Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 27.1.2011
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Vysporiadanie inventarizačného rozdielu v Centre voľného
času Spišský hrad, Školská 10, Spišské Podhradie
Odvolanie
členov Rád škôl a Dozornej rady Služby mesta
5)
s.r.o. delegovaných mestským zastupiteľstvom v minulom
volebnom období
6) Záver

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

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

predsedajúci
primátor
primátor

primátor
primátor
predsedajúci

+
O
+
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Peter Hanigovský
Mgr. Ján Furman
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Horbaľ
Vladimír Petrek
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 16:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Peter Hanigovský
Navrhujem rozšíriť program rokovania MZ o bod „Rôzne“. Navrhujem výmenu zostavy komisie
bytovej – doplnenie členov.
Hlasovanie za rozšírenie programu rokovania o bod „Rôzne“
+
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
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Bod č.: 4

Vysporiadanie inventarizačného rozdielu v Centre voľného
času Spišský hrad, Školská 10, Spišské Podhradie
Mgr. Jozef Bača
Dostali ste materiály domov. Nemôžeme ukončiť audit kvôli nezrovnalostiam v inventúre v CVČ.
MVDr. Michal Kapusta
Boli sme v stredu v Bratislave, ak predložíme audit a záverečný účet v skoršej dobe máme body
k dobru. Ospravedlňujem sa, že som vám neposlal zápisnicu z 21.1.2011 z inventarizácie v CVČ.
Máte ju teraz na stole. Zápisnica je napísaná v reálnom stave a je na vás sa pýtať, nás, ako
inventarizačnej komisie, ak máte otázky.
Mgr. Jozef Bača
Chce sa niekto vyjadriť k materiálom?
Mgr. Miloslav Repaský
Chcem poprosiť poslancov, ak majú otázky aby ich položili.
Peter Hanigovský
Aké resumé navrhuje komisia, čo ďalej? Toto sa malo riešiť v škodovej komisii. Kto bude ten kto
bude niečo navrhovať?
Mgr. Jozef Bača
Každý z poslancov môže dať hocijaký návrh.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak nie sú otázky od poslancov tak sa vyjadrím ja. 7.4.2008 som prevzal celé zariadenie CVČ od
Dr. Vaľka. Bol som poverený riadením od apríla do augusta 2008. Na MZ som oznámil, že terajší
riaditeľ nechce prevziať inventarizačný majetok. Je pravdou, že inventarizačný majetok sme začali
preberať, ale nebolo to dokončené. Bolo tam 1100 položiek. Po tom, čo som odovzdal podpisový
vzor viac sme sa k inventúre nedostali. Mal riaditeľ CVČ vykonať inventarizáciu, vyčísliť
nedostatky? Je riaditeľom od augusta 2008. Nedostatky mali byť napísané na papieri a mali byť
vyvodené dôsledky. Zodpovedám za inventarizačný zoznam, ktorý bol v roku 2007 podpísaný Dr.
Vaľkom a v roku 2008 Ing. Longauerom? Rok 2007 a 2008 bol uzavretý. Som zodpovedný za
zámenu nedodaného tovaru, ktorý sa uskutočnil v roku 2004 a 2006? Prehlasujem, že inventúra
v CVČ je v poriadku, respektíve bola. Ing. Longauer urobil záver, že je potrebné vykonať zmenu
v inventárnom zozname, čo sa týka vymenených vecí. Pracovný pomer som s CVČ rozviazal bez
problémov.
Vyjadril sa k jednotlivým bodom podľa zápisnice. Zápisnicu z 21.1.2011 sme dostali teraz.
Zámena tovaru podľa zápisnice je alebo nie je? Nie je to zo zápisnice zrejmé.
MVDr. Michal Kapusta
V telocvični na Štúrovej ul. sú tri zariadenia, ktoré sú naviac. Vo faktúre sú veci, ktoré nie sú
v CVČ. Z môjho pohľadu možno, že sú to tieto veci.
PhDr. Bohuš Vaľko
Prišiel som na dnešné MZ, aby sa vyjasnili určité veci. Horolezecká stena prišla vo februári
v takom stave, že sme ju odmietli prevziať. Nedokázali nám dodať takú stenu akú sme
požadovali, vymenili nám to za tie tri posilňovacie zariadenia, ktoré tu boli teraz vymenované
a ktoré sú v telocvični CVČ. Je to faktúra z roku 2004. Hrací stôl – rovnako ho nedodali, dohodli
sme sa na inom druhu materiálu. Tak isto sa to udialo aj v CVČ v Krompachoch. Zobrali sme
tenisové rakety, atď. V CVČ je množstvo vecí, ktoré boli darované. Tento spor je celý o spore p.
Repaského a p. Longauera. Pýtajte sa mňa, ja som bol v tom čase riaditeľom. Ty si bol pán
zástupca v inventarizačnej komisii, p. Markovičová ti to vysvetľovala. Nedá sa jej to dať
z programu von. Táto diskusia nepatrí na zastupiteľstvo.
Mgr. Jozef Bača
Vznikol inventarizačný rozdiel, ktorý treba vyriešiť. Mali ste napísať pri inventarizácii poznámku,
že bol vymenený tovar, tak by to všetci brali ako normálnu vec a nebol by problém.
PhDr. Bohuš Vaľko
Pri inventarizácii v roku 2005 som faktúru dodal, v roku 2006 znova pri inventúre chýbala faktúra.
Pani Markovičová to veľmi dobre vie a určite to vysvetlila novému riaditeľovi.
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MVDr. Michal Kapusta
Bol som predsedom inventarizačnej komisie, jasne bolo povedané, že tieto veci treba dať na
poriadok. Nebolo to v zápise. Nedalo sa to na pravú mieru. Aj darovacie veci majú byť v inventúre.
Ja som to nevedel povedať, že tri posilňovacie zariadenia sú namiesto horolezeckej steny. Je
potom vyriešená jedna faktúra. Pán Repaský tiež si mohol urobiť inventúru. Aj mesto urobilo
chybu, v roku 2008 zamestnanci mesta podpísali, že je všetko v inventúre v poriadku a vieme
prečo.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja som vystaval telocvičňu za štyri mesiace. Jeden riaditeľ mal 4 roky, druhý dva na odstránenie
týchto nedostatkov.
PhDr. Bohuš Vaľko
Tie veci sú v centre a nič nezmizlo. Sú to zamenené veci. Nie je to písomne zachytené v poriadku.
Ináč to v poriadku je.
MVDr. Michal Kapusta
Faktúra č. 1 – posilňovacia stena, je to v poriadku. Ale všetky ostatné veci rozprávaš, že sú tam.
Mgr. Miloslav Repaský
Majú dnes tie tri posilňovacie zariadenia pridelené inventarizačné čísla?
Ing. Slávka Čarná
Nemajú.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak tam nepatria, tak ich dajte von, ak tam patria nech im dajú inventarizačné čísla.
Štefan Faltin
Uzatvorme prvý bod. Už sa to ťahá dosť dlho. Pán zástupca povedal, že chybil p. Repaský, p.
Vaľko, p. Longauer aj mesto. Pozrime si poriadne do očí a každý nech si chybu prizná. Treba si
povedať otvorene do očí, je potrebné dať všetko do poriadku, aby sme mohli pokračovať s čistým
svedomím.
Jozef Komara
Každý stroj by mal mať návod, názov, presne malo byť stanovené o aký stroj sa jedná. Každá
posilňovacia súprava musí mať návod na obsluhu.
Peter Hanigovský
Fyzicky je tam niečo, čo je nahradené za stenu. Zaradíme to do majetku alebo čo, uznesenie
bude en block?
Mgr. Peter Vandraško
Dal by som priestor p. Longauerovi. Mám záujem, aby sa posunulo mesto ďalej. V záujme mesta
urobím rozhodnutie, ktoré by som možno neurobil.
Mgr. Miloslav Repaský
Koľko z tých zamestnancov, ktorí teraz pracujú v CVČ, tam robili predtým?
p. Kolačkovská
Pani Markovičová robila v roku 2004 v CVČ a tú stenu tiež nevidela.
Mgr. Ján Furman
Cena za horolezeckú stenu a tri posilňovacie zariadenia je rovnaká.
MVDr. Michal Kapusta
Cena je presná.
Mgr. Peter Vandraško
Je tu vôľa pomôcť mestu uzavrieť to. Tento bod rokovania, ktorý neustále preberáme chceme
uzavrieť v prospech mesta.
JUDr. Jozef Tekeli
MZ rieši inventarizačný rozdiel. Na veci , ktoré sú na základe opravnej faktúry nie je potrebné
uznesenie. Uznesenie je potrebné k inventarizačnému rozdielu.
Mgr. Jozef Bača
Zdá sa mi nešťastné riešenie, že ste futbalový stôl vymenili za spotrebný materiál. Bije to do očí.
Bol som na poslednej inventúre. Nám z toho vychádza, že tenisové rakety tam nie sú. Namiesto
stola malo byť 5 tenisových rakiet a to tam nie je.
PhDr. Bohuš Vaľko
My sme ho nechceli vymeniť len nám ho nedodali. To isté bolo aj v CVČ Krompachy.

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Mgr. Jozef Bača
Nevieme, ktoré rakety boli darované alebo zakúpené.
PhDr. Bohuš Vaľko
Rakety neboli darované, boli kúpené.
MVDr. Michal Kapusta
V zázname z 11.1.2011 je, že v CVČ v evidencii nie sú rakety, 21.1. sme išli podľa vyraďovaní.
Posledné boli vyradené v 10/2006. Ďalšie boli vyradené až v roku 2008.
Mgr. Miloslav Repaský
A tie rakety čo ste našli boli funkčné? Čo robia vyradené rakety v roku 2011 v CVČ? Vyradili ste
funkčnú vec? Ktorá komisia vyradila funkčnú vec?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu.
JUDr. Jozef Tekeli
Ak tieto rakety boli zaradené do 2.10.2006 nemôže sa jednať o tie rakety , ktoré mali byť dodané
na základe opravnej faktúry z 22.12.2006. Prečo vyradené veci sú v CVČ to by mal vysvetliť
riaditeľ centra.
Ing. Ľuboslav Longauer
To, že boli rakety vyradené v rokoch 2006 a 2007 za to ja nemôžem. To, že nebol vyhotovený
záznam o vyradení za to ja tiež nemôžem. Tieto rakety sme našli na povale. Dali sme ich opraviť.
Sú to drevené, staré rakety, to nemôžu byť tie rakety, o ktorých hovoríte vy. Sú tam preto lebo
sme ich našli, malé deti chodia hrať v lete tenis, hrajú na asfalte, poškodzujú ich, nové rakety nám
zošúchajú. To je normálne logické vysvetlenie.
Nastúpil som do CVČ koncom augusta 2008. Na základe vnútorného predpisu riaditeľa CVČ som
v roku 2008 určil vnútornú inventarizačnú komisiu, ktorej predsedom ste boli vy, pán Repaský.
V decembri 2008 chýbalo veľa majetku. Viackrát sme sa bavili medzi štyrmi očami, pri opýtaní sa
kedy si preberieme materiál ste mi ukázali inventúrny zoznam od p. Vaľka. Povedal som, že som
ochotný materiál prebrať, ale musím ho najprv vidieť. Dohodli sme sa, že ktoré veci budem vedieť
označím si ich. Prišla inventúra podpísali ste mi inventarizačný záznam, kde ste konštatovali, že
všetok majetok v CVČ je. Na porade som sa vás pýtal ako dopadla kontrola. Pýtal som sa, kde sa
nachádza diktafón, povedali ste mi, že ho používate. Pýtal som sa na niektoré ďalšie veci, čo ste
povedali, že všetko je, ja som nič nevidel. 25.3.2009 som vám dal prečítať papier, kde vás
upozorňujem na nepredloženie preberacieho protokolu. Chceli sme to riešiť. Žiaden záznam ste
neodovzdali, žiaden postup ste nenavrhli. Hovorili ste, že pri rozviazaní pracovného pomeru ste
bezproblémovo odišli - nebolo to celkom tak. Na vašu žiadosť o výpoveď som napísal list, kde
som s rozviazaním pracovného pomeru súhlasil, ale z vašej strany bolo potrebné odovzdať
inventár. Čo sme si odovzdali, to boli pečiatky a kľúče. Raz v zime ste doniesli sety
bedmintonové. Ani raz sme mi neodpovedali na otázku, kde sa nachádza materiál. Ja sa tu teraz
prvýkrát dozvedám, že kde je horolezecká stena. Hovorili ste, že stolový futbal je v Sp. Novej Vsi
v nejakej škole, ja som tam bol a žiadny futbal tam nie je.
Mgr. Miloslav Repaský
Bedmintonové rakety – hrával sa bedminton v dolnej škole a tam boli rakety uložené. Viacerí
z vás ma poznáte, robím rôzne športy, ale k tenisu neinklinujem a neviem či ma niekto z vás videl
tenis hrať.
p. Kolačkovská
Ohľadom veže chcem povedať, že jeden pán poslanec mi povedal, že vraj si povedal p.
Repaský, že táto stena je v Prešove.
PhDr. Bohuš Vaľko
Horolezecká stena je na drevárke v Spišskej Novej Vsi ale futbal nám vôbec nedodali.
Vladimír Petrek
Posilňovacia stena bola poškodená?
PhDr. Bohuš Vaľko
Nebola poškodená, ale nebola vhodná. Keďže centrum navštevujú deti aj dospelí, keby ju
používali dospelí, tak by bola rýchlo poškodená. A len pre deti sme stenu nemohli kúpiť pretože
telocvičňu používali aj dospelí. Túto stenu chceli na drevárku do Sp. Novej Vsi, tak sme ju dali
tam.
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Mgr. Ján Furman
Posilňovaciu stenu sme vyriešili, je to jasné, Poďme riešiť tenisové rakety a ako to vysporiadame.
MVDr. Michal Kapusta
Diktafón Panasonic – nenachádza sa v CVČ. Pán Repaský 17.12.2009 si povedal, že bol
vylomený stôl. Nevedel som o tom, že bol vyhotovený preberací protokol o odovzdaní kľúčov
medzi tebou a p. Kolačkovskou.
Mgr. Miloslav Repaský
Výpoveď som dal koncom augusta. Plynula dvojmesačná výpovedná doba. Hneď ako som začal
čerpať dovolenku bola vymenená kladka. Hoci som čerpal dovolenku nemal som prístup do
budovy. Mohol som byť ešte zodpovedný za určitý majetok, ale prístup som k nemu nemal. Mal
som v stole svoje osobné veci. 28.9. som išiel odovzdať kľúče, ale už tam boli iné veci, v stole
boli veci p. Kolačkovej, ktorá nastúpila miesto mňa. Diktafón som už v stole nenašiel. Zámok bol
vymenený.
Mgr. Peter Vandraško
Ja som pochopil, že zámok je vylomený.
Mgr. Miloslav Repaský
Zámok bol vymenený.
Mgr. Peter Vandraško
K výmene zámku došlo a bol tam diktafón?
Mgr. Miloslav Repaský
Áno, bol vymenený, ale diktafón tam nebol.
p. Kolačkovská
Je pravda, že pán Repaský mi odovzdal kľúče od šuflíka. Kladky do CVČ neboli vymenené. Toto
bola chyba p. riaditeľa, že nevymenil kladky. Ja, ako riaditeľka, by som to urobila ihneď. Šuflík
nebol vymenený. Nič nebolo vylomené, žiadny diktafón tam nebol a nebola reč o žiadnom
diktafóne, keď mi bol odovzdať kľúče. Bol tam aj pán Bača aj p. Kapusta, šuflík nie je poškodený,
používam ho doteraz. Tak sa to stáva. Napríklad zrazu sa našli veci – zrazu k nám prišla veža na
CD prehrávač. Mali sme jeden magnetofón, ktorý sme používali a striedali sme si ho a niekto mal
niekde túto vežu.
Mgr. Miloslav Repaský
Pokiaľ by bol kľúč pasoval tak si otvorím. Ja nehovorím, že si zlodejka. A ja sa mám ako cítiť?
Ešte sú v dolnej škole veci, žinienky, dodnes sú tam. Je tam aj gymnastický pás, to sú veci čo
patria do centra, majú pridelené číslo. Vieš, že sme robili činnosť dole v škole aj hore, aj
v triedach, využívali sme všetky možné priestory, ktoré sa dali.
Ing. Ľuboslav Longauer
Ja keby som mal vylomený alebo vymenený zámok, tak by som urobil záznam, že chýba diktafón.
Všetky veci sú už v CVČ, o ktorých hovoríte.
Mgr. Miloslav Repaský
Minulý týždeň v utorok som mal krúžok v dolnej škole a gymnastický pás tam bol.
Nechceli ste, pán riaditeľ, pripustiť výmenu horolezeckej steny.
JUDr. Jozef Tekeli
MZ nie je na to posudzovať kto čo povedal alebo tvrdil. Máme schválené zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta, podľa ktorých mesto, orgány mesta a organizácie sú povinné
hlásiť škodovej komisii poškodenie alebo odcudzenie majetku do 15 dní od kedy sa o tom
dozvedeli. Táto povinnosť bola porušená, mali ste nahlásiť odcudzenie.
Mgr. Miloslav Repaský
Prečo nie sú na strojoch inventarizačné čísla?
Mgr. Peter Vandraško
Už sme to uzavreli.
Mgr. Miloslav Repaský
Tu je vyjadrenie p. riaditeľa, že čísla boli a zotreli sa. Aké čísla tam boli keď boli navyše stroje?
PhDr. Bohuš Vaľko
Toto nikam nesmeruje. Posilňovacia stena – to je jasné. Milo Repaský s tenisovými raketami
nikdy nenarábal, s tým som robil ja. Treba spočítať nákup rakiet, odrátať vyradené rakety a ak je
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tam rozdiel, tak ja rakety dodám. Milo s raketami nič nemal. K diktafónu sa nevyjadrujem. Tu je
niečo, čo ide mimo veci. Vyjadrujem zo svojej strany vôľu rakety vyriešiť.
MVDr. Michal Kapusta
Máme návrh na uznesenie. Chýbal majetok za 460,-€. Prečítal návrh na uznesenie.
Mgr. Miloslav Repaský
Neviem či je to správne.
MVDr. Michal Kapusta
To je mimo lavičiek. Celé bolo nad 1 000,-€.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba zvážiť uznesenie, ja nie som zodpovedný za tieto veci. Došlo k poškodeniu môjho mena, ja
s tým nesúhlasím.
Peter Hanigovský
Nech sa akceptuje návrh p. Vaľka.
JUDr. Jozef Tekeli
Je vykonaná inventúra, kde je schodok. A so schodkom inventúry je potrebné niečo urobiť. Alebo
sa odpíše alebo dôjde k vymáhaniu schodku. Ak nechceme mať záverečný účet a audit
s výhradami, tak je potrebné prijať uznesenie, buď v jednom alebo druhom zmysle.
Mgr. Jozef Bača
Chýbajú nám rakety dnes – niekto ich donesie. Zajtra bude chýbať niečo iné, donesieme....toto
nie je schodná cesta.
Mgr. Miloslav Repaský
Fakt je , že v CVČ je 9 tenisových rakiet. Poprosím o inventúrny zápis z roku 2008.
JUDr. Jozef Tekeli
To nie sú tie rakety.
Mgr. Miloslav Repaský
Funkčnú raketu niekto vyradí? Viezol som cez víkend ľudí na lyžiarsky zájazd a hovorili, mi že
celá lesná správa hovorila o tom, že chýbajú nejaké veci a že som za to zodpovedný. To sú vážne
veci a ja tiež nechcem za to, čo som urobil pre mesto, aby o mne takto rozprávali. Nezaslúžim si
to.
PhDr. Bohuš Vaľko
Zistíme skutkový stav rakiet. Ja nehovorím , že som tie rakety zobral. Boli kúpené, ak chýbajú,
dodám. Hľadajme riešenie, ktoré je schodné, aby nikoho meno nebolo poškodené. Toto je len
o slovných súbojoch, o ničom inom.
Mgr. Miloslav Repaský
Budem žiadať ospravedlnenie. Povedali ste aj vy, pán primátor, že som neodovzdal veci,
povedali ste to na mestskom zastupiteľstve.
Mgr. Jozef Bača
Riešila to inventarizačná komisia.
JUDr. Jozef Tekeli
Na začiatku bola prezentovaná vôľa. Ja mám pán poslanec pocit, že vy nechcete toto riešiť.
Mgr. Peter Vandraško
Navrhujem prestávku.
- pokračovanie v rokovaní po prestávke
MVDr. Michal Kapusta
Pán poslanec ma vyzval aby som doniesol podklady roku 2008. Prečítal záver inventúry z roku
2008. To je tá zápisnica, o ktorej som vám povedal na pracovnom rokovaní, kde chybil mestský
úrad. Tento záver inventúry, o ktorom rozprávame teraz, bude za rok 2010. Riaditeľom je pán
Longauer. Tým, že to podpíše berie na seba časť zodpovednosti. Nijaké meno nie je poškodené.
Zápisnicu z inventúry v roku 2008 podpísali Ing. Čarná, Mgr. Kapustová, p. Markovičová a p.
Longauer.
Ing. Mariana Kovalská
Za rok a pol idú reči, špinia sa ľudia a je jasný záver toho, čo ste teraz prečítali. Čítali ste všetky
nuly za rok 2008. Sám ste uznali, že mestský úrad pochybil. Pán kontrolór koľko ste na úrade?
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Lebo v tomto čase aj p. kontrolór bol kontrolórom, prečo sa nedávali návrhy vtedy, prečo tu teraz
nie sú členovia inventarizačnej komisie? Úplne všetko bolo zbytočné, špinia sa na ľudia. Za
všetko, čo sa stalo zodpovedá niekto iný. Pánovi riaditeľovi CVČ v prvom rade malo záležať na
tom, aby si prevzal majetok. Nie je možné, aby riaditeľ nezodpovedal za nič. Riaditeľ si má
v prvom rade prevziať majetok a mal za to zodpovedať.
Mgr. Jozef Bača
Nemôže riaditeľ prebrať to, čo tam nie je.
MVDr. Michal Kapusta
Na pracovnom stretnutí si nebola p. Kovalská, poslanci boli všetci, povedali sme, že to nebudeme
dávať vonku. Povedala si presne to o čom sme rokovali.
JUDr. Jozef Tekeli
Pani Kovalská poškodili ste zamestnancov MsÚ – členov inventarizačnej komisie. Som
kontrolórom od 1.3.2009.
p. Kovalská
Závery v roku 2008 boli nulové, prečo to riešite až teraz?
Ing. Ľuboslav Longauer
V roku 2008 – faktúry tie zámenné, doniesol p. Repaský a doniesol ich až v roku 2009. Prečo, keď
v roku 2008 všetko súhlasilo, prečo v roku 2009 doniesol zámenné faktúry?
Mgr. Miloslav Repaský
Faktúry boli opravené v roku 2004.
Mgr. Ján Furman
Dávam návrh na ukončenie diskusie s tým, že máme predložené uznesenie, ktoré je potrebné
prijať. Vyriešme tento problém a bolo by dobré aby sme to viac neotvárali. Prijatím tohto
uznesenia sa ruší blokácia členstva v komisiách – v komisii finančnej.
Hlasovanie o ukončenie diskusie k bodu č. 4
+
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

Uznesenie č.: MZ-2-11-B-1
MZ schvaľuje zúčtovanie inventarizačného rozdielu vo výške 464,35- € zisteného pri riadnej
inventúre majetku za rok 2010 v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času „Spišský hrad“,
Školská ulica 10, 053 04 Spišské Podhradie a upúšťa od vymáhania majetkových práv mesta
zistených pri vykonaní tejto inventúry.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.01.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
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.: 5

Odvolanie členov Rád škôl a Dozornej rady Služby mesta
s.r.o. delegovaných mestským zastupiteľstvom v minulom
volebnom období
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MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne odvolania poslancov z rád škôl za predchádzajúce volebné obdobie.
Mgr. Jozef Bača
Pán Repaský, na minulom MZ si povedal, že je v rozpore členstvo p. Komaru a p. Vandraška
v Rade CVČ. A nie je to pravda, nehovorme neoverené veci.
Mgr. Miloslav Repaský
Po dvoch rokoch sa robí to isté. Raz sa to robí takým spôsobom a potom iným. Čo je správne?
MVDr. Michal Kapusta
Minulé MZ sme zvolili nových členov do rád škôl. Nemal by byť problém starých poslancov za
predchádzajúce volebné obdobie odvolať.
Predniesol návrh na uznesenie
Uznesenie č.: MZ-2-11-B-2
MZ odvoláva z Rady školy pri Materskej škole, Májová 54 v Spišskom Podhradí Mgr. Máriu
Kickovú, Ing. Mareka Mikulu a Mgr.art. Štefana Siváňa.
Zodpovedný:
predseda rady školy
Termín:
27.01.2011
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

Uznesenie č.: MZ-2-11-B-3
MZ odvoláva z Rady školy pri CVČ „ Spišský hrad“, Školská 10 v Spišskom Podhradí Ing. Jána
Lisoňa a Jozefa Komaru.
Zodpovedný:
predseda rady školy
Termín:
27.01.2011
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

Uznesenie č.: MZ-2-11-B-4
MZ odvoláva z Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Sídlisko hrad 28 v Spišskom
Podhradí Ing. Štefana Mačugu a Petra Hanigovského.
Zodpovedný:
predseda rady školy
Termín:
27.01.2011
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

Uznesenie č.: MZ-2-11-B-5
MZ odvoláva z Rady školy pri Základnej škole na Školskej ulici č. 3 v Spišskom Podhradí Máriu
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Kaľavskú a Petra Hanigovského.
Zodpovedný:
predseda rady školy
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

27.01.2011

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-2-11-B-6
MZ odvoláva z Rady školy pri Základnej škole na Palešovom námestí č. 9 v Spišskom Podhradí
Mariána Boržika, Vladimíra Tomka a Mgr. art. Štefana Siváňa.
Zodpovedný:
predseda rady školy
Termín:
27.01.2011
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

Mgr. Ján Furman
Dávam návrh aby sa členkou Rady školy pri Základnej škole Palešovo nám. 9 za zriaďovateľa
stala p. Brindzová.
MVDr. Michal Kapusta
Máme dva návrhy a dve miesta. Pani Brindzová a p. Repaský.
Uznesenie č.: MZ-2-11-B-7
MZ deleguje za zriaďovateľa Mgr. Miloslava Repaského a Elenu Brindzovú za členov Rady školy
pri Základnej škole, Palešovo nám. 9 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
predseda rady školy
Termín:
27.01.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
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

MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné odvolať predchádzajúcich členov dozornej rady Služby mesta s.r.o.
JUDr. Jozef Tekeli
V zmysle zakladateľskej listiny počet členov dozornej rady je 3, keďže na predchádzajúcom MZ
boli zvolení ďalší traja, tak členov delegovaných MZ v predchádzajúcom volebnom období je
potrebné odvolať.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol návrh na uznesenie.
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Uznesenie č.: MZ-2-11-B-8
MZ odvoláva členov dozornej rady Služby mesta s.r.o. delegovaných MZ vo volebnom období
2006-2010 menovite: Ing . Štefana Mačugu, Vladimíra a
Petra Hanigovského .
Zodpovedný:
konateľ Služby mesta s.r.o.
Termín:
27.01.2011
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
V rámci toho, že sa urobila chyba pri menovaní členov bytovej komisie navrhujem odvolať p.
Palečekovú a schváliť do komisie p. Knapovú zo Služieb mesta s.r.o.
Uznesenie č.: MZ-2-11-B-9
MZ schvaľuje zrušenie členstva p. Márie Palečekovej v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej.
Zodpovedný:
predseda komisie
Termín:
27.01.2011
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

Uznesenie č.: MZ-2-11-B-10
MZ schvaľuje p. Máriu Knapovú za členku Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.
Zodpovedný:
Predseda komisie
Termín:
27.01.2011
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

Rôzne
Peter Hanigovský
Pani Baštová predala na Štefánikovej ulici dom. Pán Palenčár z toho domu vozil odpad
a vysypoval ho na nelegálnu skládku. Vyzval som aj mestskú políciu, aby to riešili. Odpad je stále
okolo cesty, vyzerá to otrasne.
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Štefan Faltin
Zasadala komisia ochrany verejného poriadku. Do našej komisie bola navrhnutá aj kontrolná
komisia, ale vzhľadom k tomu, že máme hlavného kontrolóra dávam návrh, aby bola kontrolná
komisia zrušená a ostala len Komisia ochrany verejného poriadku a škodová.
JUDr. Jozef Tekeli
V zmysle zákona o obecnom zriadení sú všetky komisie MZ jeho poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány. Preto nemá zmysel osobitné označenie komisie ako kontrolná.
MVDr. Michal Kapusta
Sú pridelené byty na Rybníčku, kúpalisko je prázdne, vybrali sme okná a dvere, bol statik posúdiť
stav, je tam v jednej časti spadnutý strop. Štefánikova 90 – sú dve možnosti: jedna - zbúrať, ak to
urobíme musíme spevniť múr so susedom. To búranie bude stáť cca 200 tis. Sk. Alebo je ešte
jedna možnosť, nechať ten dom stáť, spevniť múr a ostane nám jeden byt.
Vladimír Petrek
Je stanovisko statika na Štefánikovu 90? Ako sa rieši sťažnosť p. Záhradníkovej?
MVDr. Michal Kapusta
Pán Hrobár dostane list so znením uznesenia. Dnes tu bol a oznámili sme mu výsledok.
Miroslav Longauer
ČOV – pýtam sa prečo, ako poslanci, sme neboli oboznámení s postupom výberového konania
ČOV? Žiadna zmienka o výberovom konaní. Máme na to smernicu vydanú primátorom mesta.
Mám tu vzorový postup obce Raslavice. Je to užšia súťaž. Nebolo výberové konanie vo vestníku.
Bol som aj za pánom kontrolórom a ten ma odporúčal za pánom Kapustom. Pýtam sa či pán
hlavný kontrolór nemá záujem o výsledok výberového konania? Pýtam sa zástupcu primátora nemali sme žiadne podklady, len sme hlasovali za nič. V zápisnici minulého MZ p. Furman
povedal, že sme mali pracovné rokovanie a tam sme sa dohodli. Pýtam sa na čom sme sa
dohodli, keď sme nemali podklady?
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal si smernicu aké sú tam limity na zákazky s nízkou hodnotou – pri tej nie je potrebná
písomná zmluva, neporušili sme žiadny zákon. Vysvetlil situáciu. Každému z vás som povedal,
že si môžete prísť nahliadnuť do výberového konania. Poslal som vám dôvody prečo sme neboli
úspešní v niektorých projektoch. Bol som za p. Ocilkom vo Vranove. Ich firma ide podať žiadosť
na životné prostredie, prvú a prvýkrát za štyri roky. Podmienky mandátnej zmluvy majú 3% a to už
zľavil, keď videl, že firma SEG chce 3% lebo najprv chcel 5%. Všetci poslanci boli členmi
výberového konania. Vysvetlili sme si skutočnosti na predchádzajúcom MZ a na pracovnom
rokovaní. Nehovor, že sme viedli prázdne reči.
Miroslav Longauer
Bavíme sa o veľkých peniazoch. Doteraz mesto také peniaze nezískalo. Za štyri roky také
peniaze mesto nedostalo. Ideme do projektu ČOV a ako tu sedím – nebudeme úspešní.
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ som povedal, že do konca mesiaca zavesíme na net všetky granty, v ktorých sme
boli úspešní: rekonštrukcia ZŠ Palešovo nám. 9 – 735 000,- €, rekultivácia skládky – 500 000,-€,
tradičný dom remesiel Starý jarok 44 – 2 000 000,-€, lokálna stratégia komplexného prístupu –
3 000 000,- €, Palešovo nám. č. 25 – 870 000,- €, výstavba domov nižšieho .štandardu. II. etapa
Rybníček – 400 000,–€, Tak nerozprávaj, že za štyri roky sme nedostali takéto peniaze.
Dehonestuješ našu prácu.
JUDr. Jozef Tekeli
Odkázal som vás na pána zástupcu, z toho dôvodu, že je odborne spôsobilá osoba na verejné
obstarávanie. Ak si vy predstavujete komunikáciu tak, že vbehnete do kancelárie a začnete
kričať, to isté sa opakovalo o dva dni, ja tu hovorím, že si vyprosím od vás takéto správanie aby
ste vo veľkom vchádzali a kričali ste na mňa.
Miroslav Longauer
Pán kontrolór podal som tri sťažnosti a nedostal som ani jednu odpoveď.
MVDr. Michal Kapusta
Naozaj v pondelok to tak bolo, vysvetlili sme si určité veci p. poslanec.
Miroslav Longauer
Mňa mrzí, že nedostávame podklady.
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JUDr. Jozef Tekeli
Mňa mrzí, že chodíte a kričíte o teplom mieste.
Miroslav Longauer
Za mesiac budeme diskutovať na túto tému. Pán zástupca bolo potrebné dať na stôl krabicu
s ČOV počas rokovania MZ.
Jozef Komara
Poriešili sme sobášiacich ale neporiešili sme rozlúčku so zomrelými občanmi. Aby sme na to
nezabudli.
Štefan Faltin
Rozprával som s p. Valkovou a ona mi navrhla, žeby bolo dobré osloviť p. Varšovú. To je môj
návrh.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprával som s pánom Varšom, to musí byť človek na zoštylizovanie textu. Možno je myšlienka,
aby sme sa striedali sobášiaci aj pri rozlúčke so zomrelými. Porozmýšľajme do budúceho MZ
o ZPOZ-e a kto by bol jeho tútorom.
Štefan Faltin
Navrhujem na najbližšie MZ.
Miroslav Longauer
Prečo nebola ani jedna moja sťažnosť prerokovaná na MZ?
MVDr. Michal Kapusta
Pán kontrolór podáva správy o kontrole na MZ.
JUDr. Jozef Tekeli
Nebola vybavená. Na dôvod sa opýtajte toho, kto má na starosti príslušnú agendu.
Miroslav Longauer
Ak podám trikrát sťažnosť ani raz nie je riešená?
MVDr. Michal Kapusta
Ak mieriš na reklamné tabule, má to v pracovnej kompetencii pani Vlkolinská.
Peter Hanigovský
Oddelenie výstavby nereagovalo?
Mgr. Jozef Bača
Reagovalo, boli zvolaní podnikatelia mesta, Krajský pamiatkový úrad Levoča. Riešili sa veci.
Uvedomme si, že sme na rokovaní mestského zastupiteľstva. Ak by sme mali rečnícky pult, tak by
sme sa neprekrikovali a neskákali si do reči. Toto sme neschválili. Buďme kultúrni ľudia, ste
poslanci.
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme stretnutie podnikateľov a bol aj p. Odler, pamiatkar. Riešili sme otázku reklám. Dohodli
sme sa na nejakých veciach. Naozaj je na každom jednom podnikateľovi, aby si dohodol
stretnutie s pamiatkarmi. Nie je to jednoduché, odrezať tabuľu a koniec. Máš penzión, musíš mať
reklamu. Možno to nie je v takých rozmeroch akú máš predstavu ty. Bol som na tom rokovaní.
Rokovanie skončí, neposunieš sa nikde, ľudia sú emotívni.
JUDr. Jozef Tekeli
Sám ste mi povedali, pán Longauer, že vám nejde o ostatné reklamné tabule v meste ale
o reklamné tabule p. Sýkoru.
Miroslav Longauer
Pán Odler dal termín 60 dní na odstránenie nelegálnych reklám. Stále tam sú. Prečo to mesto
nerieši? Tu sú vzťahy aké sú a neriešia nič. Bol som pred dvomi rokmi napadnutý. Neriešia sa tu
problémy. Možno sa stane, že sa bude aj strieľať. Neriešia sa problémy na Podzámkovej ulici, boli
sťažosti, tiekla tam voda. Zástupca mal záujem to vyriešiť.
JUDr. Jozef Tekeli
Nemôžu sa riešiť problémy mesta, keď sa riešia osobné problémy. Odkedy som tu, riešia sa
problémy p. Sýkora, p. Longauer atď., rok a trištvrte sa zaoberáme osobnými spormi štyroch
ľudí.
Miroslav Longauer
Nejde o osobný spor, ale je to záujem ľudí. Sú problémy ľudí na Podzámkovej ulici. Boli ste
v teréne? Kedy ste poslali pozvánky susedom?
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JUDr. Jozef Tekeli
Bol som.
Mgr. Jozef Bača
Máš svoju komisiu cestovného ruchu, pán poslanec, predložte návrh.
Miroslav Longauer
Problém s reklamou nebude vyriešený ani za štyri roky.
Mgr. Jozef Bača
Ste reprezentantmi tohto mesta, rešpektujte rokovací poriadok, správajte sa ako poslanci
mestského zastupiteľstva.
Peter Hanigovský
Aj ty sa musíš, pán primátor, posnažiť lepšie viesť rokovanie. Potom nebudú také invektívy ako
teraz. Treba schôdzu viesť. Každý má nejaký názor na spory na Podzámkovej ulici. Ten spor už
beží niekoľko rokov.
Mgr. Jozef Bača
Si v mojej kancelárii možno viac ako doma, pán poslanec, viackrát som ti povedal, že aj keď si
nebol poslancom mohol si prísť na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Dnes máš možnosť dať
návrh a na ďalšom zasadnutí sa opýtať či je splnený alebo nesplnený.
Mgr. Miloslav Repaský
Dal som návrh na uznesenie. Mohli by sme sa i na budúcom MZ venovať programovému
vyhláseniu, ktoré sme schválili na minulom MZ?
Peter Hanigovský
Aj z komisií by mohli ísť nejaké podnety.
Mgr. Jozef Bača
Toto uznesenie som nepodpísal lebo sa mi javí nelogické. Výkon uznesenia je pozastavený. Pred
voľbami – čo som sľúbil toto sa budem snažiť splniť. Ak by som dal menej sľubov ako pred
voľbami nebolo by to férové voči občanom. Je to všetko naša spoločná práca. Sadnime sa na
pracovnom rokovaní, prediskutujme to.
Mgr. Miloslav Repaský
To som nevedel. Som za to, čo povedal p. Hanigovský.
MVDr. Michal Kapusta
Môžeme to dať do bodu rokovania vo februári. Schválili sme rokovací poriadok. Každý návrh na
uznesenie by mal byť predložený písomne, s termínom a uvedením zodpovedného. Každý nech
pošle mailom, čo by chcel na zastupiteľstve predložiť. Každý kto dá návrh na uznesenie musí dať
aj dôvodovú správu.
Vladimír Petrek
Každý poslanec má komisiu. Dajú si návrh činnosti. Ako chceme zosúladiť činnosti komisie?
Neviem ako to chceš alebo akú máš predstavu p. Repaský.
JUDr. Jozef Tekeli
Výkon uznesenia bol pozastavený, je to na nete.
MVDr. Michal Kapusta
Bolo by dobré sa stretnúť na pracovnom rokovaní a predebatovať to
JUDr. Jozef Tekeli
Rozprávali sme o pravidlách rokovania komisií. Prišla otázka či si budú komisie vypracovať
rokovacie poriadky samy alebo ich vypracuje jeden človek a potom sa k nemu vyjadríte.
MVDr. Michal Kapusta
Do 28.2.2011 máme pripraviť štatút mesta. Otázkou je či to nemôže byť v štatúte.
Štefan Faltin
Naša komisia - Ochrana verejného poriadku - mala štatút komisie aj v minulom volebnom období.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť na rokovaní MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 27.1.2011
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