Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 19.09.2019
Program:
P.č.
Obsah
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
5.
Kontrola plnenia uznesení
6.
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zachovanie
a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo
chránených území a zelená infraštruktúra
7.
Návrh VZN č. 3, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3
záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie
8.
Výsledky XIII. kola a vyhlásenie XIV. kola OVS IBV Katúň
9.
Výsledky IX. kola a vyhlásenie X. kola OVS – predaj majetku –
rozostavaná škola na Komenského ulici
10.
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
11.

12.
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Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
primátor

zástupca primátora
primátor

primátor
prednosta MsÚ
prednosta
primátor, predsedníčka
bytovej komisie
primátor, predsedovia
komisií

Majetok:
1. Maroš Prevendár, Hviezdoslavova 13, Spišské
Podhradie a Branislav Butvin – Jamník č. 254 – žiadosť
o odkúpenie časti pozemku
2. Juraj Horváth, Štefánikova 179, Spišské Podhradie –
žiadosť o kúpu domu
3. Branislav Stolárik, Palešovo nám. 43, Spišské Podhradie
– žiadosť o odkúpenie/vysporiadanie časti mestského
pozemku
4. Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice –
zriadenie vecného bremena
5. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45,
Bratislava – náhrada za zriadenie vecného bremena
6. Michal Paľonder, Štefánikova 18, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku
primátor, predsedovia
Oddychová zóna Trhovisko:
komisií
1. Ladislav Labanc, Trhovisko 44, Spišské Podhradie otvorený list
2. Slovenský zväz záhradkárov – ZO 138-33 Spišské
Podhradie – žiadosť o zmenu územného plánu mesta
3. František Baran, Trhovisko 42, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie mestského pozemku
4. Jaroslav Sakmar, Trhovisko 51, Spišské Podhradie –
žiadosť o súhlasné stanovisko mesta k odkúpeniu
pozemkov vo vlastníctve SPF
5. Ján Ondruš, Trhovisko 52, Spišské Podhradie – žiadosť
o súhlasné stanovisko mesta k odkúpeniu pozemkov vo
vlastníctve SPF
6. Filip Biroščák, Trhovisko 50, Spišské Podhradie –
žiadosť o súhlasné stanovisko mesta k odkúpeniu

13.

pozemkov vo vlastníctve SPF
Čerpanie rozpočtu mesta, rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta Spišské Podhradie k 31.07.2019

14.

Schvaľovanie úverov – dlhodobý a prekleňovací krátkodobý
úver – spolufinancovanie projektov EÚ a financovanie
investičných akcií v meste Spišské Podhradie

15.

Použitie rezervného fondu na investičné akcie v meste

16.

Zmena rozpočtu č. 8 mesta Spišské Podhradie na rok 2019

17.
18.
19.
20.

Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

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

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
primátor, hlavný
kontrolór, vedúca
ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia, predsedovia
komisií
primátor
predsedovia komisií
Predsedajúci

P
P
P
P
P

MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Jozef Bača
Vladimír Tomko
Jozef Jenča
Mária Kaľavská
Mgr. Milan Blahovský
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 11
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ.
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Uznesenie č.: MZ-07-19-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

19.09.2019

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

+

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov – Mgr. Jozef Bača, Vladimír Tomko a Jozef Jenča.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jozef Bača, Vladimír Tomko, Jozef Jenča.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
MVDr. Michal Kapusta
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem p. Máriu Kaľavskú a Mgr. Milana Blahovského
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem p. Máriu Kaľavskú a Mgr. Milana Blahovského.
Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať všetkým za oslavy, poslancom, kolegom, členom komisií, bolo to veľmi
slávnostné, pekné, som rád, že prišli ocenení. Pán Hockicko sa ospravedlnil, odišiel z kina, bolo
mu zle, chcem poďakovať aj p. Uharčekovej. Čo sa týka financií, vyskladáme, bolo tam viacero
sponzorov.

3

Na radu ZUŠ dostanete aj na školskú komisiu vyslovenie absolútnej podpory riaditeľovi ZUŠ.
Nejaké nezhody tam trvajú už vyše roka, sú tam také všelijaké podmienky, z kolektívu idú
podnety. Riaditeľ komunikuje s právnikom. Vychádza to tak, že z toho môže byť súdny spor. Aby
ste vedeli, že aj také veci sa dejú. Pán riaditeľ má moju plnú podporu. To dávam len na vedomie.
Prečítal závierku audítora:
„Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, podľa môjho
názoru:
- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade
s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve
Obedy zadarmo – ZŠ Školská 3 musela dvihnúť kapacitu obedov, varia ja pre ZŠ Palešovo nám.
9, varia denne 600 obedov, majú dvoch zamestnancov z úradu práce, kúpili sme auto, s ktorým
vozíme obedy. ZŠ Palešovo nám. 9 – zriadená je školská výdajná jedáleň – všetko spolu stálo
cca 36 tis. €. Nakúpili sme technológiu z Poľska. V ZŠ na Palešovom n. 9 sú dve sily z úradu
práce a jedna pani dôchodkyňa, ktorá pracovala v jedálni na zaučenie. Treba nastaviť systém.
Chcem poďakovať kuchárkam, vedúcej kuchyne v ZŠ Školská 3, pochvaľujú si, chutí im. Aj keby
ten fenomén padol tak škola jedna aj druhá je pripravená aby to fungovalo. Zriaďujeme chránené
pracovisko pre šoféra, má ZŤP – vozí obedy zo ZŠ Školská 3 do ZŠ Palešovo nám. 9 a z MŠ
Májová do MŠ na Štefánikovej ulici – budova Komunitného centra. Financovanie nám vychádza.
Ekonomiku si drží ZŠ Školská 3 veľmi dobre.
Budova Mestského úradu – Mariánske nám. 34 – budova je skolaudovaná, je podaná žiadosť
o platbu. Materská škola - beží kolaudácia, máme problém so zameraním, riešime veci
s katastrom. Cintorín – viac menej končíme, do dvoch týždňov bude ukončený. Parkovisko
Spišská Kapitula – 3.10.2019 preberáme stavbu, začíname kolaudáciu. IBV Galova – pôjdeme
do elektro NN siete rozvody. IBV Rybníček - máme 45 tis. dlh u našich občanov. Rozmýšľame
nad predplácaním elektriny.
Začali sme fasádu na mestskej budove – Mariánske nám. 18. Remíza – strecha a fasáda – je
schválená žiadosť o platbu. Začíname s výstavbou ihriska pod Spišským hradom v areáli MŠK.
Ide sa realizovať výmena povrchu na ihrisku v areáli ZŠ Školská 3, tu sme sa dostali na sumu
15 500,- € s podmienkou, že naši ľudia dajú dole starý trávnik, vyrovnáme povrch a firma príde
natiahnuť nový koberec. 14.10. začneme s asfaltovaním chodníkov na Kúpeľnej ulici. Je
schválená žiadosť o platbu na mlyn a začneme s projektom WIFI.
Je vonku výzva na „Obnov si svoj dom“ , termín na podávanie žiadostí je 07.11.2019.
Akčný plán parkovisko pri Sobotisku, pre mesto je schválených 20 tis. € na PD cez akčný plán.
Mgr. Peter Vandraško
To bude aká generácia trávnika?
MVDr. Michal Kapusta
Vlákno 40 mm, je tam 6 položiek.
Mgr. Peter Vandraško
Jedna vec je urobiť trávnik a druhá je aby to neskončilo tak ako to skončilo teraz, že tam chodí
kto chce a ako chce či to má vôbec nejaký význam, že keď sa tam investície dajú aby sa to dalo
na pravú mieru. Počas vyučovania počas školskej dochádzky má gazdu aj poobede ale potom
tam má kľúče hocikto , kto chce, jak chce, ak nemá kľúče, preskočí plot. Musí to ináč fungovať či
sa to niekomu páči alebo nie. Čo s údržbou ihriska? Nikdy tam nebol dosypaný granulát, možno
raz cez p. Bendžáka. Ak ideme do tej veci tak samozrejme to treba trošku učesať a aby sme prijali
niečo čo bude prínosom. Ale nemôže to tam byť tak ako doteraz. Ak to urobíme, bude to pekné,
tak si to konečne ustrážme.
MVDr. Michal Kapusta
Otvára sa ešte jedna otázka a to ihrisko na MŠK. Dve mestá dostali peniaze na telocvične. Či nie
ísť do výzvy č. 3 a vrátime sa k tej nafukovacej hale z VÚC by sme vedeli dostať cca 110 000,- €.
Ku pravidlám v areáli Školskej 3 sa musíme vrátiť.
Mgr. Peter Vandraško
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Svojho času som inicioval parkovacie miesta na Podzámkovej ulici pri cintoríne, neviem čo sa
teraz tam robí?
MVDr. Michal Kapusta
Vykopalo sa niekoľko m3 zeminy pri odstraňovaní vlhkosti budovy správy cintorína. Vyviezla sa
zemina a naviezol sa makadam. To bol dovoz a prívoz materiálu. PD sme dali urobiť. Do výzvy
na parkovisko sme nemohli ísť, nežije tam 100 Rómov, to bola podmienka. Parkovisko na Sídlisku
hrad je zamietnuté, nespĺňa všetky ekologické atribúty a nádrže na Mariánskom námestí sú
v hodnotení. Parkovisko na Sídlisku hrad som preklopil do MAS, je na čakačke a parkovisko čo je
pri kostole dokončíme cez dotáciu ministerstva financií a taktiež Galovu a potom verejný priestor
Kapitulská ulička na Spišskej Kapitule.
Peter Hanigovský
Rekonštrukcia kina na Sídlisku hrad?
MVDr. Michal Kapusta
Firma bola pred podpisom zmluvy, nepodpísali. Dali sme nové výberové konanie, cena, ktorá je
tvrdili, že je nastavená veľmi nízka. A zrazu 15 firiem si vyžiadalo ponuky a 7 dalo ponuku.
Vysvetlil situáciu ohľadom výberového konania v ZUŠ. Otváranie obálok 3 kola by malo byť 24.9.
Ešte stále súťažíme ZUŠ.
Peter Hanigovský
Čo s pozemkami v bijacovskom chotári? Diana?
MVDr. Michal Kapusta
Robí sa na tom.
Peter Hanigovský
V akom stave je mangeľ čo sme rozobrali u Boronovcov. Niekde by mal byť umiestnený na
Spišskej Kapitule. Treba sa na to pozrieť, aby sa nezabudlo. Je to technická pamiatka.
MVDr. Michal Kapusta
Mal by byť na Kapitule. Zistím to.
Štefan Faltin
Chcem nadviazať na p. Vandraška, 3 roky tam fungujem, poctivo sa brána zatvára ale to je
zbytočné, pokiaľ sa tam nedá celé oplotenie, vysoké tak je zbytočné tú bránu zatvárať. Hovoril
som aj s p. riaditeľom, že musíme nájsť spoločné riešenie. Je tam i kamera, svetlo sa
namontovalo, mládež to obíde a zo zadnej strany si robia tam čo chcú. Je tam neporiadok.
MVDr. Michal Kapusta
Vrátime sa k tomu.
Jozef Komara
V roku 2008 bolo spustené prvé ihrisko. Dostala ho do správy ZŠ Školská 3. Toto nové nemá
nikto v správe alebo aby sa niekto oňho staral. Niektoré ihriská dookola nášho mesta vydržali
menej naše vydržalo celkom dobre, ale je potrebné nájsť spôsob správcovstva.
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Preposlal som vám uznesenia z 18.7.2019. 22 uznesení je splnených a 4 trvajú. Má niekto
dotazy k uzneseniam?
- neboli
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-2
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MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

19.09.2019

Bod č.: 6

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zachovanie a obnova
biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená
infraštruktúra
MVDr. Michal Kapusta
Je možnosť ísť do projektov na podporu zelene v meste. Ide o výsadbu 100 stromov v lokalite
mesta, vytvorenie 5 lokalít – 14 500,-€ mesto spolufinancuje 1 000,- €.. Druhý projekt je
revitalizácia mestskej zelene na pozemkoch mesta. Ja by som do našich parkov nešiel, ale skôr
do lokality Rypaj + lokality na jednotlivých sídliskách + Materská škola. Financovanie 95 a 5%.
Maximálne do výšky 100 tis. €. Otázka je či ísť do toho alebo nie.
Peter Hanigovský
Pozemky Rypaj sú mestské?
MVDr. Michal Kapusta
Hovorím o tej časti čo je v zákrute, to je naše.
Peter Hanigovský
Mestské parky si hovoril, že nie. Naše parky ak je sucho tak trpia, je tam veľa kamenia.
MVDr. Michal Kapusta
Oni robia aj rekultiváciu. Nechcem ísť do parkov veľmi, keby sme to rozryli tak nás ľudia
ukameňujú. Majú prísť urobiť výskum trávnika v parkoch. Parky by som z toho vyňal, že keby to
nevyšlo aby sme to neprepálili, aby to najkrajšie čo máme aby sme nezničili. Aby sme 2 roky
nepozerali na blato.
Mgr. Jozef Bača
Nelimitovať, nech urobia štúdiu. Urobme viac tých lokalít.
MVDr. Michal Kapusta
Nedá sa nelimitovať lebo je tam spoluúčasť mesta, aj na komisiách sme si povedali, že musíme
s úvermi opatrne.
Ing. Ján Lisoň
Najprv sa rozhodnime, ktoré pozemky a potom rátajme peniaze. Ktoré pozemky chceme
rekultivovať a potom sa zaoberajme peniazmi. Určiť, ktoré sú našej pozemky a o ktoré je záujem
zrekultivovať.
MVDr. Michal Kapusta
Mne vychádza Rypaj, sídliská a plus Materská škola.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť podanie projektov Zelené mestá na revitalizáciu mestskej
zelene.
Peter Hanigovský
Časový horizont realizácie?
MVDr. Michal Kapusta
Táto výzva je od roku 2017 a nikto do nej nešiel. Tretia výzva by mala byť otvorená v marci. Dnes
to nemusíme schvaľovať. Ten Rypaj sa mi zapáčil, hovoríme o ňom 15 rokov. Do konca
septembra sa nedá podať projekt. Dám to na MZ v októbri.
Peter Hanigovský
Navrhujem skôr to dať ak budeme vedieť aké budú čísla rozpočtu na budúci rok.
MVDr. Michal Kapusta
Komisia vybrala lokality.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia sa zaoberala projektom Zelené mestá, ku ktorému vykonala i obhliadku
v teréne. Odborné posúdenie lokalít ako i druh drevín ponecháva na Komisiu životného
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prostredia. Medzi lokalitami by mohli byť napr. lokality: Rypaj, ZŠ Školská 3, rekultivovaná skládka
TKO (Štefánikova ulica), Materská škola ale aj iné.
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-3
MZ berie na vedomie informáciu o podaní žiadosti o NFP „Zachovanie a obnova biodiverzity
a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra“.
Zodpovedný:
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 7

Návrh VZN č. 3, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 3 záväznej časti
Územného plánu mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Pripomienky sme prebrali. Je pripravená nová lokalita na výstavbu domov.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-3
Mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 26 a § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon)
a) berie na vedomie
1. Správu o prerokovaní a výsledky z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 3 Územného
plánu mesta Spišské Podhradie.
2. Výsledok preskúmania podľa § 25 stavebného zákona návrhu Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu mesta Spišské Podhradie Okresným úradom Prešov, odborom výstavby
a bytovej politiky, vyjadrenom v stanovisku č.: OÚ-PO-OVBP1-2019 /42049/97965 zo dňa
5.9.2019.
b) súhlasí
s vyhodnotením pripomienok z verejného prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 3
Územného plánu mesta Spišské Podhradie
c) schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu mesta Spišské Podhradie.
2. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie č. 3/2019, ktorým sa vyhlasujú
Zmeny a doplnky č. 3 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
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Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

+

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

19.09.2019

+

+
+
+
+

Prešiel projekt Parkovisko pod Spišským hradom, štúdia hovorí o 99 parkovacích miestach,
otvárali by sme doplnky územného plánu mesta . 4 aby sa parkovisko rozšírilo na 300
parkovacích miest. P. Michalík, p. Korinek, záhradkári pri Tehelni, p. Kešeľak – ich žiadosti je
potrebné tiež zapracovať do územného plánu. Je pred nami výstavba rodinných domov na
obdobie 10-15 rokov, je to lokalita na 130-150 domov.
Bod č.: 8

Výsledky XIII. kola a vyhlásenie XIV. kola OVS IBV Katúň
Mgr. Jozef Srnka
V tomto kole nebola doručená v stanovenom termíne žiadna súťažná ponuka.
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-4
MZ berie na vedomie výsledok XIII. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

19.09.2019

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-4
MZ schvaľuje vyhlásenie XIV. kola OVS IBV Katúň (podmienky ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Výsledky IX. kola a vyhlásenie X. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola
na Komenského ulici
Mgr. Jozef Srnka
Taktiež v tomto kole nebola doručená v stanovenom termíne žiadna súťažná ponuka.
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-5
MZ berie na vedomie výsledok XIII. kola OVS rozostavaná škola na Komenského ulici.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-5
MZ schvaľuje vyhlásenie X. kola OVS rozostavaná škola na Komenského ulici (podmienky ako
v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
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Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Prečítala návrhy na uznesenia na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na Mariánskom námestí 18 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pána Ing. Alexandra Tceliuka a manželku Svetlanu Tceliuk bytom – povolenie na pobyt Poráč č.
447 na dobu určitú od 27.8.2019 do 30.11.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Peter Vandraško
Prišiel som s nimi do kontaktu. Ten pán je inžinier, ktorý manuálne pracuje, urobil si aj skúšky,
ktoré ho budú oprávňovať vykonávať inžiniersku činnosť aj na Slovensku. Je to viacpočetná
rodina, deti chodia do školy k nám, určite sú to rodičia čo sa o deti starajú, na vystupovaní to
vidieť. Chcú byť zaradení do našej komunity, bez predsudkov. Akceptujú všetko, aj školu aj naše
zákony. Chcú tu zostať.
MVDr. Michal Kapusta
Za mnou bol pán, ktorý sprostredkovával veci, prihlásili deti na Školskú 3. Dohodli sme postup aj
s tým vybavením bytu od p. Bučáka.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 10 na Palešovom námestí 25 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pani Alexandru Chomovú bytom Starý jarok 47, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.10.2019
do 31.12.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-07-19-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 9 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Teréziu Knižkovú, bytom Májová 12, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.10.2019 do
31.12.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Majetok:
1. Maroš Prevendár, Hviezdoslavova 13, Spišské Podhradie a Branislav
Butvin, Jamník č. 254 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Zámer sme schvaľovali na minulom MZ. Po GP to je 439 m2. Cenu akceptujú. Je to krajný
pozemok, rozšíria sa k potoku.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-9
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 – novovzniknutá parcela KN-C 2076/9 –
ostatná plocha vo výmere 439 m2 odčlenená od pozemku KN-C 2076/1 – ostatná plocha vo
výmere 899 m2 na základe GP č. 76/2019 vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom dňa
16.9.2019, overeného Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa 25.09.2019 pod číslom
G1-314/19, nachádzajúca sa v k ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 1 na Maroša
Prevendára, Hviezdoslavova 13, Spišské Podhradie v podiele: 1/2 a Branislava Butvina, 053 22
Jamník 254 v podiele: ½ spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že
prevodom majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosuladenie
vlastníctva stavby a pozemku a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na
tvar a rozmery pzemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-10
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku - novovzniknutá parcela KN-C 2076/9– ostatná plocha vo
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výmere 439 m2 odčlenená od pozemku KN-C 2076/1 – ostatná plocha vo výmere 797 m2 na
základe GP č. 76/2019 vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom dňa 16.9.2019, overeného
Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa 25.09.2019 pod číslom G1-314/19,
nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie Maroša Prevendára, Hviezdoslavova 13, Spišské
Podhradie v podiele: 1/2 a Branislava Butvina, 053 22 Jamník 254 v podiele: ½ za celkovú cenu
10,- Eur/m2. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradi kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
2. Juraj Horváth, Štefánikova 179, Spišské Podhradie – žiadosť o kúpu domu
MVDr. Michal Kapusta
Majú záujem o dom na Štefánikovej ulici – bývalý dom Bevilaqua.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia sa oboznámila so žiadosťou Juraja Horvátha o kúpu domu. Nakoľko bola
vyhlásená Obchodná verejná súťaž na kúpu nehnuteľnosti na Štefánikovej 83 a do rokovania MZ
do 17.07.2019 neboli podané žiadne ponuky, komisia odporúča MZ odpredať predmetnú
nehnuteľnosť Jurajovi Horváthovi, bytom Štefánikova 179, Spišské podhradie za cenu 30 000,- €.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje vyhlásiť OVS na predaj domu Štefánikova 83 Spišské Podhradie za
minimálnu cenu 30 100,–€.
Jozef Komara
Komisia pre výstavbu berie žiadosť na vedomie, podmienky predaja a vypratania nehnuteľnosti
odporúča na schválenie finančnej komisii.
MVDr. Michal Kapusta
Obidva prevody musia ísť cez dve mestské zastupiteľstvá či to bude zámer alebo súťaž.
Transparentnejšia je obchodná verejná súťaž. Ja nemám problém ani s jedným.
Mgr. Peter Vandraško
Keď to bude chcieť tak začne so sumou 30 100,- € ako navrhuje finančná komisia.
MVDr. Michal Kapusta
Kúpili sme tento dom pred niekoľkými rokmi za cca 900 tis. Sk.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-11
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou Obchodnej verejnej súťaže a to: rodinný dom
s.č. 537 na parcele KN-C 146 a parcela KN-C 146 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227
m2 a parcela KN-C 147 – záhrada vo výmere 374 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísané na LV č. 1.Podmienky OVS:
- minimálna cena: 30 100,- €r
- termín doručovania súťažných návrhov: 09.10.2019
- vyhlasovateľ ma právo kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť OVS
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- členovia komisie: všetci poslanci

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

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

19.09.2019

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
3. Branislav Stolárik, Palešovo nám. 43, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie/vysporiadanie časti mestského pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o zadnú časť smerom k Sídlisku hrad.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia prerokovala žiadosť a vykonala obhliadku predmetnej nehnuteľnosti. Komisia
odporúča vyzvať žiadateľa o doloženie geometrického zamerania pozemku. Až po doložení
geometrického zamerania odporúča MZ odpredať časť pozemku KN-C 101/1 za cenu 7,- €/1 m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odpredaj časti pozemku na parcele C-KN 101/1 o výmere
16 m2 pre Branislava Stolárika za cenu 10,- €/m2.
Jozef Komara
Komisia výstavby berie žiadosť na vedomie a odporúča doložiť vypracovaný geodetický plán
záberu pozemku spôsobeného výstavbou oplotenia.
Mgr. Peter Vandraško
Je to mladá rodina, ktorá neodišla z Podhradia, majú deti, ktoré chodia do našich škôl, ak
môžeme aspoň máličko v prospech nich urobiť, tak urobme a ešte investujú svoje financie na
opravu domov v meste. Pri 16 m2 by som sa nebavil o nejakých halieroch, asi tak.
MVDr. Michal Kapusta
Postavil kamenný múr a nemal ohlásenie drobnej stavby, už tu sme sa k tomu postavili veľmi
priateľsky, pretože to sám priznal a prišiel na úrad aby sa veci vyriešili k spokojnosti oboch strán.
Je veľa takýchto prípadov. Určite je to potrebné dať do súladu.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-12
MZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku formou prípadu osobitného zreteľa a pozemok
nachádzajúci sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísaný na LV č. 1, časť parcely KN-C 101/1
zastavané plochy a nádvoria vo výmere cca 16 m² za cenu 10,- eur /m² pre Branislava Stolárika,
Palešovo námestie 43, Spišské Podhradie. Žiadateľ je povinný vypracovať geometrický plán na
vlastné náklady za prítomnosti kompetentného zamestnanca MsÚ.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+

12

Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice – zriadenie
vecného bremena
Jozef Komara
Komisia výstavby odporúča MZ zriadenie vecného bremena odplatou jednorazovej náhrady
v súlade s Memorandom zo dňa 03.04.2014.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia odporúča MZ schváliť náhradu za zriadenie vecného bremena odplatou vo
forme jednorázovej náhrady stanovenej znaleckým posudkom.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje schváliť zriadenie vecného bremena v prospech VSD a.s. Košice
v súlade s Memorandom zo dňa 03.04.2019 na parc. KN-C 1777/1 vo výmere 168 m2 podľa GP
453/2018 – výška náhrady 168,- € a parc. KN-C 1782 vo výmere 100 m2 podľa GP 212/2019 –
výška náhrady 100,- €.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-13
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
ako povinného z vecného bremena parcela č. C-KN 1777/1 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 9056 m2 nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaná na LV č. 1 v prospech
Východoslovenskej distribučne, a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361 z dôvodu realizácie
stavby: "Elektro-energetické zariadenie".Rozsah vecného bremena je určený geometrickým
plánom č. 453/2018 vyhotovený spoločnosťou GEODETING, s.r.o. , overený Okresným úradom
Levoča, odbor katastrálny dňa 27.12.2018 pod číslom G1-387/18 s plochou pozemkov vo veľkosti
168 m². Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú odplatne v zmysle Memoranda zo dňa
03.04.2014.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-14
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
ako povinného z vecného bremena parcela. č. C-KN 1782 - zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 6160 m2 nachádzajúca sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaná na LV č. 1 v prospech
Východoslovenskej distribučnej a. s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36599361 z dôvodu realizácie
stavby: "Elektro-energetické zariadenie". Rozsah vecného bremena je určený geometrickým
plánom č. 212/2019 vyhotovený spoločnosťou GEODETING, s.r.o., overený Okresným úradom
Levoča, odbor katastrálny dňa 07.05.2019 pod číslom G1-144/19 s plochou pozemkov vo veľkosti
100 m². Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú odplatne v zmysle Memoranda zo dňa
03.04.2014.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

+
+
+

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
5. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava – náhrada
za zriadenie vecného bremena
Jozef Komara
Komisia výstavby odporúča MZ schválenie náhrady za zriadenie vecného bremena odplatou
jednorazovej náhrady stanovenej znaleckým posudkom.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje schváliť zriadenie vecného bremena v prospech NDS a.s. Bratislava.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia odporúča MZ schváliť náhradu za zriadenie vecného bremena odplatou vo
forme jednorazovej náhrady stanovenej znaleckým posudkom.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-15
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
ako povinného z vecného bremena, nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaných na
LV č. 1 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO:
35919001 z dôvodu realizácie stavby: "D1 Jablonov – Studenec“. Rozsah vecného bremena je
určený geometrickým plánom. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú odplatne v zmysle
znaleckého posudku a to nasledovne:
1. Parcela KN-C 1777/2 – zastavané plochy a nádvoria, diel č. 1 vo výmere 5 m2 podľa GP
č. 29/2009 vyhotoveného MCgeo s.r.o., výška náhrady stanovená znaleckým posudkom č.
38/2010 vyhotoviteľa Ing. Stanislava Lasicu: 56,50 €
2. Parcela KN-C 2345 – ostatná plocha, diel č. 8 vo výmere 1 m2 podľa GP č. 29/2009
vyhotoveného MCgeo s.r.o., výška náhrady stanovená znaleckým posudkom č. 38/2010
vyhotoviteľa Ing. Stanislava Lasicu: 11,18 €
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

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

19.09.2019

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-16
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
ako povinného z vecného bremena, nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaných na
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LV č. 1 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO:
35919001 z dôvodu realizácie stavby: "D1 Jablonov – Studenec“. Rozsah vecného bremena je
určený geometrickým plánom. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú odplatne v zmysle
znaleckého posudku a to nasledovne:
1. Parcela KN-C 2283/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 podľa GP č.
45/2009 vyhotoveného MCgeo s.r.o., výška náhrady stanovená znaleckým posudkom č.
40/2010 vyhotoviteľa Ing. Stanislava Lasicu: 194,53 €
2. Parcela KN-C 2334/3 – vodná plocha vo výmere 1 m2 podľa GP č. 45/2009 vyhotoveného
MCgeo s.r.o., výška náhrady stanovená znaleckým posudkom č. 40/2010 vyhotoviteľa Ing.
Stanislava Lasicu: 8,49 €
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

19.09.2019

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

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-17
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
ako povinného z vecného bremena, nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaných na
LV č. 1 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, IČO:
35919001 z dôvodu realizácie stavby: "D1 Jablonov – Studenec“. Rozsah vecného bremena je
určený geometrickým plánom. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú odplatne v zmysle
znaleckého posudku a to nasledovne:
1. Parcela KN-C 2345 – ostatná plocha, diel č. 12 vo výmere 1 m2 podľa GP č. 35/2009
vyhotoveného MCgeo s.r.o., výška náhrady stanovená znaleckým posudkom č. 432010
vyhotoviteľa Ing. Stanislava Lasicu: 11,18 €
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

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

19.09.2019

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-18
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
ako povinného z vecného bremena, nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaných na
LV č. 2269 a LV č. 1 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Dúbravská cesta 14,
Bratislava, IČO: 35919001 z dôvodu realizácie stavby: "D1 Jablonov – Studenec“. Rozsah
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vecného bremena je určený geometrickým plánom. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú
odplatne v zmysle znaleckého posudku a to nasledovne:
1. Parcela KN-E 1789/2 – orná pôda, diel č. 1 vo výmere 363 m2 podľa GP č. 17/2014
vyhotoveného GEOFLEX s.r.o., výška náhrady stanovená znaleckým posudkom č.
19/2019 vyhotoviteľa Ing. Karola Jančok: 11,18 €
2. Parcela KN-C 2392 – ostatná plocha, diel č. 3 vo výmere 5 m2 podľa GP č. 17/2014
vyhotoveného GEOFLEX, s.r.o., výška náhrady stanovená znaleckým posudkom č.
19/2019 vyhotoviteľa Ing. Karol Jančoka: 11,18 €

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

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

19.09.2019

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-19
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
ako povinného z vecného bremena, nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaných na
LV č. 2269 a LV č. 1 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti a. s., Dúbravská cesta 14,
Bratislava, IČO: 35919001 z dôvodu realizácie stavby: "D1 Jablonov – Studenec“. Rozsah
vecného bremena je určený geometrickým plánom. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú
odplatne v zmysle znaleckého posudku a to nasledovne:
1. Parcela KN-E 903/1 – orná pôda, diel č. 3 vo výmere 77 m2 podľa GP č. 17/2014
vyhotoveného MCgeo, s.r.o., výška náhrady stanovená znaleckým posudkom č. 44/2010
vyhotoviteľa Ing. Stanislava Lasicu: 868,34 €
2. Parcela KN-C 1777/2 – zastavané plochy a nádvoria, diel č. 8 vo výmere 5 m2 podľa GP
č. 39-G/2009 vyhotoveného MCgeo, s.r.o., výška náhrady stanovená znaleckým
posudkom č. 44/2010 vyhotoviteľa Ing. Stanislava Lasicu: 56,50 €
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok:
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Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

+

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

19.09.2019

+
+
+
+
+

6. Michal Paľonder, Štefánikova 18, Spišské Podhradie – žiadosť o
odkúpenie stavebného pozemku
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia berie žiadosť Michala Paľondera na vedomie nakoľko v predmetnej žiadosti
nie je bližšie špecifikovaná parcela.
Jozef Komara
Komisia výstavby žiadosť zamieta z dôvodu, že je neúplná, bez definovania konkrétnej parcely.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť Michala Paľondera o odkúpenie stavebného
pozemku.
MVDr. Michal Kapusta
Jedná sa o lokalitu pri Poľovníckom dome. Na tej lokalite je zaujímavé, že vodovodná prípojka je
súkromnou prípojkou. Robíme na preklasifikovaní súkromnej prípojky vody.
Uznesenie č.: MZ-07-19-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Michala Paľondera, Štefánikova 18, Spišské Podhradie na odkúpenie
stavebného pozemku.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

19.09.2019

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Oddychová zóna Trhovisko:
1. Ladislav Labanc, Trhovisko 44, Spišské Podhradie – otvorený list
2. Slovenský zväz záhradkárov – ZO 138-33 Spišské Podhradie – žiadosť
o zmenu územného plánu
3. František Baran, Trhovisko 42, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
mestského pozemku
4. Jaroslav Sakmar, Trhovisko 51, Spišské Podhradie – žiadosť o súhlasné
stanovisko mesta k odkúpeniu pozemkov vo vlastníctve SPF
5. Ján Ondruš, Trhovisko 52, Spišské Podhradie – žiadosť o súhlasné
stanovisko mesta k odkúpeniu pozemkov vo vlastníctve SPF
6. Filip Biroščák, Trhovisko 50, Spišské Podhradie – žiadosť o súhlasné
stanovisko mesta k odkúpeniu pozemkov vo vlastníctve SPF
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných na zasadnutí MZ. Je tu viacero žiadostí týkajúcich sa uvedených
nehnuteľností. Prečítal mená. Minule sme si vypočuli obdive strany. Otázka na zväz
záhradkárov, otvárame zmeny a doplnky č. 4 – myslím si, že tých záhradiek je dosť, môj názor je
nemeniť zámer mesta a ponechať ju ako oddychovú zónu, aby to využívali všetci aby sme to
dostali do majetku mesta, pripravili PD k územnému konaniu, vyhlásili územné konanie a išli do
bezplatného prevodu s tým, že mesto to nebude mohlo predať nikomu a zostane to ako
oddychová zóna aby tam zostala cesta aby ste sa dostali k svojim pozemkom. Urobíme tam
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nejaké detské ihrisko, preliezky, šmýkačky, aby sme nenadržali ani jednej ani druhej strane.
Vieme byť do roka majiteľmi týchto pozemkov a tým pádom by prieky mali skončiť. Ešte raz –
mesto to nemôže nikomu predať aby moje slová niekto neprekrútil. Územný plán je platný
a myslím, že nie je dôvod toto meniť.
Jozef Komara
Stavebná komisia odporúča MZ nevyhovieť žiadostiam. Komisia navrhuje vo VZN mesta č.
4/2019 v Územnom pláne mesta Spišské Podhradie ponechať predmetné parcely ako plochu
verejnej zelene, športu a rekreácie, tzv. oddychová zóna.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia odporúča MZ zamietnuť žiadosti a zároveň odporúča vstúpiť do rokovania so
Slovenským pozemkovým fondom a ponechať tieto pozemky podľa územného plánu č. 4 ako
oddychovú zónu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje zamietnuť žiadosti s tým, aby stav v územnom pláne mesta ostal
nezmenený a aby mesto urobilo kroky k nadobudnutiu pozemkov do vlastníctva mesta.
MVDr. Michal Kapusta
Prijali sme uznesenie 2 roky dozadu, že mesto to pôjde vysporiadať a firma Pyrodyn, že dá
zámer. Toto uznesenie zrušíme. Tú lokalitu čo sme vyňali tie 3 domy, lebo tam mali stáť, toto sme
zmenili na oddychovú zónu, pripravíme projekt, dáme na stavebný úrad a budeme rokovať s SPF
aby sme tie pozemky dostali bezodplatne do majetku mesta. Bude tam aj cesta k vašim
pozemkom dozadu, to vám dávam slovo. Besiedka, preliezky atď. Zatiaľ nebudeme riešiť žiadne
spätné úpravy čo boli pred 30-timi rokmi. Nech je to priestor pre všetkých rovnako.
Mgr. Peter Vandraško
Nebol som na poslednom MZ ale v zápisnici som čítal. Keby sa toto všetko nedialo tak túto
situáciu teraz neriešime.
MVDr. Michal Kapusta
Zopakoval informáciu.
Mgr. Peter Vandraško
Tu treba poriešiť veci teraz, že či to je väčšina alebo myšlienka p. Labanca. Tá kúpa nerieši pre
vás niečo majetné skôr aby ste pomohli mestu. Treba pristupovať k tomu tak, ako napr. pri p.
Stolárikovi, treba pre pokoj a kľud chápať ľudí len treba aj chápať človeka, ktorý príde
s myšlienkou, len bola neakceptovateľná. Treba komunikovať medzi sebou.
MVDr. Michal Kapusta
Ten kto niečo vlastní, tak skoro nikto to nemá presne ohradené, ploty sú postavené všelijako. Keď
to bude aj mestské tak my nikoho nenaháňame aby si posunul stĺpik hore alebo dole, tým myslím
aj p. Stolárika, ale raz si to bude musieť vyriešiť každý. Nikto nebude kontrolovať či máte alebo
nemáte stĺpik, či máte alebo nemáte vonku kompostovisko. Ten priestor bude pre všetkých
rovnaký a nech je tam poriadok. Záver – my máme najvyšší zákon mesta a to je územný plán,
ktorý hovorí , že je to oddychová zóna. Vám, všetkým žiadateľom, príde odpoveď na žiadosť –
návrh je zamietnuť.
Štefan Faltin
Čo s tými pozemkami čo kúpil p. Labanc?
MVDr. Michal Kapusta
Pozemky p. Labanca sú pozemkami p. Labanca. On kúpil od súkromnej osoby, ak chce ísť niekto
proti tomu nech dá podnet na kataster alebo prokuratúru. Každý kto má pozemok vie ako sa má
oňho starať, ak je problém je to na úrad životného prostredia. Všetky žiadosti navrhujeme
zamietnuť.
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-6
MZ berie na vedomie otvorený list poslancom p. Ladislava Labanca.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Uznesenie č.: MZ-07-19-F-2
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Termín:
Primátor:

19.09.2019

MZ zamieta žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov – základná organizácia 1 38-33 Spišské
Podhradie o zmenu územného plánu mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

19.09.2019

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-F-3
MZ zamieta žiadosť p. Františka Barana, Trhovisko 42, Spišské Podhradie o odkúpenie
mestského pozemku. MZ poveruje primátora mesta aby rokoval so Slovenským pozemkovým
fondom o možnosti nadobudnutia predmetného pozemku do vlastníctva mesta Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

19.09.2019

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-F-4
MZ zamieta žiadosť p. Jaroslava Sakmara, Trhovisko 51, Spišské Podhradie o súhlasné
stanovisko mesta k odkúpeniu pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. MZ
poveruje primátora mesta aby rokoval so Slovenským pozemkovým fondom o možnosti
nadobudnutia predmetného pozemku do vlastníctva mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

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

19.09.2019

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-F-5
MZ zamieta žiadosť p. Jána Ondruša, Trhovisko 52, Spišské Podhradie o súhlasné stanovisko
mesta k odkúpeniu pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. MZ poveruje
primátora mesta aby rokoval so Slovenským pozemkovým fondom o možnosti nadobudnutia
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predmetného pozemku do vlastníctva mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

19.09.2019

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-F-6
MZ zamieta žiadosť p. Filipa Biroščáka, Trhovisko 50, Spišské Podhradie o súhlasné stanovisko
mesta k odkúpeniu pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. MZ poveruje
primátora mesta aby rokoval so Slovenským pozemkovým fondom o možnosti nadobudnutia
predmetného pozemku do vlastníctva mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

19.09.2019

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Čerpanie rozpočtu mesta, RO a PO mesta Spišské Podhradie k 31.07.2019
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu ohľadne črpania rozpočtu mesta. Prebrali sme to na finančnej komisii.
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-7
MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie, RO a PO k 31.07.2019.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

19.09.2019

Bod č.: 14

Schvaľovanie úverov – dlhodobý a prekleňovací krátkodobý úver –
spolufinancovanie projektov EÚ a financovanie investičných akcií v meste
Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Agentúra pozastavila platby refundácie projektov z minulého roka, štát nám dlží 60 tis. €. Chýbajú
nám hotovosti a chýbajú nám určité veci. Galova ulica po povodni – škoda je 50 tis. neobjednali
sme firmu ani sme nerobili súťaž, poisťovňa chce aby sme opravili a poslali faktúru. Chceme ďalej
riešiť Kúpeľnú ulicu – prepojenie na mlyn – 20 tis., Komenského ulica – nový kanál – spojka – cca
30 tis. Treba nám 100 tis. aby sme poriešili mimoriadne situácie. Ja chcem žiadať premiéra
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peniaze na riešenie mimoriadnej situácie v meste. Práce naviac na MŠ – 80 000,- €, cintorín –
60 000,- €. Keď sme súťažili škôlku, mal som 3 ponuky, jedna ponuka bola vyššia o 80 tis. zrušili
sme súťaž a išli sme dole s cenou, pri podávaní projektu nám hovorili, že budeme musieť niečo
doplatiť. Taká stavby by stála 900 tis. škôlka stála 500 tis. s financovaním sme na tom dobre.
Budovy v meste Mariánske nám. 34 – roky sa tam nič nefinancovalo. Keby sme robili výmenu
kúrenia z vlastných zdrojov stálo by to 80 tis. Za chvíľu budeme mať všetko poopravované
z fondov EÚ, všetky mestské budovy. Cintorín bol nevyhnutý – rekonštrukcia, viem, že tá suma
nie je nízka ale nevieme si ináč pomôcť len úverom. Oslovili sme 3 banky.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala ponuky bánk na poskytnutie dlhodobého a krátkodobého úveru.
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť prijatie cudzích zdrojov financovania od VÚB a.s.:
a) dlhodobého úveru vo výške do 375 000,- € s podmienkami: doba splácania 120 mesiacov,
úroková sadzba 1 M Euribor + 0,49%, poplatok za uzatvorenie úverovej zmluvy 0,10%
z výšky úveru, zabezpečenie – Blankozmenka mesta
b) krátkodobého úveru vo výške do 100 000,- € od VÚB a.s. s podmienkami: doba splácania
12 mesiacov, úroková sadza 12M Euribor + 0,49 %, poplatok za uzatvorenie úverovej
zmluvy- 0,1% z výšky úveru, zabezpečenie – Blankozmenka mesta
Peter Hanigovský
V akom stave máme prípravy je Komenského ulica a mlyn?
MVDr. Michal Kapusta
Máme vytýčené siete aj štúdie. Oslovil som projektantov, urobia PD Galova, Kúpeľná
a Komenského.
Peter Hanigovský
Je predpoklad, že to bude toho roku?
MVDr. Michal Kapusta
Áno, toho roku.
Peter Hanigovský
Rezervný fond má byť použitý na investičné akcie?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam 5 000,- €. Robíme čo sa dá.
Peter Hanigovský
Aké bude úverové zaťaženie?
Ing. Slávka Čarná
Cca 45%.
Ing. Stanislav Ledecký
V zmysle zákona je to stále v poriadku. Prečítal stanovisko k vzatiu úveru. Stanovisko tvorí prílohu
zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-8
MZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k prijatiu návratných zdrojov
financovania.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

19.09.2019

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-20
MZ schvaľuje prijatie cudzích zdrojov financovania od VÚB a.s.:
a) dlhodobého úveru vo výške do 375 000,- € s podmienkami: - doba splácania 120
mesiacov, úroková sadzba 1 M Euribor + 0,49 %, poplatok za uzatvorenie úverovej
zmluvy 0,10 % z výšky úveru, zabezpečenie – vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky
mestom a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
b) krátkodobého úveru vo výške do 100 000,- € od VÚB a.s. s podmienkami: - doba
splácania 12 mesiacov, úroková sadzba – 12M Euribor + 0,49%, poplatok za uzatvorenie
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úverovej zmluvy – 0,1 % z výšky úveru, zabezpečenie – vo forme vystavenia vlastnej
blankozmenky mestom a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke
c) podľa indikatívnej ponuky zo dňa 13.09.2019

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

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

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

19.09.2019

+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Použitie rezervného fondu na investičné akcie v meste
Ing. Slávka Čarná
Podala informácie ohľadom rezervného fondu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť použitie rezervného fondu mesta Spišské Podhradie na
doplnenie zdrojov na financovanie zvýšenia hodnoty hmotného majetku mesta v roku 2019 a to
spoluúčasť pri projekte – výmena strešnej krytiny na výhrevni vlaku 4 000,- € a spoluúčasť pri
projekte – chodník Kúpeľná ulica 1 563,- €.
Peter Hanigovský
Ja navrhujem aby sme naňho nesiahli. Ľutujem, že sme nepomohli ľuďom ako napr. p. Slebodník,
ktorý bol 2x vytopený. Naposledy sa použil na zaplatenie pohrebu p. Bartoša.
Ing. Ján Lisoň
Prečítal na aké veci sa môže použiť rezervný fond.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-21
MZ schvaľuje použitie rezervného fondu mesta Spišské Podhradie na doplnenie zdrojov na
financovanie zvýšenia hodnoty hmotného majetku mesta v roku 2019 a to spoluúčasť pri projekte
- výmena strešnej krytiny na výhrevni vlaku 4 000,- € a spoluúčasť pri projekte - chodník Kúpeľná
ulica 1 563,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

Zmena rozpočtu č. 8 mesta Spišské Podhradie na rok 2019
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Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu o zmene rozpočtu. Je tam zapracovaný úver a dočerpanie rezervného fondu.
Ing. Ján Lisoň
Máme prijaté zásady hospodárenia kde sa hovorí aj o rezervnom fonde a jeho použití, nedá sa
použiť na účely aké spomínal kolega Hanigovský. Prečítal znenie zásad.
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 8 na rok 2019.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-22
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta č. 8 na rok 2019 zo 7 495 534,- € na 8 348 924,- €. Celé
znenie uznesenia tvorí prílohu zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-23
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na rok 2019 a to presun
500,- € z kapitoly 630-640 na kapitolu 610-620.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-24
MZ schvaľuje návrh rozpočtu Výdajnej školskej jedálne, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie na
rok 2019 v sume 3 175,- € (610-620=2 025,- €, 630=1 150,- €).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-25
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZUŠ, Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie na rok 2019 takto:
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Základná
umelecká škola
Originálne
kompetencie (41)
Vlastné príjmy (41)
Vzdelávacie poukazy
(111)
spolu:

úprava
o

upravený

schválený

367 289

372 372

11 000

610, 620

630, 640

376 372

336 189

40 183

11 000

11 000

0

11 000

700

800

800

0

800

378 989

384 172

388 172

336 189

51 983

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

4 000

po
úprave

4 000

Termín:
Primátor:
+
+

700

0

0

19.09.2019

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

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-26
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ŠKD Školská 3, Spišské Podhradie o sumu 1 608,- € v kapitole
610-620 z dôvodu zvýšenia zákonných nárokov zamestnancov a zmeny miery vyučovacej
povinnosti takto:
po
úprave

610, 620

630, 640

1608,00

49 638,00

48 773,00

865,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0,00

2 600,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

416,00

416,00

0,00

416,00

0,00

416,00

0

50 391,00

51 046,00

1 608,00

52 654,00

48 773,00

3 881,00

0,00

ŠKD - pri ZŠ - Školská 3

schválený

Originálne kompetencie (41)

47 375,00

48 030,00

2 600,00

Vlastné príjmy (41)
originály- prenos 2018
Vzdelávacie poukazy (111)
spolu:

Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-07-19-B-27
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upravený

úprava

Termín:
Primátor:
+
+

+
+
+

+

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

700

19.09.2019

+
+
+
+
+

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie a to zvýšenie o sumu 6 598,- €
v kapitole 630 na opravu a údržbu školy takto:
Základná škola spolu
Školská 3, Sp. Podhradie

schválený

upravený

úprava

po úprave

610, 620

630, 640

Prenesené kompetencie (111)

715 599,00

716
087,00

0,00

716
087,00

641 942,00

74 145,00

Prenesené kompetencie 2018

0,00

1 959,00

0,00

1 959,00

0,00

1 959,00

Odchodné

0,00

1 383,00

0,00

1 383,00

0,00

1 383,00

Vzdelávacie poukazy (111)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 482,00

14 482,00

0,00

14 482,00

0,00

14 482,00

795,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

3 700,00

4 200,00

6 598,00

10 798,00

4 200,00

6 598,00

0,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

1 250,00

1 260,00

0,00

1 260,00

0,00

1 260,00

Kapitály (41 - "700")

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistent učiteľa (111)

4 000,00

3 300,00

0,00

3 300,00

3 300,00

0,00

Lyžiarsky kurz

6 450,00

6 150,00

0,00

6 150,00

0,00

6 150,00

150,00

86,00

86,00

0,00

86,00

0,00

1 595,00

1 595,00

0,00

1 595,00

3 800,00

5700,00

0,00

5700,00

0,00

5 700,00

930,00

930,00

0,00

930,00

0,00

930,00

Strava HN-1070633011 72h

5 300,00

5 300,00

0,00

5 300,00

0,00

5 300,00

Preplatok RZZP za rok 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756
456,00

763
432,00

6 598,00

770
030,00

649
942,00

120
088,00

Cestovné
Cestovné 2018
Originálne komp. (41)
Originálne kompetencie 2018
Vlastné príjmy (41)

Príspevok na učebnice
Príspevok na učebnice - cudzí jazyk
Škola v prírode
učebnice HN- 1070 633009 72h

spolu:

Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
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Primátor

Termín:
Primátor:
+
+

+
+

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

19.09.2019

+
+
+
+

Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17

Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám základné podklady. Nechcem o tom dnes hlasovať. Je to združenie duchovného
charakteru miest a obcí, ktoré majú zasvietené kostoly sv. Martinovi. Členské 250,- ročne. Aj
s vikárom sme mali polemiku, funguje združenie ako keby nevťahovalo cirkvi do toho , skôr je to
o samospráve. Ja som za spoluprácu ale to bolo tak nastavené ako keby správcovia tých budov
neboli členmi tohto združenia. Toto nám tam trošku chýbalo, preto nedám hlasovať. Najväčší hráč
je Bratislava a ich ešte neoslovili. Tak sme za to aby Bratislava povedala hlavné slovo. Ono to je
všetko pekné, netreba povedať, že nie, každá mapa je dobrá, Santigao de Compostela – podobná
vec, keby to bolo na nás tak som povedal nie, že my máme Sp. Jeruzalem , nehovoríme nie ani
áno, aby ste trošku porozmýšľali. Otvára sa tu taká možnosť, nie je to zlé mať priateľov len keď to
má byť len o vzniku združenia a nebude fungovať tak to nemá pevný základ.
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-9
MZ berie na vedomie informáciu o Združení Európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku.
Zodpovedný:
Termín:
19.09.2019
Primátor:
Overovatelia:
Bod č.: 18

Správy z komisií pri MZ
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- zmena rozpočtu MsKS
- Ján Michalík, žiadosť o odpustenie stočného – komisia prerokovala predložené doklady
k žiadosti o odpustenie stočného z obdobia 17.08.2017 – 16.08.2018 pre poruchu
vodovodného potrubia v dome a neodvedenie vody kanalizáciou mesta. Žiadateľ
preukázal faktúrami od PVPS a.s. množstvo fakturovanej dodanej pitnej vody: fa č.
519156389 za obdobie 17.08.2017 – 16.08.2018 = 352 m3, fa č. 519156389 za obdobie
17.08.2018 – 14.08.2019 = 90 m3. Žiadateľ 19.10.2018 doručil čestné vyhlásenie o zistení
poruchy a jej odstránení dňa 14.08.2018. Finančná komisia pri vyčíslení predpokladaného
množstva odvedenej odpadovej vody z domu žiadateľa v dotknutom období použila údaj
o spotrebe vody v období 17.08.2018 – 14.08.2019 vo výške 90 m3. Finančná komisia
navrhuje MZ schváliť vrátenie stočného Jánovi Michalíkovi, Starý jarok č. 51 v Spišskom
Podhradí za neodvedenú odpadovú vodu v objeme 263 m3, t.j. 280,49 € bez DPH, 336,59
€ s DPGH.
Uznesenie č.: MZ-07-19-B-28
MZ schvaľuje vrátenie stočného p. Jánovi Michalíkovi, Starý jarok č. 51 v Spišskom Podhradí za
neodvedenú odpadovú vodu v objeme 262 m3, t.j. 280,49 € bez DPH, 336,59 € s DPH.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
19.09.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin

26

+
+

+

Vladimír Šolc
Jozef Jenča
Ing. Ján Lisoň

+
+
+

Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Petrer Vandraško
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre školstvo a šport. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- kolaudácia MŠ
- Výdajná školská jedáleň, Palešovo nám. 9
- krytá nafukovacia hala v areáli ZŠ Školská 3
- financovanie stravovania v ŠJ
Jozef Komara
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
- parkovanie p. Biroščáková
- p. Kleščová – Galova ulica
MVDr. Michal Kapusta
Bolo by treba ako sa vychádza z Hviezdoslavovej na Štúrovu ulicu dať značku.
Ing. Ján Lisoň
Prvá vec je prehľadnosť.
Štefan Faltin
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, priestupkov a dopravy.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
- odstránenie dopravnej značky pri železničnej stanici.
MVDr. Michal Kapusta
K tejto veci čo sa týka značky na železničnej stanici prebieha rokovanie.
Mgr. Peter Vandraško
Tých kľukatých žltých čiar je toľko, že už ani nie je kde zaparkovať. Mesto zainvestovalo do
námestia pre všetkých občanov. Zažil som také nepríjemné veci keď niekto zastal na žltej čiare
a hneď majiteľ domu vytýkal, že tam nemôže stáť. My sme grátis urobili týmto ľuďom slušné
vstupy do domov.
MVDr. Michal Kapusta
Je kde postaviť auto, pred úradom je 25 parkovacích miest. Choď do Bardejova, odstavíš auto
a prejdeš 300 m. Nikto neparkuje v meste.
Ing. Ján Lisoň
Je to problém, nemôžeš zastaviť na žltej čiare. Keď je tam vstup do domu ako môžeš zrušiť žltú
čiaru?
MVDr. Michal Kapusta
Na žltej kľukatej čiare máš zastaviť, nastúpiť, vystúpiť, vyložiť a naložiť. Nie je dobre keď nemôžeš
vyjsť z vlastnej garáže von lebo pred bránou ti stojí auto.
Ing. Ján Lisoň
Olejov dom na Palešovom námestí, je tam žltá kľukatá čiara, majú bránu, že s vozíkom neprejdú,
toto nemá žiadny význam.
MVDr. Michal Kapusta
Tieto závery by som dal schváliť MZ aby si niekto nemyslel, že primátor kreslí čiary biele alebo
žlté ako sa vyspí.
Peter Hanigovský
Ako je to s monitorovaním kanála čo ústí pred mojim domom?
MVDr. Michal Kapusta
Nezabudol som na to.
Uznesenie č.: MZ-07-19-A-10
MZ berie na vedomie Správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
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Termín:

19.09.2019

Primátor:

Overovatelia:
Bod č.: 19

Rôzne
MVDr. Michal Kapusta
Mal som jednanie s p. Petrekom, nestihol som začiatok zápasu s Podbrezovou. Chcel zrušiť
ihrisko a navrhol, aby sme porozmýšľali o tom, že keď urobíme štadión, či tam neurobíme
menšie ihrisko pre deti.
Mgr. Peter Vandraško
Na Májovej ulici bolo stále ihrisko a aj tam zostane. Všetci poslanci v žiadnom prípade
nesúhlasíme s týmto návrhom – ihrisko tam je už min. 40 rokov.
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem veľmi pekne za názor – toto som chcel počuť, že sme všetci za jedno.
Štefan Faltin
Upozorňoval som na kanály z Kúpeľnej na Prešovskú ulicu, že sú spadnuté.
MVDr. Michal Kapusta
Dali sme reklamáciu do firmy DÚHA. Niektoré kanály, ktoré sú napr. na Školskej boli zámerne tal
urobené.
Peter Hangiovský
Treba pozrieť na mestský rozhlas, v centre mesta možno jeden rozhlas ide.
Jozef Jenča
Neviem či sa niekedy riešil chodník na Sp. Kapitulu? Je to nebezpečné. Nebude tam nejaká
alternatíva smerom od Štúrovej za zvodidlami kvôli bezpečnosti? Šoféri ignorujú 50 km rýchlosť.
My máme problém vyjsť autom na cestu. Doteraz som to nejak nevnímal ale teraz keď chodím
s kočiarom tak vidím, že tam je problém.
Bod č.: 20

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 20.00 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 19.09.2019

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

................................................
Prednosta MsÚ
28

29

