovedný:
Termín:
15.9.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
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Bod č.: 17
Dokončenie prác na ul. Dr. Špirku
Mgr. Miloslav Repaský
Chcem sa opýtať čo s prácami na ul. Dr. Špirku? Angažoval som sa v tejto veci pri prvom
asfaltovaní, pri druhom som dostal odporúčanie aby som to nechal tak. Asfaltový koberec sa
položil, nie sú dvihnuté poklopy. Čo je s odtokom vody z 18-tky? Dostal som odpoveď, že sa to
bude pripomienkovať a pri kolaudácii sa to bude riešiť, nehovorím už o zákaze prechodu čo dalo
mesto na zábradlie.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem čo ti bolo povedané, či ako ti to bolo povedané. Ulica Dr. Špirku je vyasfaltovaná, je to
miestna komunikácia, robila to firma Doprastav na základe toho, že sa robila prekládka vodovodu
v lokalite IBV Pivovar. Celkovo úpravy, ktoré boli robené - tých 25 000 m2, ktoré mesto získalo
pri výstavbe diaľnice. Do toho boli zahrnuté komunikácie druhej a tretej triedy, ktoré sú v majetku
PSK a komunikácia miesta bola urobená dodávateľom na základe tlaku mesta aby táto ulica bola
vyasfaltovaná. Mesto so svojimi zamestnancami a v spolupráci s PVS dvihne vodovodné
poklopy, tieto veci ešte nie sú zrealizované, pripúšťam. Zrealizujeme ich v najbližšej krátkej dobe,
momentálne máme dosť veľa aktivít s ľuďmi zamestnanými cez Úrad práce. K odtokom
z diaľnice D1 – ešte nie je skolaudovaná, neboli sme prizvaní ku kolaudácii lebo nebola, pri
jednaniach sme to uviedli a je to v zápise z kontrolných dní. Nie sú to naše pozemky ale
Slovenského pozemkového fondu. Zábradlie alebo polder je v majetku Slovenského
vodohospodárskeho podniku. Margecianka je v správe Slovenského vodohospodárskeho
podniku, Lúčanku máme v nájme. Mesto tam dalo značku aby ľudia tade neprechádzali lebo tam
nie je chodník a sú to súkromné pozemky a ak tam niekto chodí, chodí na svoje riziko. Teraz je
na Prešovskej ulici vybudovaný chodník a bezpečný chodník, v prípade že tam má byť
vybudované zábradlie tak to musí urobiť Slovenský vodohospodársky podnik, my nevieme
inštalovať zábradlie do cudzieho majetku. Urobili sme to čo sa dalo, že sme to označili značkou
a ostatné je na ľuďoch či tam budú chodiť alebo využijú nový bezpečný chodník na Prešovskej
ulici.
Mgr. Miloslav Repaský
Postačuje mi táto odpoveď. Ešte termín na tieto poklopy – do kedy budú urobené? Mesto je
spokojné s odvedenou prácou čo sa týka asfaltu?
MVDr. Michal Kapusta
Som veľmi spokojný, že sa dokázala vyasfaltovať ul. Dr. Špirku, som rád, že sa podarilo
vyasfaltovať Kúpeľnú ulicu, Trhovisko, Jarmočnú ulicu, Komenského ulicu a každý bude rád keď
sa položí ďalšia časť asfaltových kobercov, či je to na takej úrovni ako diaľnica – neviem povedať,
nie som odborník, ale myslím, že každý by konal tak isto. Poklopy sa budeme snažiť urobiť do
konca jesene. Robíme na potoku kde potrebujeme spevniť brehy aby sa to na jar nezničilo pri
jarných dažďoch.
Peter Hanigovský
Koľko máme aktivačných pracovníkov v meste?
MVDr. Michal Kapusta
Je viac tých produktov, na základe ktorých môžeme zamestnať ľudí, na 8 hod. máme 15 ľudí,
klasických aktivačných na 4 hodiny a potom tých čo sú na 32 hod. mesačne. Tí ľudia sú rozdelení
všelijako, aj v škôlke aj pri kultúrnych akciách, ten počet je možno aj 150 ale neberte ma presne
za slovo. 32 hod do mesiaca je to asi 4 dni do mesiaca.
Peter Hanigovský
Ako je to s riaditeľkou MsKS?
MVDr. Michal Kapusta
Išla do dôchodku, riadením je poverená pani Gondová z knižnice.
Peter Hanigovský
Aký je zámysel s MsKS?
MVDr. Michal Kapusta
Uvidí sa po voľbách.
Jozef Komara
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Nedá sa poriešiť nefunkčný rozhlas na Trhovisku? Už dva mesiace to urgujem.
MVDr. Michal Kapusta
Robí sa kontrola rozhlasov ak je viac podnetov, p. Roth ich kontroluje a robí sa monitoring, potom
sa to pošle firme, ktorá to montovala. Najväčší problémom bezdrôtového rozhlasu je, že je na
baterky, ktoré sa potrebujú dobíjať. Mesto má osvetlenie úsporné z roku 2006 to znamená,že je
veľmi nízky odber energie v noci, ideme na malé napätie, baterky sa nestihnú dobiť., a ďalším
problémom pre batérie je rekonštrukcia rozvodov NN napätia elektriny. V meste robia problém,
baterka sa resetuje.
Mgr. Miloslav Repaský
Koľko máme komunitných centier v meste? Budova telocvične na Štúrovej ulici vás zaťažuje?
Chcete sa jej zbaviť? Je záujem zobrať túto budovu do nájmu.
Ing. Ľuboslav Longauer
Ja si nespomínam, žeby som také niečo povedal, že nás telocvičňa zaťažuje.
Mgr. Miloslav Repaský
Je možné poskytnúť nejaké ekonomické ukazovatele za CVČ? Výdaje energie a aké príjmy boli,
je to možné? Výdaj a príjmy.
Ing. Ľuboslav Longauer
Všetko je možné. Za aké obdobie?
Mgr. Miloslav Repaský
Za minulý rok.
Ing. Ľuboslav Longauer
Áno, je to možné. Do najbližšieho zasadnutia MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto má jedno komunitné centrum.
Mgr. Miloslav Repaský
Komunitné centrum pri Vzorodeve je jedno sídlo a druhé v meste?
MVDr. Michal Kapusta
Mesto vstúpilo do projektu LSKxP – na základe toho sa robí rekonštrukcia budovy CO na
Komunitné centrum, kompostovisko atď. Podmienkou boli partneri – Kolpingovo dielo a Člověk
v tísni – toto Komunitné centrum pri Vzorodeve je v kompetencii združenia Člověk v tísni. Mesto
má Komunitné centrum v budove na Mariánskom nám. 34, ktoré sa bude sťahovať do bývalej
budovy CO skladu pri stanici, ktorá sa rekonštruuje. Ešte je jedno Komunitné centrum, je to tretí
sektor – ETP, kde je zamestnaná pani Gondová. Na území mesta sú tri Komunitné centrá
a mesto má jedno.
Mgr. Jozef Bača
Zápisnica z pojednávania, ak s tým súhlasíš, pán poslanec Sereday, tak sa zverejní. Máš s tým
problém?
PaedDr. Martin Sereday
Nemám s tým problém, môžeš to kľudne dať poslancom.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 11.9.2014

Zapisovateľ

Primátor mesta
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Overovateľ

Overovateľ
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