Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 07.09.2017
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Podanie žiadosti o NFP Interreg Kultúrno-duchovný turizmus
miest Spišské Podhradie a Glogow Malopolski
Zmluva o spolupráci – mesto Perečin, Ukrajina
Prideľovanie nájomných bytov v meste
Majetok mesta:
1. Marián Faith, Južná trieda 19, Košice – žiadosť o predaj
mlyna a rodinného domu
2. Odkúpenie budovy plynoslužobne SPP
3. Sergej Koperdák, Legionárska 3 Bratislava – zriadenie
vecného bremena na pozemku na Štefánikovej ulici
v Spišskom Podhradí
4. Vysporiadanie lesných pozemkov v katastri obce
Bijacovce
5. Jolana Horváthová, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku
6. Ing. Vladimír Holický, Bc. Alžbeta Holická, Bielidla 4,
Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie pozemku
7. Bc. Marián Slivka, Jána Francisciho 1683/21, Levoča –
žiadosť o odkúpenie pozemku
8. Vyradenie majetku mesta bývalá Reštaurácia pod
hradom
Návrh na zmenu rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie vrátane
škôl a školských zariadení
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Správa hlavného kontrolóra z kontrol vykonaných za I. polrok
2017
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

predsedajúci
primátor
primátor
primátor

Prítomní:
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Mgr. Jozef Bača
Štefan Faltin
Marián Boržik
Mgr. Peter Vandraško

P
P
P
P
P
P

Mgr. Milan Blahovský

Ing. Ján Lisoň
Ing. František Pravlík
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko

zástupca primátora
primátor
primátor
predsedníčka komisie
primátor, prednosta,
predsedovia komisií

primátor, predseda
finančnej komisie
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
predsedovia komisií
predsedajúci

P
P
P
P
P
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Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Mgr. Jozef Bača
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Milan Blahovský
Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Došla žiadosť Ing. Vlkolinskej a Ing. Bineka
o odkúpenie pozemku a žiadosť poľovníckeho združenia Orol - chcel by som tieto dve žiadosti
zaradiť do rokovania k bodu 10.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-1
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
+
Štefan Faltin
+
Mária Kaľavská
+
Vladimír Tomko
+
Mgr. Milan Blahovský
+

Termín:
Primátor:

07.09.2017

+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-17-B-2
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

07.09.2017

+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem: Mgr. Petra Vandraška, Mgr. Jozefa Baču, Mgr. Milana
Blahovského.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Jozef Bača, Mgr. Peter Vandraško, Mgr. Milan
Blahovský.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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
Zapisovateľka – Dana Blahovská.
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem: Máriu Kaľavskú a Štefana Faltina
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 za veľký úspech ZŠ Školská 3 a našim deťom a všetkým holubárom za krásny
a vynikajúci úspech mladých chovateľov holubov – za 7. miesto na majstrovstvách sveta v súťaži
poštových holubov. Super. Chcel by som aby sme si ich zavolať na MZ ak budú správy škôl.
Viacúčelová vodná nádrž – dva týždne sme nechali na vyjadrenie EIA. Podal informáciu ohľadne
umiestnenia nádrže.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-4
MZ schvaľuje realizáciu procesu EIA na stavbu – „Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž“ –
mimo vodného toku – Klčovský potok na pozemkoch spišského biskupstva s prístupovou
komunikáciou napravo od cesty číslo III., ktorá smeruje do mestskej časti Katúň pred železničným
priecestím v lokalite Kobuľany.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
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Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Rybníček-vodovod – máme podpísanú zmluvu o NFP, verejné obstarávanie je na posudzovaní
na ministerstve, myslím si, že koncom septembra by sme mohli začať stavbu.
Zberný dvor – zmluva o NFP je podpísaná, verejné obstarávanie je na posudzovaní.
Bývalá budova Raj – začali sme s realizáciou, máme schválených 501 037,21 €, vyhrala to firma
Transtech Prešov, stavebný dozor Ing. Palenčár, ukončenie 11/2017. Staveb. Náklady sú
340 347,62 €. Je to firma, ktorá robí DSS na Hviezdoslavovej ulici.
Komplexná obnova námestia – sme už u konca, ešte je potrebné doasfaltovať. V októbri sa
vysadia stromy 12 ks – lipa. Realizovala to firma Kameň Spiš Jablonov.
Máme pripravené stavebné povolenie na zateplenie Domu smútku.
IBV Katúň – je už PD k stavebnému povoleniu – elektrina, vodovod, plyn, osvetlenie, kmunikácia.
Pri kostole dokončujeme 22 parkovacích miest. Mali sme problém s archeológiou ale ustali sme
to v celkom prijateľnom finančnom režime.
Začne sa opravovať kostol. Cirkev získala 35 tis. €.
Podali sme žiadosť o NFP na Obnovu požiarnej zbrojnice – 30 000,- €.
Dokončujeme práce na ZŠ Školská 3. Plánovaný koniec je 15.9.2017.
Rekonštrukcia telocvične - Palešovo nám. 9 – finišuje sa.
Podali sme projekt na protipovodňovú ochranu na ulici Dr. Špirku.
Ing. Ján Lisoň
Osvetlenie pri tých spevnených plochách bude preložené?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Uznesenie č.: MZ-06-17-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

07.09.2017

Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Podal informáciu o kontrole plnenia uznesení. Sú nejaké otázky?
- neboli
Uznesenie č.: MZ-06-17-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

07.09.2017

Bod č.: 6

Podnety občanov
Ing. Ján Lisoň
Pán Jankura ma oslovil aby sme niečo urobili s plechami na lávkach. Je to vraj intenzívny hluk
keď sa cez ne prechádza.
Ing. František Pravlík
Poniektorí občania majú výhrady ku košom na cintoríne, že sú viac plné ako prázdne. Prešiel som
si to a je to pravda.
Štefan Faltin
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Štúrova ulica – chodím tam a vidím, že sú deravé koše dokonca niektoré zdemolované.
Neporiadok je rozťahaný chodia tam psy aj mačky.
Pred určitým časom vytrhnuté koše na Štúrovej ulici aj s betónom, na Mariánskom nám. aj
s betónovými kockami. Niekto je veľmi silný. Dáme to dokopy.
Školská 3 – altánok – dejú sa tam nehorázne veci, je tam kamera ale nie je svetlo, nič nevidieť.
Každé ráno je tam neporiadok. Chodí tam mládež. Bolo by vhodné tam osadiť svetlo.
MVDr. Michal Kapusta
Pozrieme na to.
Mgr. Jozef Bača
Treba posilniť kontajnery na papier lebo sú často preplnené. Konkrétne na Štúrovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Bol by som rád keby sme do konca roka poriešili zberný dvor a potom to budeme zberať sami.
Firma určite častejšie zvážať nebude, možno na tie 3 mesiace pridať kontajner.
Jozef Komara
Tým, že sme osadili retardery na Galovej ulici znepríjemnila sa situácia na Trhovisku. Niektorí
vodiči obchádzajú Galovu ul. a idú cez Trhovisko a Jarmočnú, bude sa treba tým zaoberať. Je to
tam dosť nebezpečné.
MVDr. Michal Kapusta
Bolo by dobre to riešiť vo vašej komisii.
Bod č.: 7

Podanie žiadosti o NFP Interreg Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské
Podhradie a Glogow Malopolski
MVDr. Michal Kapusta
Je vonku opätovná výzva, minulý rok sme boli neúspešní. Z našej strany je zámer rovnaký,
parkovacie miesta na Sp. Kapitule – cca 80 parkovacích miest.
Ing. František Pravlík
80 parkovacích miest je pre osobné autá?
MVDr. Michal Kapusta
80 pre automobily a 8 pre autobusy.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-5
MZ schvaľuje podanie žiadosti o NFP – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia, špecifický cieľ – zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho
a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. Číslo výzvy PLSK.01.01.00-IP.01-00-006/16
pod názvom Kultúrno-duchovný turizmus miest Spišské Podhradie a Glogów Malopolski. Výška
celkových výdavkov 550 000,- € (spoluúčasť 5% - 27 500,- €).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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.: 8

Zmluva o spolupráci – mesto Perečin, Ukrajina
MVDr. Michal Kapusta
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Z ich strany je podpísaná zmluva z našej nie, čakal som na MZ. Cieľom je prehĺbiť vzťahy medzi
obyvateľmi mesta Perečin a Spišské Podhradie.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-6
MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o vzájomnej spolupráci s mestom Perečin (Ukrajina) a mestom
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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

Prideľovanie nájomných bytov v meste
Mária Kaľavská
Predniesla návrhy na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu na Štefánikovej ulici č. 170 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Simonu Horváthovú, bytom Štefánikova 154, Spišské Podhradie na dobu určitú od 01.10.2017 do
31.12.2017 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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-06-17-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu na Štefánikovej ulici č. 190 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Kvetoslavu Škopovú, bytom Hviezdoslavova 58, Spišské Podhradie a pre pána Mária Valka,
Májová 46, Spišské Podhradie na dobu určitú od 01.10.2017 do 31.12.2017 s možnosťou
predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka
voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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

Majetok mesta – Marián Faith, Južná trieda 19, Košice – žiadosť o predaj mlyna
a rodinného domu
MVDr. Michal Kapusta
Na MZ v júni sme schválili zámer kúpy. Boli sme na obhliadke. Cena je 75 tis. €.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-9
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – stavba „mlyn“ s.č. 992 na parcele KN-C 793/1 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 158 m2 a parcely KN-C 793/1 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 158 m2, KN-C 794/2 – ostatné plochy vo výmere 179 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Spišské
Podhradie, zapísanej na LV č. 1290 za cenu 75 000,- € od Mariána Faitha a manž. Štefánie
Faithovej, Južná trieda 1555/19, Košice-Juh.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr.
Jozef
Bača
0
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – odkúpenie budovy plynoslužobne SPP
MVDr. Michal Kapusta
Informácie budeme mať až v pondelok. Po diskusiách sme sa dohodli na nejakom postupe. Sú
dve alternatívy. 1. Že mesto odkúpi plynoslužobňu za 100 tis. € po 25 tis. € na 4 roky. To
nevyhovuje budúcej majiteľke slečne Ondrišovej, ktorá potrebuje podať žiadosť do konca
septembra. Dohodli sme sa, že nám požičia 100 tis. € na odkúpenie a potom zápočtom sa to
prevedie na slečnu Ondrišovú. Po prepise keď mesto bude vlastníkom tak pôjde cez osobitný
zreteľ predaj pre slečnu Ondrišovú. Je to možné ale tomu musí predchádzať jedna vec ale tomu
musí predchádzať súhlas hlavného kontrolóra.
Ing. Stanislav Ledecký
Vedel som o tom, dostal som túto informáciu, že chceme zobrať úver. Komunikuje sa s právnikmi
čo je veľmi vítaná vec a z pohľadu zákona je tam priestor na zobratie úveru, ja dávam kladné
stanovisko do výšky 100 tis. Avšak na druhej strane si treba uvedomiť toto je aktuálny stav
k dnešnému dátumu. Stačí, že by vyskočilo niečo vo vzťahu napr. ak by p. Vlk žiadal
neoprávnené náklady a žiadal peniaze potom by situácia z mojej strany bola iná. Prečítal
stanovisko – „V súlade s ustanovením §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov som preveril dodržiavanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
a konštatujem, že súhlasím s prijatím úveru mesta Spišské Podhradie do výšky 100 000,- €
vrátane za účelom obstarania nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenského plynárenského priemyslu,
a.s. ktoré sa nachádzajú v k.ú. Spišské Podhradie. Mesto Spišské Podhradie dodrží zákonné
podmienky podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prijatie
návratných zdrojov financovania.“
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17.31 hod. – prišiel p. poslanec Marián Boržik
MVDr. Michal Kapusta
Môže sa stať, že slečna Ondrišová to kúpi priamo a možno, že my vôbec nebudeme riešiť
pôžičku.
Ing. Ján Lisoň
Ak by sme riešili odkúpenie SPP asi za iných podmienok ako na minulom MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Ešte ho necháme.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-10
MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy o pôžičke vo výške 100 000,- € s DPH s pani Mgr. Monikou
Ondrišovou, Májová ulica 26, Spišské Podhradie za účelom kúpy nehnuteľností – budova
technickej vybavenosti sídla s.č. 1089 na parcele KN-C 1957/25 a 1957/26 a parcela KN-C
1957/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 253 m2, KN-C 1957/26 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 74 m2, KN-C 1957/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 618 m2
a KN-C 1957/12 – orná pôda o výmere 555 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísanej na LV č. 1621 za cenu 100 000,- € s DPH, ktoré sú v majetku Slovenského
plynárenského priemyslu, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Kúpou tejto nehnuteľnosti sa
zabezpečí zriadenie súkromného domova pre seniorov s prednostným právom pre umiestnenie
obyvateľov mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
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-06-17-B-11
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – budov technickej vybavenosti sídla s.č. 1089 na parcele KN-C
1957/25 a 1957/26 a parcela KN-C 1957/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 253 m2,
KN-C 1957/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 74 m2, KN-C 1957/8 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 618 m2 a KN-C 1957/12 – orná pôda o výmere 555 m2, nachádzajúce sa
v k.ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 1621 za cenu 100 000,- € s DPH od Slovenského
plynárenského priemyslu, a.s. Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – Sergej Koperdák, Legionárska 3, Bratislava – zriadenie vecného
bremena na pozemku na Štefánikovej ulici v Spišskom Podhradí
8

MVDr. Michal Kapusta
Pán Koperdák vyhral súťaž, máme dojednané splátky, pozemok, ktorý zostal medzi pozemkami ,
kde je kananlizácia, hovorí, že nemôže plne využiť pozemky keď nemá povolený vstup na náš
pozemok. Potrebujeme zriadiť vecné bremeno bez stavebných zásahov. Toto je jeho podmienka
aby mal istotu aj do budúcna.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-12
MZ schvaľuje zámer zriadenia vecného bremena spočívajúci v práve vstupu a užívania
nehnuteľnosti bez stavebných zásahov a to pozemku parcela KN-C 1843/19 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 235 m2 v celosti, v prospech Sergeja Koperdáka, Legionárska 10631/3,
811 07 Bratislava – Nové Mesto.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr.
Jozef
Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – Vysporiadanie lesných pozemkov v katastri obce Bijacovce
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadom vysporiadania lesných pozemkov v katastri obce Bijacovce. Právnik
zistil, že mesto vlastnilo 630 ha lesných pozemkov v katastri obce Bijacovce. Otázkou je či ideme
do vysporiadania týchto pozemkov. Odmena pre právnika je 84,- €/hod. + podielová odmena
20% z hodnoty nehnuteľností. Ja som mal včera stretnutie s Dr. Jablonovským, chcel som vedieť
či je možná nejaká licitácia, že tých 20% je dosť veľa. Konečný verdikt Dr. Jablonovského je 15%.
Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Ing. Fratnšiek Pravlík
Majetková komisia súhlasí s vysporiadaním vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k.ú.
Bijacovce ako aj s právnymi službami JUDr. Romana Jablonovského a doporučuje MZ poveriť
primátora mesta rokovaním s JUDr. Romanom Jablonovským za účelom zníženia odmeny za
poskytnuté služby.
17.42 hod. – prišiel pán poslanec Peter Hanigovský
Marián Boržik
Komisia stavebná prerokovala túto vec, súhlasí s vysporiadaním pozemkov ale finančné
záležitosti sme odporučili prerokovať vo finančnej komisii.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť uzatvorenie zmluvy o právnych službách s JUDr.
Romanom Jablonovským na usporiadanie vlastníckeho práva mesta Spišské Podhradie
k nehnuteľnostiam v k.ú. Bijacovce. Môj názor je 10%.
Peter Hanigovský
Tá suma, ktorú chce JUDr. Jablonovský je šialená. Pri takýchto sumách by nemalo byť výberové
konanie na právne služby? Je to ponuka s ktorou môžeme súhlasiť a nemusíme.
Vladimír Tomko
On nie je ochotný dať tie parcely? Vyplatí sa nám to? Pozrel by som si aké sú to pozemky. Nedá
sa iným spôsobom dostať k tomu aké sú to parcely?
Peter Hanigovský
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Tipovali sme Kňazovu cestu alebo Dubľo, kde by mohli byť tie pozemky, len orientačne.
MVDr. Michal Kapusta
Všetci sme vedeli 25 rokov, že máme mestské lesy aj tí čo boli pred nami. 200 ha mestských
lesov sme nikdy nemali na LV, viseli vo vzduchu. Teraz je každý chytrý, že niekto to vybaví za
1 000 €. Podľa právnika je listina z roku 1947, v ktorej sa hovorí, že mesto vlastní tieto pozemky.
Ešte nikomu nič nedávame, ešte nič nemáme. Máme istých 300 ha ale 600 ha bijacovských nie
sú naše a možno ani nebudú. Nebránim sa tomu čo povedal Ing. Lisoň či to bude 10% alebo viac
otázkou je či chceme ísť do vysporiadania týchto pozemkov. Dr. Jablonovský bol za mnou lebo to
našiel, buď s ním pôjdeme alebo nie a budeme hľadať niekoho iného. Diskutujeme. Netvárme sa
ale tak, že to už je naše a možno ani zopár rokov nebude a možno vôbec nebude.
Mgr. Jozef Bača
Všetci sme za to aby sme išli do vysporiadania ale vadí mi, že v uznesení už navrhujeme kto to
bude robiť. Mohli sme osloviť aj iného právnika. Nesúhlasím s tým aby bolo dopredu určené kto to
bude vysporiadavať.
MVDr. Michal Kapusta
Chápem, beriem to. Návrh prejde alebo neprejde.
Ing. Stanislav Ledecký
Podobný prípad riešila Levoča a zaoberala sa tým 2 roky. Súkromne by sa bolo dobre opýtať Dr.
Kamenického z Levoče, pozná tu problematiku. Nemám problém dohodnúť s ním stretnutie.
Podstatne nižšiu odmenu zobral p. Kamenický, mali by sme sa správať ako dobrý hospodár
a skúšať dohodnúť sa. Odmena 5 000,- € nie je pre advokáta zaujímavá, zaujímavá je preňho
podielová hodnota. Osobne nie som za peňažné plnenie. Musí to byť dnes ukončené?
MVDr. Michal Kapusta
Nemusí to byť dnes ukončené. Len príklad uvádzam mesto Martin – Martinské hole – odmena
právnikom 2 mil. €. Právne služby môžu byť do 500 tis. €. Neporušujem zákon o verejnom
obstarávaní. Keď my vyberieme právnika na tomto pléne tak neporušíme zákon.
Vôbec sa nebránim veciam.
Vladimír Tomko
V minulosti všetky pozemky vlastnil gróf Csáky. Po roku 1947 už čo nedal obci bolo znárodnené.
Peter Hanigovský
Gróf odpredával svoje majetky keď nemal peniaze a je možné, že aj mesto kúpilo časť pozemkov.
MVDr. Michal Kapusta
Je tu návrh na uznesenie, nemusíte ho schváliť ja ho predložím lebo som tak rozprával aj s JUDr.
Jablonovským.
Ing. František Pravlík
Malo by byť výberové konanie na právne služby? Výberové konanie na niečo môžeš robiť vtedy
ak máš nejakú nehnuteľnosť ak už si jej vlastníkom. Som skôr za cestu dohodnúť sa s JUDr.
Jablonovským o cene. Nám sa zdá cena 15% privysoká. Ak by išiel s cenou dole tak ho nechajme
rokovať.
Marián Boržik
Môžeme tak isto to podmieniť bonitou lesa.
MVDr. Michal Kapusta
On chce z hodnoty majetku.
Ing. Ján Lisoň
Majitelia lesov sú povinní aj hospodáriť s lesom. Ku druhému uzneseniu navrhujem dať cenu
10% - dopísať do uznesenia - podľa rozhodnutia mesta v čase povinnosti vyplatiť odmenu.
Peter Hanigovský
Ja som za to aby sa to vysporiadalo. Dnes odsúhlasme vysporiadanie a medzitým vybrať rôznych
právnikov, ktorí by sa týmto zaoberali a potom rozhodnime kto to bude vysporiadavať.
MVDr. Michal Kapusta
Dal som mu slovo, že o tom dám hlasovať. V uznesení je uvedená aj JUDr. Némethová, ktorá mu
s týmto bude pomáhať.
Peter Hanigovský
Je to pekné, že si mu dal slovo ale rozhodnú poslanci.
Ing. Ján Lisoň
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Pán primátor hovorí o predložení návrhu, každý má právo hlasovať ako chce alebo predložiť
návrh.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-13
MZ schvaľuje zámer usporiadania vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v katastrálnom území
obce Bijacovce v prospech mesta Spišské Podhradie prostredníctvom právnych služieb advokáta
JUDr. Romana Jablonovského, advokát číslo SAK 6610 ako aj JUDr. Moniky Némethovej, PhD.
číslo SAK 1496 vrátane advokátskej právnickej osoby, ktorú uvedení advokáti označia.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
0
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-17MZ schvaľuje kombinovaný spôsob odmeny JUDr. Romanovi Jablonovskému alebo JUDr. Monike
Némethovej za usporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v k.ú. obce Bijacovce
v prospech mesta Spišské Podhradie.
Kombinovaný spôsob odmeny:
1. Hodinová odmena - právna hodina vo výške 84,- € s DPH max. 5 000,- € s DPH
2. Podielová odmena vo výške 15 % z hodnoty nehnuteľností nadobudnutých mestom
Spišské Podhradie. Spôsob odmeny finančný alebo majetkom nadobudnutý týmto
usporiadaním v katastri obce Bijacovce bude na rozhodnutí mesta Spišské Podhradie po
nadobudnutí majetku a povinnosti uhradiť výšku odmeny.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
0
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

Uznesenie č.: MZ-06-17-B-14
MZ schvaľuje kombinovaný spôsob odmeny JUDr. Romanovi Jablonovskému alebo JUDr. Monike
Némethovej za usporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v k.ú. obce Bijacovce
v prospech mesta Spišské Podhradie.
Kombinovaný spôsob odmeny:
1. Hodinová odmena - právna hodina vo výške 84,- € s DPH max. 5 000,- € s DPH
2. Podielová odmena vo výške 10 % z hodnoty nehnuteľností nadobudnutých mestom
Spišské Podhradie. Spôsob odmeny finančný alebo majetkom nadobudnutý týmto
usporiadaním v katastri obce Bijacovce bude na rozhodnutí mesta Spišské Podhradie po
nadobudnutí majetku a povinnosti uhradiť výšku odmeny.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

0
+
0
+
0
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – Jolana Horváthová, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Horváthovej.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia bola na obhliadke. Tento pozemok sa nachádza pod slameným domom.
Komisia odporúča MZ odpredať časť pozemku parcely KN-C 1951 o výmere cca 290 m2, na
ktorej sú už vybudované základy domu za sumu 14,- €/m2 po zlegalizovaní všetkých náležitostí
na výstavbu rodinného domu v zmysle stavebného zákona.
Marián Boržik
Stavebná komisia odporúča dať podnet na štátny stavebný dohľad a zároveň zistiť možnosť
výstavby v tejto lokalite.
Ing. František Pravlík
Tam sú vybudované základy do výšky cca 130 – 150 cm.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia zobrala žiadosť na vedomie, nemáme stanovisko.
MVDr. Michal Kapusta
Ja som tam nariadil štátny stavebný dohľad. A čo ďalej? Dosť nad tým rozmýšľam, mne to tak
vychádza, že vykonať štátny stavebný dohľad a zamietnuť žiadosť a rozparcelovať pozemky aby
tam nebol chaos a dať to na svojpomocnú výstavbu mesta pre občanov Sp. Podhradia. Otázkou
je či prenajať pozemky alebo odpredať. Jedna vec je to, že keď nepustíme trošku peria tak ich
budeme mať v každej časti mesta, keď veľa pustíme tak budú predávať pozemky občanom
z Dobrej Vôle. Ak to bude pre našich tak OK ale aby to nebol biznis, že naši kúpia a predajú ďalej.
Marián Boržik
Aby sa im pozemky dali do nájmu.
MVDr. Michal Kapusta
Ak im dáme do nájmu tak všetko musia riešiť cez mesto. Ja som toho názoru, že zamietnuť
žiadosť.
Peter Hanigovský
Keby si niekto z nás postavil na čierno základy, čo by nás čakalo? Zbúranie, pokuta atď. už 15
rokov tam máme postavený dom a nikto nič nezlegalizoval. Keď urobíme taký precedens, že
budeme súhlasiť tak prídu ďalší z Anglicka a urobia to isté. Skúsiť nejaké nájomné domy pre nich.
MVDr. Michal Kapusta
Postavili sme 36 nájomných bytov na Rybníčku aby sa uvoľnilo centrum mesta. Ja som proti
výstavbe ďalších nájomných domov za mestské peniaze. Nech si postavia za vlastné na
mestskom pozemku na dlhodobý prenájom. Vozia sa na drahých autách, peňazí majú dosť
a mladí nevedia čo so sebou.
Pán poslanec Hanigovský, daj návrh na zbúranie slameného domu, už o tom hovoríš 2 roky ale
návrh si nedal.
Peter Hanigovský
V minulosti sme skupovali domy a potom menežovali predaj. Treba si povedať, že už dlhšiu dobu
sme z toho programu vyšli.
MVDr. Michal Kapusta
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Na začiatku rokovania MZ sme schváli dve kúpy – mlyn a SPP. Spolu za 175 000,- €. Nemôžem
za to, že si prišiel na rokovanie neskôr ale program si dostal a aj podklady ku MZ. Informácie si
mal v časovom predstihu ako hovorí rokovací poriadok.
Ing. Ján Lisoň
Bolo to v období keď sme splácali úvery. Tie nehnuteľnosti sme kupovali z odpredaja
nehnuteľností. Rozpočet veľký priestor na vykupovanie nehnuteľností za takým účelom nedáva.
Uznesenie č.: MZ-06-17-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Jolany Horváthovej bytom Spišské Podhradie o odkúpenie nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
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-06-17-B-15
MZ schvaľuje v lokalite Rybníček rozdelenie mestských pozemkov, ktoré sú vhodné na
svojpomocnú výstavbu rodinných domov pre občanov mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – Ing. Vladimír Holický, Bc. Alžbeta Holická, Bielidla 4, Spišské
Podhradie – žiadosť o odkúpenie pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Prišla žiadosť na odkúpenie pozemku za záhradou, doplnila by sa líniová čiara. Jedná sa o cca 30
m2.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča odpredať pozemok za 7,- €/m2.
Marián Boržik
Komisia výstavby odporúča vyhovieť žiadosti.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje aby pri predaji bola použitá cena 7,- €/m2.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-16
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou prípadu hodného osobitného zreteľa –
pozemku časť parcely KN-C 1785/1 o výmere cca 30 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Spišské
Podhradie, zapísaného na LV č. 1 v prospech Ing. Vladimíra Holického a Bc. Alžbety Holickej,
Bielidla 4, Spišské Podhradie. Kupujúci vypracujú GP na vlastné náklady za prítomnosti
zamestnanca mesta Spišské Podhradie.
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

07.09.2017

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – Bc. Marián Slivka, Jána Francisciho 1683/21, Levoča – žiadosť
o odkúpenie pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Zároveň prečítam aj žiadosť Ing. Vlkolinskej a Ing. Bineka. Musíme brať tieto veci spolu. Pán
Slivka chcel odkúpiť pozemok a postaviť na ňom ľahkú stavbu – garáž a Ing. Vlkolinská dom, kde
ešte odkúpia vedľajší susedný pozemok. Je to pozemok, ktorý bol taký úzky , dlhý, potom sme ho
rozdelili.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia odporúča odpredať pozemok pre Bc. Slivku. Keď komisia zasadala žiadosť
Ing. Vlkolinskej nebola.
Marián Boržik
Mali sme obe žiadosti. Komisia odporúča odpredať pozemok Ing. Vlkolinskej, Bc. Slivka žiadal len
časť pozemku, Ing. Vlkolinská celý.
MVDr. Michal Kapusta
Viac je dôležitejší pozemok na výstavbu RD ako na garáž. Ja sa prikláňam tomu aby sme
zamietli žiadosť Bc. Slivku a schválili zámer odpredaja nehnuteľnosti pre Ing. Vlkolinskú a Ing.
Bineka.
Uznesenie č.: MZ-06-17-F-2
MZ zamieta žiadosť Bc. Mariána Slivku, bytom Levoča, Jána Francisciho 1683/21 o odkúpenie
pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
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-06-17-B-17
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľností – pozemku KN-C 2086/40 orná pôda o výmere 358
m2, KN-C 2276/2 ostatné plochy o výmere 114 m2 a časť parcely KN-C 2391 ostatné plochy
o výmere cca 10 m2, nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaných na LV č. 1 pre Ing.
Dianu Vlkolinskú, Kúpeľná 50, Spišské Podhradie v podiele ½ a Ing. Branislava Bineka,
Gerlachovská 1151/3, Levoča v podiele ½ za cenu 14,- €/m2. Kupujúci vypracujú GP na vlastné
náklady za prítomnosti zamestnanca mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – Vyradenie majetku mesta – bývalá Reštaurácia pod hradom
MVDr. Michal Kapusta
RAJ – staré nábytky, skrine atď. sú vyradené, potrebujeme to účtovnícky spracovať. Poslal som
vám súpis – suma na vyradenie je 4 279,89 €.
Ing. František Pravlík
Komisia sa vyradením zaoberala už v máji. Majetok bol totálne poškodený, nepoužiteľný.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-18
MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta (inventár bývalej Reštaurácie pod hradom) v celkovej
hodnote 4 279,89 €.
Zodpovedný:
Mgr. Kynčáková
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – Poľovnícka organizácia OROL – žiadosť
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám žiadosť. Mesto tam má pozemky. Na budúci týždeň je valné zhromaždenie. Ja
pôjdem na zasadnutie valného zhromaždenia alebo niekoho poverím ale ide o to aby som mal
mandát na hlasovanie. Je tam súdny spor. Sú tam dve poľovnícke združenia. Treba rozhodnúť za
koho tam mám hlasovať.
Vladimír Tomko
Ja odporúčam aby sme žiadosť podporili.
MVDr. Michal Kapusta
Ak mi dáte mandát, že budem hlasovať za poľovícke združenie OROL , potom nájomný vzťah
bude s poľovníckym združením OROL.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-19
MZ schvaľuje výkon poľovnej činnosti na pozemkoch mesta Spišské Podhradie, ktoré sa
nachádzajú v územnom obvode poľovného revíru Klčov pre Poľovnícku organizáciu OROL so
sídlom Jesenná č. 5, 053 02 Spišský Hrhov. Toto rozhodnutie prednesie zástupca mesta Spišské
Podhradie na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov nachádzajúcich sa v územnom
obvode poľovného revíru Klčov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

0
+
+
+
+
+

Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Návrh na zmenu rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie vrátane škôl
a školských zariadení
Ing. Ján Lisoň
Podal informáciu ohľadne zmeny rozpočtu č. 5 mesta vrátane škôl a školských zariadení.
Peter Hanigovský
Bolo presunutých cez 4 000,- € na MŠK?
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia nenavrhuje žiadne samostatné hlasovanie ale ako celok. Ak poslanec dá návrh
tak sa bude hlasovať.
Peter Hanigovský
Mesto zvyšuje dotáciu pre OZ MŠK: je to celkom dobre, že len tak odhlasujeme zvýšenie. Už sme
tu mali dvojičku v rámci dorastu, keď nám na rok postúpia ďalšie tímy, tak budeme zvyšovať
zase?
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia neurobila zmenu rozpočtu ale návrh primátora len prerokovala. Finančná
komisia neurobila zmenu, my sme hlasovali za návrh.
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zmenu mestského rozpočtu č. 5 z 3 778 846,- € na
4 153 665,- €. Komisia aj túto vec ako každú položku prerokovala.
MVDr. Michal Kapusta
Ja som veci poslal a aj túto žiadosť o zvýšenie dotácie pre MŠK.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-20
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta č. 5 z 3 778 846,- € na 4 153 665,- € v štruktúre podľa
predloženého návrhu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
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.: 12

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
Ing. Stanislav Ledecký
Všetci ste dostali plán kontrolnej činnosti mailom. Na niektoré veci upozorňujem aj mimo plánu
kontrolnej činnosti čo môžu potvrdiť aj zamestananci mestského úradu. Skúste sa opýtať alebo
doplniť plán ak chcete. Predniesol plán kontrolnej činnosti.
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Uznesenie č.: MZ-06-17-B-21
MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

07.09.2017

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Správa hlavného kontrolóra z kontrol vykonaných za I. polrok 2017
Ing. Stanislav Ledecký
Tak isto ste tieto podklady dostali. Boli trošku obšírne. Mnohé oddelenia v meste idú celkom
dobre, byrokracia nám niekedy nevonia. Nedostatky sme prešli s p. primátorom a ostatnými
a čakám nápravu. Mám na mysli štatutárov a vymedzenie zodpovednosti. Mali by sme sa
porovnávať s mestami , lepšími mestami ako my , nie s dedinami. V žiadnom meste ani obci to nie
je nikde úplne ideálne.
Uznesenie č.: MZ-06-17-A-3
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za I. polrok 2017.
Zodpovedný:
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
MVDr. Michal Kapusta
Pán kontrolór, ďakujem ti za spoluprácu.
Bod č.: 14

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Predniesol správu zo zasadnutia Školskej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Predniesol návrh na uznesenie – „Finančná komisia navrhuje MZ aby rozhodnutie o výške
kompenzácie stočného za neodvedenú vodu verejnou kanalizáciou pre Janu Skovajsovú prijalo
po vykonaných odpočtoch dodaného množstva pitnej vody za rok 2017.“
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-22
MZ schvaľuje, že rozhodnutie o výške kompenzácie stočného za neodvedenú vodu verejnou
kanalizáciou pre Janu Skovajsovú, bytom Bielidla 26, Spišské Podhradie príjme po vykonaných
odpočtoch dodaného množstva pitnej vody za rok 2017.
Zodpovedný:
Termín:
07.09.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Marián Boržik
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, územný plán a regionálny rozvoj. Správa
tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Predniesol správu zo zasadnutia Majetkovej, kontrolnej a škodovej komisie. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Vladimír Tomko
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie pre životné prostredie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Štefan Faltin
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Jozef Komara
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu o zatekajúcej strecha na telocvični na Štúrovej ulici. Podal informáciu ohľadom
opravy strechy. Staticky táto budova je v dobrom stave a môže byť postavené aj ďalšie
poschodie. Bol by som rád keby sme strechu ešte do zimy opravili – alternatíva – oprava krytiny.
Štefan Faltin
Viem aký je stav tej strechy, pracujem tam, môže dôjsť k tomu, že spadnú sadrokartóny. Chcem
vás vyzvať, páni poslanci, aby ste schválili opravu uvedenej strechy.
Uznesenie č.: MZ-06-17-B-23
MZ schvaľuje opravu strechy na Štúrovej ulici č. 1 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

07.09.2017

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-06-17-A-4
MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

07.09.2017

Bod č.: 15

Rôzne
Ing. František Pravlík
Boli sme na obhliadke mlyna. Je to kolos. Nechcel by som to upratovať v takom stave ako sme to
videli. V kúpno-predajnej zmluve nech je uvedené, že sa preberá mlyn v upratanom stave a nech
sa urobí skúška mlyna.
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Ing. Ján Lisoň
Mám za to, že to nie je možné len tak vyčleniť parkovacie miesto pre p. Demčáka. Doporučujem
aby sme sa opätovne začali zaoberať parkovaním v centre mesta. Tabuľa zostala, že parkovné je
0,50 ale automat tam nie je. Aby sme posunuli automobily z centra trochu von. Stačí raz za čas ak
to štátna polícia odkontroluje. Nech sa vyrieši parkovanie autobusov pri fare. Zámerne
nepredkladám žiadny návrh len predkladám návrh na veci.
Peter Hanigovský
Neviem či prenájom sa nedá riešiť na záber verejného priestranstva.
Bod č.: 16

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 19.40 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 07.09.2017

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

................................................
Prednosta MsÚ
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