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Rokovanie otvoril o 17.00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem za bod 7 pridať bod „Rôzne“.
Uznesenie č.: MZ-13-12-B-1

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

Termín:

27.12.2012

Primátor:

0
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2013 a k návrhu viacročného rozpočtu
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2013. Som presvedčený, že všetci ste si
stanovisko prečítali. Poviem kľúčové veci aby nedošlo k nedorozumeniu. Pôvodný návrh rozpočtu
bol zvesený z úradnej tabule a zverejnený po rokovaní MZ nový návrh rozpočtu s tým, aby sa
stihli všetky lehoty a s tým, že stanovisko je k verzii rozpočtu, ktorá bola výsledkom rokovania
posledného zasadnutia finančnej komisie. Návrh rozpočtu na rok 2013 je spracovaný v súlade so
všeobecnými právnymi predpismi. Minule som konštatoval, že pôvodný návrh rozpočtu zásadne
zvyšuje úverové zaťaženie mesta. Nový návrh rozpočtu sa naopak blíži k záväzku úspory 15 %
oproti rozpočtu minulého rozpočtového roka. Nový návrh rozpočtu je teda konzervatívny a úspora
predstavuje cca 13,8 %. V návrhu sa však neobjavilo rozpočtovanie jednej z miestnych daní, ktorá
bola na minulom MZ schválená – daň z ubytovania. Návrh rozpočtu bol verejne prístupný 15 dní,
zásadným spôsobom nezvyšuje daňové zaťaženie obyvateľov mesta a nemení zadlženosť
mesta. Na základe uvedeného odporúčam MZ predložený návrh rozpočtu schváliť. Ak máte
otázky, tak nech sa páči.
Dr. Miroslav Varšo
Kritériá – 13 skupín, sú postavené ako hodnota vedľa seba?
JUDr. Jozef Tekeli
Kapitoly rozpočtu sú rovnocenné, ich usporiadanie vychádza z rozpočtovej klasifikácie.
Uznesenie č.: MZ-13-12-A-1

MZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta
na rok 2013 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2013-2015.
Zodpovedný:
Termín:
27.12.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie na roky 2013 – 2015 vrátane
rozpočtov škôl a školských zariadení
Peter Hanigovský
Vážení poslanci, pán primátor, hostia, dovolil som si vám zaslať návrh zmien výdajovej časti
rozpočtu na rok 2013. Tohto roku sme mali dva návrhy. Prvý bol , že kryl schodok úverom, bol
nedoporučený schváliť kontrolórom a druhý šetriaci, no nekryjúci schválené uznesenia na strane
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investícií, chodník Prešovská ulica a kanalizácia mesta. Chodník sme pokryli z časti presunom
financií z komunikácií a z iných materiálových zdrojov. Položka kanál zostala nekrytá. Môj návrh
mal za cieľ nájsť zdroje na pokrytie položky kanalizačný zberač, nakoľko iné zdroje
mimorozpočtové sú v roku 2013 neisté. Dávam na zváženie ďalšie úspory, ktorým sa v roku
2013 nevyhneme. Rok 2013 bude nie len pre nás priťahovaním opaskov. Tabuľku som vám
zaslal.
Jozef Komara
Neviem či bolo vhodné aby si to včera, na druhý sviatok vianočný, pred pol treťou poobede
posielal. Od zasadnutia finančnej komisie bolo dosť času na spoločné rokovania. Nerozumiem
položkám – tréner znížiť o 4 900,- €, to je tréner A mužstva alebo všetci?
Peter Hangiovský
Dotácia bola navrhovaná – v položke tréneri – bolo 5 000,- €, to bolo o 500,- € ponížené.
K mzdám by mali patriť odvodové položky.
Jozef Komara
Tréner, asistent a vedúci mužstva – navrhuješ znížiť o 4 900,- €, to znamená, že pre troch ľudí
vychádza 100,- € v hrubom ročne.
Peter Hanigovský
Súčet týchto troch položiek 9 800,- €, ktorý mi vyšiel ako mzdy alebo odmeny, poníži sa moja
suma, ktorá mi vyšla.
Jozef Komara
To druhé poníženie SD je poníženie čoho?
Peter Hanigovský
To sú sociálne dávky.
Jozef Komara
Aké sociálne dávky, to je suma pre trénera v staršom doraste. To bude niekto trénovať za 100,- €
v hrubom alebo 50,-€ v hrubom ročne?
Peter Hanigovský
Sú aj takí čo budú trénovať nielen pre peniaze.
Jozef Komara
Znížená tréningová jednotka – kalorické – tvoj návrh je znížiť na nulu. Minulého roku bola 3,- €,
teraz v novom rozpočte sme to ponížili na 2,- € za tréningovú jednotku.
Peter Hanigovský
Koľko tréningov je do týždňa?
Jozef Komara
Sú tri tréningy + zápas v nedeľu. Palivo je ďalšia z položiek, ktorá sa škrtla.
Peter Hanigovský
Položka „Iné“ je čo?
Jozef Komara
Je to drevo na ihrisko, ktoré sa kupuje v zimnom období, ktoré sa používa viac menej keď je
klzisko a používa sa na ústredné kúrenie, doteraz sme mali drevo z búračiek z mesta.
Cestovné náhrady – ponížené na nulu - chlapci, ktorí nebývajú v Podhradí budú chodiť na svoje
náklady trénovať?
Peter Hanigovský
Všetci hráči sú u nás, hrajú za Podhradie.
Jozef Komara
Musia sa tu dostaviť na tréningovú jednotu a myslím si, že 3,- Sk za jeden km je aj tak značne
podhodnotená čiastka.
Peter Hanigovský
Nie je veľkým luxusom platiť cestovné hráčom?
Jozef Komara
Sú to naši hráči, napr. p. Papcun tu hrá 9 rokov, mám mu povedať, že bude chodiť na vlastné
náklady na tréningy a zápasy?
20 650,- € je likvidačná položka pre klub a súťaž, hráme najvyššiu súťaž. Je tu aj práca
s mládežou. To len tak na zmar vyjde naša 12 ročná práca? S kým si komunikoval na túto tému?

3

Načo sú odborníci vo finančnej komisii, ty si urobíš výňatok a nejednáš v komisii. Načo je potom
finančná komisia?
Peter Hanigovský
Ja ako poslanec môžem dať návrh.
Porovnal klub vo Veľkom Revišti, ktorý hrá súťaž ako naše mesto. K rozpočtu treba dodať ďalšie
položky – plat hospodára, autobus, pôvodný návrh bol 43 000,- € a teraz je ponížené o túto sumu,
je to vždy 43 tis, ak spočítam všetky položky. Niekde inde v rozpočte je dotácia na autobus, nech
je to v jednom rozpočte.
Jozef Komara
Veľké Revište – hovoríš o hospodárovi? To o mne? Zatiaľ som predseda, u nás sa to kompenzuje
aktivačnými, dobrovoľnými a absolventskými prácami. 12 rokov sa to tak robí, to neberieš do
úvahy? V Levoči je to 3 mil. korún na Správu účelových zariadení, u nás je to o nule. Doteraz si
bol varený-pečený na ihrisku a teraz máš so mnou osobné spory tak to takto riešiš. Tento návrh
čo si včera rozposlal je likvidačný.
Dr. Miroslav Varšo
Poprosím aby sa v debate zachovala vecnosť, bez osobných vecí, sme v ťažkej situácii, podobne
ako Európa, štát aj naše mesto, ak sa rozhoduje o rozpočte, tak nemôžeme isť na také obrátky
ako v bežnej situácii. Rozpočet športového klubu – tiež musia rešpektovať núdzovú situáciu,
v ktorej sa nachádzame.
Mgr. Peter Vandraško
O tých platoch – dnes tu pôsobia tréneri, ktorí sa vzdelávali, toto bola prvá podmienka, p.Šolc, M.
Komara, ja, pán Tirpák, J. Komara – licenční tréneri, vzdelanie si zaplatili z vlastných vreckák. Ten
plat nepočítajte alebo nebavme sa o plate za tréningovú jednotku. Keď idú chlapci vonku a p.
poslanec Horbaľ to potvrdí, chlapci mu hrali futbal, idú ráno vonku a vracajú sa poobede o tretej o
štvrtej, to isté je o dorastencoch, to nie je len o prepočítaných hodinách, každý tréner je tam
sponzorom. Veľmi zle odhadnutá situácia – všetci vnímame krízovú situáciu, ten rozpočet je tak
nastavený a upravený, že pri kríze vieme ten šport za daných podmienok utiahnuť. Neviem prečo
sa takýmto spôsobom prvé sekanie, ktoré začalo, začalo športom. Kultúra a šport – je to jedna
úroveň. Na jednej strane v športe budeme robiť dobrovoľne lebo to chceme robiť, chceme prepojiť
kultúru so športom, to aj robíme. Všetko sa dá robiť, aj za 30,- € len ako to bude vyzerať.
Dr. Miroslav Varšo
Čo sa týka rozpočtu pre komisiu kultúry, sú to položky do 5 000,- eur. Tu mala byť p. Vancová aby
o týchto položkách rozprávala. Nebudeme mať peniaze na XX. výročie vstupu do Unesca.
Mgr. Peter Vandraško
Veľké Revište – netreba vidieť len čísla, ktoré vám niekto povie. Môj názor je taký, nelikvidujme,
neničte to čo funguje. Ale nie pomôcť jednej veci tým, že zlikvidujeme niečo iné. Každý dal do
toho svoj čas a energiu, teraz jedným šmahom ruky to zničíme. Ten rozpočet je tak navrhnutý, že
môže fungovať aj šport len musí byť vôľa a ochota.
Štefan Faltin
Ja som tiež vozil športovcov, ráno o siedmej sadnúť do autobusu a prídeš večer, túto položku ste
znížili o 500,- €, tak neviem či nájdete šoféra ,aby dobrovoľne sadol za volant za tieto peniaze. Na
minulom MZ sme hovorili, že je smutné, že naše deti, ktoré trénujú a hrajú futbal, žeby sme veci,
ktoré vynikajú, žeby sme toto len kvôli peniazom dali do autu, tak si myslím, že sa to nepatrí.
Minulé MZ rozpočet nemal chybu, bola to situácia na doraz a s tým sa dá ďalej žiť.
Peter Hanigovský
Prečítal sumy na plat vodiča, plat koordinátora – neviem aké práce vykonával, keď ďalší plat
dostával cez CVČ. Boli tu duplicitné veci, ktoré sa uhrádzali. Mali sme platy, mali sme ľudí, len to
bolo o iných prácach ako to malo byť.
Jozef Komara
Pozrite si plat koordinátora 11-12 rokov dozadu. Nebol. Šofér – pán Grivalský – to bola iná
dohoda ako p. Brindza, predtým bol šofér podhodnotený ale bol spokojný s tým čo mal, boli iné
rozpočty. Je to položka spolu s odvodmi. Treba vyrátať koľko budú stáť odvody. Nemyslím si, že
to bude navýšená položka. Je to v hrubom aj s odvodmi. Je tam zodpovednosť. Toho roku sa
urobilo viac ako dosť, čo sa týka opráv autobusu a vecí na ihrisku urobených, bude sa z toho žiť
ďalších 5 rokov. Bolo to o iných peniazoch a vieme, že už nebude.
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Peter Hanigovský
Čo bude s futbalom keď sa schváli dotácia 40 tis a ak nám štát nepošle podielové dane?
Mgr. Jozef Bača
Toto budeme riešiť potom. Teraz vychádzame z aktuálnych čísel.
Mgr. Peter Vandraško
Bežná údržba autobusu– toto všetko je tak isto v tej mzde. Ten základný servis a možno aj naviac
sa robí. To nie je len šoférovanie. Nehovoriac o bezpečnosti. Je tam toho dosť.
Peter Hanigovský
Ja som dal konkrétny návrh tak môžete schvaľovať podľa jednotlivých položiek.
Mgr. Jozef Bača
Doteraz neprišiel ani jeden pozmeňovací návrh. Včera poslal p. poslanec Hanigovský svoj návrh
na poníženie rozpočtu. Škoda, že nekomunikoval tieto veci so športovou komisiu a finančnou, je
to niečo narýchlo. Ak som dobre počúval debatu tak asi to nie je celkom jasné v návrhu, ktorý si
poslal, pán poslanec.
MVDr. Michal Kapusta
Všetci ste čítali mail. Ten návrh p. Hanigovského nie je len o MŠK. Je tu viac vecí, ak pôjdeme do
hlasovania musím sa zastať úradu. Robili sme audit, je znížený počet zamestnancov v úrade,
neohodnotili sme ich, je tu návrh p. Hanigovského znížiť odmeny na nulu, znížiť odmenu
hlavnému kontrolórovi, ktorý robí na 15% právne veci, tiež je to na debatu. Fond repre znížiť
o 1 500,- €. Veď z repre fondu sa dávajú financie aj na iné akcie, nemyslím si, že primátor by
zneužil repre fond. Spišský Jeruzalem - bolo 5 000,- € schválených na finančnej komisii, teraz je
tu nula. Gestorom Spišského Jeruzaleme je PSK, KSK, biskup a my dáme nulu? No ale nakoniec
mesto tam nemusí vstúpiť vôbec. Si predsedom finančnej komisie a rozpočet sa neschválil, mohli
sme sa stretnúť na finančnej komisii a predebatovať to.
Mgr. Miloslav Repaský
O rozpočte sa hlasuje po položkách?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. Dostali ste návrh rozpočtu domov.
Mgr. Miloslav Repaský
Prečo sa hlasuje takto? Doteraz sa takto o rozpočte nehlasovalo v Sp. Podhradí.
-

5 min. prestávka

Peter Hanigovský
Dávam návrh aby sa schválenie rozpočtu presunulo na 15. 1.2013 aby to prešlo vo finančnej
komisii.
MVDr. Michal Kapusta
Prečo 15.1.? Na minulom MZ sme schválili harmonogram a v januári je plánované MZ 10.1.
Peter Hanigovský
Tak 10.1. Na budúci týždeň zvolám finančnú komisiu.
Dr. Miroslav Varšo
Tento návrh na schválenie rozpočtu na 10.1. – aký to bude mať dopad? Uchádzame sa o granty,
ku ktorým potrebujeme mať schválený rozpočet alebo termín 10.1. bude stačiť? Sú tu ohrozenia.
Ak budeme v provizóriu budeme musieť poslať 1/12. Kedy sa posielajú peniaze?
Ing. Slávka Čarná
20 v mesiaci.
MVDr. Michal Kapusta
Ak neprejde rozpočet 10.1. tak 20.1. idú platby v 1/12.
Mgr. Peter Vandraško
Do 10.1. ide prvá platba.
Ing. Slávka Čarná
Nedá sa toho 10. upraviť rozpočet?
Mgr. Jozef Bača
Neviem načo sme sa tu dnes stretli?
Čo od toho očakávame, že sa presunie schvaľovanie rozpočtu na január?
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Mgr. Miloslav Repaský
Vysvetlia sa veci ohľadne rozpočtu, očakávam aj od ostatných poslancov aby pre schválenie
dobrého rozpočtu schválili toto uznesenie.
MVDr. Michal Kapusta
12. 12. sme si povedali, že sa zídeme 27.12 a odhlasujeme rozpočet.
14 dní nikto nepripomienkoval návrh rozpočtu, až 15 deň.
Jozef Komara
Bol tu nejaký priestor, nikto s nikým nechcel komunikovať, iba MŠK malo prehodnotiť rozpočet,
ale kultúra nemusela nič prehodnocovať. Kultúra žiadnu úpravu nepotrebovala, nebola tu ani
šéfka kultúry, 2 týždne tu bol priestor aby sme komunikovali. Nezasadala finančná komisia.
Mgr. Ján Furman
Čísla v rozpočte sú orientačné lebo skutočný stav budeme vedieť ako bude sumarizovaný rok
a bude nastavené percento. Možno budeme radi keď čísla, ktoré vyjdú zo štátneho rozpočtu
a budú vyššie a nám to pomôže. K tomuto rozpočtu sa budeme vracať niekoľkokrát tohto roku.
Nevidím racio aby sme zase o tomto rokovali 10.1. chodíme tu ako na klavír.
Uznesenie č.: MZ-13-12-B-

MZ schvaľuje presunúť schvaľovanie rozpočtu na rok 2013 na januárovú schôdzu
mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:
Termín:
27.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
-

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
MVDr. Michal Kapusta
Mesto pripravilo návrh rozpočtu – môžeme hlasovať o návrhu na uznesenie na celý balík
rozpočtu na rok 2013. Diskutovali sme o tom dosť.
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-13-12-B-

MZ schvaľuje rozpočet mesta Spišské Podhradie na rok 2013 vrátane rozpočtov škôl
a školských zariadení v jednotlivých položkách v celkovej výške:
- príjem mesto Spišské Podhradie – 3 720 322,- €
- výdaje mesto – 2 164 723,- €
- výdaje školy – 1 551 917,- €
- výdaje spolu – 3 720 322,- €
Zodpovedný:
Termín:
27.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
0
+
+
+

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

0
+
0
0
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- návrh neprešiel
Bod č.: 6

Úprava rozpočtu č. 5 mesta, škôl a školských zariadení
Ing. Slávka Čarná
Jedná sa o kreditové príplatky pre ZŠ.
MVDr. Michal Kapusta
Schválili sme žiadosti na komunitné centrum. Je uznesenie na kúpu a mám návrh na úpravu
rozpočtu.
Uznesenie č.: MZ-13-12-B-3

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 5 mesta Spišské Podhradie a to zvýšenie rozpočtu na
rok 2012 o 820,- € z pôvodných 4 311 359,- € na 4 312 179,- €.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
27.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Kúpili sme CO sklad za 60 tis. €. Dohodli sme sa na dve platby. Pri podaní žiadosti na ROP
14.12.2012 – do 7 dní bolo treba doručiť určité podklady. Prešli sme formálnou kontrolou cez
ROP, odstrániť kvitancie cez ŽŠR a kataster, toto sme urobili počas 5 dní, to znamená, že na
budúci rok zaplatíme 31 500,- € už nebude na platbu na CO sklad, ale budú presunuté na
položku – park.
Peter Hanigovský
Neuhradili sa faktúry na obnovu parku.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu.
Mgr. Jozef Bača
Zaplatili sme za CO sklad ale nezaplatili sme za park na Mariánskom námestí.
Peter Hanigovský
Čo do množstva peňazí sa to nemení. 30 tis. za námestie máme uhradených, ešte zostáva 24 tis.
€.
MVDr. Michal Kapusta
Ešte sme nezaplatili za dom na Štefánikovej ulici.
Uznesenie č.: MZ-13-12-B-4

MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov v rozpočte mesta Spišské Podhradie na rok
2012 z položky Rezerva na spolufinancovanie projektov na nákup CO skladu v sume
31 500,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.12.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský

Primátor:

+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer

+
+
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Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Správy z komisií pri MZ
Dr. Miroslav Varšo
Za kultúrnu komisiu som zhrnul do bodov akcie za celý rok – kultúrne leto, múzeum – zriadiť
depozit, podarené čiastočne, miestne umelecké súbory – zatiaľ sa pracuje menej, dôchodcovia
v našom meste – klub – dobre sa toho ujala Mgr. Bačová, poznaj svoje mesto, osobnosti – minule
to bol Harmata na budúce to bude p. Lux - miestne cintoríny- záchrana kultúrnych pamiatok
(hrobov) – pracuje sa na tom, židovský cintorín – upratal sa, je snaha pripraviť ho na Sp.
Jeruzalem ako jeden z bodov kam sa budú môcť návštevníci pozrieť, - pripravená kniha - Spišské
párky, lexikón, - robí sa, - synagóga – budúci rok by mala by ť v rámci Spišského Jeruzalema
sprístupnená. Urobilo sa omnoho viac, poprosím správcu stránky aby zverejnil zápisnice
z kultúrnej komisie.
Ing. Ján Jurečko
Každý predseda komisie má prístupové heslo. Na MZ bolo povedané, že zápisnice z komisií sú
neverejné. Všetko je sprístupnené pod vašimi heslami len s tým nepracujete. Tak bolo povedané,
že zápisnice z komisií budú prístupné len pre poslancov.
Mgr. Jozef Bača
Aby to verejnosť čítala alebo vstupovala do zápisnice?
Dr. Miroslav Varšo
Aby mohli čítať.
Mgr. Jozef Bača
Je to vec predsedu komisie.
Uznesenie č.: MZ-13-12-A-2

MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

27.12.2012

Primátor:

Bod č.: 8

Rôzne
Dr. Miroslav Varšo
Pán primátor, páni poslanci, poslanec skladá sľub, ktorý podľa § 26 zákona o obecnom zriadení
znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
To bolo pri mojej kandidatúre na funkciu poslanca najdôležitejším záujmom a tento záujem je
naďalej ústredným motívom pri výkone úloh poslanca za mesto Spišské Podhradie. Po dvoch
rokoch svojho pôsobenia ale musím konštatovať, že schvaľovanie a výkon návrhov v záujme
obce, predovšetkým jej rozvoja, pretváranie na kultúrne, čisté a medzinárodne zaujímavé mesto,
mi boli ako poslancovi vo veľkej miere znemožňované a marené. Vzhľadom na v skratke uvedené
dôvody a skutočnosti nemôžem svoj poslanecký sľub a práva a povinnosti z neho vyplývajúce
plnohodnotne a zodpovedne plniť. Preto podľa § 25, ods. 2, písm. c citovaného zákona skladám
svoj poslanecký mandát. Napriek tomu ostávam otvorený a pripravený kedykoľvek sa zapojiť do
zmysluplnej a efektívnej aktivity na zveľadenie nášho mesta.
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JUDr. Jozef Tekeli
Nechcel som vystúpiť počas rokovania k návrhu rozpočtu – nechcel som aby som niekoho
ovplyvňoval pri rozhodovaní o pozmeňujúcom návrhu poslanca Hanigovského ohľadne návrhu na
zrušenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta. Ale v bode rôzne sa chcem vyjadriť k tomuto
návrhu, hoci je mi do značnej miery trápne o tom rozprávať. Sú tu však niektorí noví poslanci,
ktorí nevedia aká situáciu tu bola. Môj predchodca vykonával túto funkciu na plný úväzok, na
základe uznesenia MZ sa táto funkcia zúžila na polovičný úväzok. Došlo k úvahe – mestu chýbal
právnik, ktorý by zabezpečoval právnu agendu. Bol teda predpoklad, že bude pôvodná funkcia
kontrolóra rozdelená na dva úväzky, a to: 50% výkon funkcie hlavného kontrolóra obce a 50 %
právna agenda. Druhou alternatívou bola otázka, či budem ochotný zabezpečovať právnu agendu
mesta popri úlohách hlavného kontrolóra bez toho, aby bol prijatý iný človek na výkon funkcie
právnika. Povedal som, že s tým súhlasím a čas ukáže či sa tento systém osvedčí a prehodnotí.
Po určitom čase, cca po roku od voľby hlavného kontrolóra, bolo možné konštatovať, že v tomto
reštriktívnom šetriacom režime sa dá fungovať, s tým, že za vykonávanú prácu naviac mi bola
udelená odmena 30% z 50 % celého úväzku, t. j. 15% z celého úväzku, čo činí brutto 189,- €/
mesiac. Na základe uvedeného konštatujem, že som presvedčený, že ide o ekonomicky
najvýhodnejšie riešenie pre mesto. Právnej agendy je v meste akým je Spišské Podhradie
dostatok. Stále som hájil záujmy mesta. 189 € môžem zdokladovať výkonmi a zvážte či je to
hospodárne alebo nie. Navyše okrem práce pre mesto plním množstvo úloh aj pre rozpočtové
organizácie a Služby mesta, ktoré majú síce svoju právničku, ale ona robí vymáhanie nájomného,
všetky zmluvy, zriaďovacie listiny atď. Teda zdôrazňujem, že odmena 30 % z platu mi nebola
schválená z dôvodu sympatií alebo nesympatií, ale jedná sa o odmenu za vykonanú prácu, t. j.
za výkon právnej agendy pre mesto Sp. Podhradie. Ak zvážite, že je to veľa, nech sa páči, ja sa
tomu nebránim, ale treba zvážiť, či existuje ekonomickejšia alternatíva.
MVDr. Michal Kapusta
MZ bude 10.1. – VOS na nehnuteľnosť Komenského je vyhlásená – 10.1. je posledný termín ,
budeme všetci poslanci zvolaní skôr a to o 16.30 hod. Mesto Sp. Podhradie tradične na Silvestra
robí ohňostroj pre ľudí, všetci ste pozvaní, či poslanci či členovia komisií. Hádam toho 10.1.
schválime to čo máme schváliť. 1.2. je mestský ples, kde je každý z vás pozvaný aj s priateľmi.
Mgr. Jozef Bača
Nebudem sa vyjadrovať na vzdanie sa mandátu p. poslanca, pozorne si ho prečítam, veľmi ma to
mrzí, prajem vám pokojnejší rok 2013 ako bol 2012.
Poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 27.12.2012

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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