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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 akcií, opráv
a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Správa o činnosti Obvodného oddelenia Policajného zboru
v meste Spišské podhradie za rok 2019
Správa o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2019
Správa o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok
2019
Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie
za rok 2019
Správa o činnosti Mestského športového klubu za rok 2019
Návrh Dodatku č. 1 Štatútu mesta Spišské Podhradie

Predsedajúci
Primátor
Primátor
Primátor

VZN č. 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišské Podhradie
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Majetok:
1. Ján Bašta a manž. Nataša Baštová, Hviezdoslavova 35,
Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti
– pozemku
2. Fecupral spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš –
požiadavka investičného nákupu majetku mesta Spišské
Podhradie
3. Cecília Srnková, Trhovisko 60, Spišské Podhradie –
žiadosť o zámenu nehnuteľností
4. Osadenie informačného turistického pútača – nájomný
vzťah Prešovského samosprávneho kraja
5. Projekt „Wifi pre teba“ – nájomný vzťah –
Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Spišské Podhradie
6. Multifunkčné ihrisko pod Spišským hradom – zverenie
majetku mesta do správy
7. Jozef Blaschke, Robotnícka 1, Spišské Podhradie –
žiadosť o pridelenie nájmu domu – Robotnícka ul. č. 17
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

Zástupca primátora
Riaditeľ OO PZ
Vedúci strediska
Riaditeľka MsKS,
vedúci oddelenia
Mgr. Kapustová
Predseda MŠK
Primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia
Mgr. Nováková

Predsedníčka bytovej
komisie
Primátor, predsedovia
komisií

Predsedovia komisií
predsedajúci

Prítomní:
P Mgr. Milan Blahovský
Peter Hanigovský
P Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
N Mgr. Vladimír Šolc
Mgr. Jozef Bača
N 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

P
P
P
P
P

MVDr. Michal Kapusta
Jozef Jenča
Vladimír Tomko
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Vladimír Šolc
Mgr. Peter Vandraško
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Otváram rokovanie MZ č. 3. Chcem vám pripomenúť, že rokovanie sa nahráva a je v priamom
prenose cez internet. Pozdravujeme Podhradčanov. Program ste dostali mailom.
Uznesenie č.: MZ-03-20-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:
+
+
+
+

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

14.05.2020

+
+

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Ing. Lisoň navrhol doplnenie programu o bod: „Informácia primátora o epidemiologickej situácii,
ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID 19 v meste Spišské Podhradie a ja doplním jeden bod
– „Výzva cez MAS LEV – vodozádržný parkovací systém na Sídlisku hrad“.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-2
MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o body:
1. Informácia primátora o epidemiologickej situácii ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID
19 v meste Spišské Podhradie
2. Výzva cez MAS LEV – vodozádržný parkovací systém na Sídlisku hrad
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Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+

14.05.2020

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: Jozef Jenča, Vladimír Tomko a Ing. Ján Lisoň.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-3
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Jenča, Vladimír Tomko, Ing. Ján Lisoň.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
14.05.2020
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 Mgr. Vladimíra Śolca a Mgr. Petra Vandraška.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov určujem Mgr. Vladimíra Šolca a Mgr. Petra Vandraška.
Bod č.: 4
Informácia primátora o epidemiologickej situácii ovplyvnenej pandémiou ochorenia
COVID 19 v meste Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Popasovali sme sa s touto fázou ochorenia. V meste sa urobilo 172 testov. 14.04. – 22 testov,
traja pozitívni – testovala ich armáda. 17.04. – 44 testov, všetci negatívni – testovala ich armáda.
30.04. – 6 testov, všetko negatívni – testovala ich nemocnica Levoča. 06.05. – 24 testov, všetko
negatívni – testovala ich nemocnica Levoča. 07.05. – 2 testy, všetko negatívni – testovala ich
nemocnica Levoča. 29.04. – testovanie v DSS sv. Jána z Boha – 74 testov, všetko negatívni.
Ďalej v izolácii ostal ešte mladý pár, ktorý pracoval v rakúskych Alpách. Obaja boli pozitívni, preto
ostali v karanténe v Rakúsku. Potom sa presunuli do štátnej karantény na Slovensko a teraz sú
v domácej izolácii v mestskej časti Katúň.
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V meste sú zrušené akcie prípadne pozastavené:
- Interreg Poľsko Slovensko – ešte nevieme
- Spišský Jeruzalem – zatiaľ sa uvažuje presunúť na jeseň – termín nie je známy
- Vláčik „ Hanička“ – plán spustenia 04.07.2020
Spišské folklórne slávnosti – uvažujeme o termíne 26.09. – jeden deň
- oceňovanie športovcov Spiša – termín neznámy
- stretnutie – letná škola krajín V4 cez Pamiatkový úrad – termín neznámy
- Unesco cup – nevieme
- beh okolo hradu – možno by sa dal september
- Podhradské trhy – nevieme
V pondelok vyjdú informácie či otvoríme MŠ a ZŠ I. stupňa, ak by sa otvorili materské školy, tak
by som bol rád aby boli otvorené celé letné prázdniny, rozprával som aj s riaditeľkou materskej
školy. Otvorený je areál Školská 3, priestory MŠK, knižnica, galéria, otvorené je parkovisko pod
Spišským hradom, TIC, synagóga, mlyn na zavolanie. Veľký otáznik je sídlisko Dreveník – otvorili
cestu na Sp. Podhradie. Tí ľudia nad cestou tí nemajú autami kam ísť len do Podhradia, uvidíme
do kedy tento stav bude trvať.
Uznesenie č.: MZ-03-20-A-1
MZ berie na vedomie podanie informácie primátora o epidemiologickej situácii ovplyvnenej
pandémiou ochorenia COVID 19 v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2020
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5
Výzva cez MAS LEV – vodozádržný parkovací systém na Sídlisku hrad
MVDr. Michal Kapusta
Podali sme projekt raz, prišlo rozhodnutie, že sme neúspešní. Ale otvorila sa nám možnosť cez
MAS LEV – máme to vysúťažené – 99 tis. € s DPH. Spoluúčasť je 5%. 3% platíme MAS – spolu
8%. Malo by vzniknúť do 30 parkovacích miest a 3-4 miesta na parkovanie pre autobusy.
Peter Hanigovský
To je tá časť pri potoku?
MVDr. Michal Kapusta
Áno.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-4
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán
v rámci výzvy:
•

kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-001 – aktivita: B2: Zvyšovanie bezpečnosti
a dostupnosti sídiel, názov projektu: Vodozádržno-parkovací systém na Sídlisku Hrad
v meste Spišské Podhradie

výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
z celkových oprávnených výdavkov 100 000,- € predstavuje čiastku 8 000,00- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
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.: 6
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
V mesiacoch marec až október bude vykonávať Geodetický a kartografický úrad SR kontrolu
v našom meste. Budú celé leto chodiť po meste a premeriavať vztyčné body. Platí to štát. To je
pre informáciu aby ste vedeli, ak sa bude niekto pýtať.
ZUŠ – sme vo fáze, ktorá vyzerá celkom dobre, časovo stíhame, v septembri, môžeme otvárať
ZUŠ aj s koncertnou sálou. Pri tomto projekte vychádzali dosť problémy, najväčší bol so strechou
nad hľadiskom. Zistili sme, že drevená konštrukcia už nie je, drevo sa rozsypalo. V projekte sme
mali 18 tis. rezervu. Priestor je vysoký 9 m zvnútra. Zabudlo sa naprojektovať vnútorné lešenie,
toto vychádza ako neoprávnený náklad. Problém máme s hasičskou oponou, musí byť oddelené
javisko od hľadiska. V rozpočte bolo narozpočtovaných 4 500,- € a systém, ktorý potrebujeme
stojí cca 20 tis. €. Nehovorím o navýšení rozpočtu, len hovorím, aby ste mali prehľad. Zasadačka
na poschodí mala byť rozdelená na 3 priestory, teraz vzišla požiadavka od vedenia ZUŠ či by
tam nemohla byť jedna väčšia miestnosť na tanečný krúžok atď. Bude tam jedna učebňa 10x10
m.
Začíname s Hasičskou zbrojnicou v Katúni, strecha je rozobratá a potom začneme so zateplením
Hasičskej zbrojnice v meste.
Ide sa robiť dažďová kanalizácia na Kúpeľnej a potom na Galovej ulici – výzva pre región pre
Prešovský samosprávny kraj mala byť zrušená ale zatiaľ nebola.
Vodná nádrž – zajtra je termín doplnenia všetkých podkladov k EIA. Robili sa tam ďalšie výskumy.
IBV Rybníček – na budúce MZ by som chcel aby sme si povedali, do ktorých projektov pôjdeme
alebo nie.
Envirofond – podali sme projekt na kalolis – úspešne, ale neviem či minister podpíše zmluvu.
Podali sme projekt na pódium – nevieme aká bude odozva.
Ulica Robotnícka a Štefánikova. Podali sme projekt – prišla nám výzva na doplnenie.
Projekt s Ukrajinou – Kapitulská ulička – prišla výzva na doplnenie.
Chcem vycúvať z projektu efektívna verejná správa – v tejto chvíli by bolo asi lepšie šetriť. My
spolu v tomto projekte s Levočou a Spišským Hrhovom – mne to vychádza aby sme z tohto
projektu odišli. Takto som o tom komunikoval aj s primátorom Levoče p. Vilkovským.
Biodiverzita – podali sme projekt - kopec Rypaj, máme to predschválený zámer.
Na komisii finančnej, stavebnej a majetkovej komisii sme rozprávali o tom aké veľké investície
z vlastných zdrojov toho roku robiť nebudeme a čo by sme dokázali v tomto roku svojpomocne
urobiť. Mame materiál z protipovodňovej ochrany čo sa zvýšil, máme ľudí cez projekty – treba
porozmýšľať o tom či a ako na sídlisku Májová riešiť parkovanie. Máme vybraté lokality pri
materskej škole. Podal informáciu, o ktoré lokality sa jedná. Nechcem teraz žiadne stanoviská len
aby sme rozmýšľali či áno alebo nie. Predstavíme tento zámer jednotlivým predsedom bytových
spoločenstiev, ktorých sa to týka.
Je na zamyslenie čo sa deje v meste - jeden z kandidátov na poslanca v komunálnych voľbách
podal na mňa trestné oznámenie, že som porušil moratórium počas volieb, že som ovplyvňoval
výsledky a s nimi manipuloval. V tom čase keď boli voľby tak okrem toho, že som odvolil, som na
úrade vôbec nebol, nebol som v Podhradí celý deň ani večer, v ten deň som bol na stužkovej
svojej dcére. Rieši ma polícia.
Ďalej ohľadom podnetov daných na vedenie ZUŠ – prišiel otvorený list od jednej kolegyne zo ZUŠ
mne ako primátorovi, kde ma obviňuje z podozrenia zneužitia právomoci verejného činiteľa. Pri
kontrole Inšpektorátu prác na našej ZUŠ ani na žiadnych iných rokovaniach čo sa týka podnetov
na riaditeľa ZUŠ som nebol. Obviňuje ma, že som ovplyvňoval osobu, ktorá kontrolu vykonávala.
S nikým som o žiadnej kontrole z Inšpektorátu práce z Prešova nerozprával, ani som sa nestretol,
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ani neviem kto kontrolu vykonával, daná osoba tvrdí, že je to moja spolužiačka z vysokej školy –
celý prípad preveruje krajský vyšetrovateľ v Prešove.
Najlepšie nakoniec – v Spišskom Podhradí je už tradícia rozposielať do poštových schránok rôzne
pamflety – bolo to aj v roku 2010 a to nielen na moju osobu ale aj na iné osoby a iných
kandidátov. Bolo to aj v roku 2014 keď som ležal v bezvedomí v nemocnici v Spišskej Novej Vsi
a teraz to prišlo znovu – kde v poštových schránkach boli doručené 27.02.2020 správy v tomto
znení: „Vážení občania. Dáva sa na známosť, že náš pán richtár očakáva nemanželské dieťa
s mladou slobodnou mamičkou. Mamičke želáme pevné zdravie a oteckovi 3x sláva.“
Nie je to pravda. Myslel som si, že už ľudia v Podhradí dajú mojej rodine pokoj. Som zvyknutý na
nepravdivé výroky a útoky na moju osobu čo sa týka mojej morálky, čo sa týka môjho zdravotného
stavu ale toto som nečakal. Nedávam trestné oznámenie len chcem z tohto miesta prehlásiť, že
všetky tieto podozrenia a pletky sú neskutočné nepravdy a lži. A ďakujem svojej manželke,
deťom, rodine a priateľom, že stoja pri mne. Ďakujem Pánu Bohu za zdravie a v vnútornú silu.
Peter Hanigovský
Boli sme zapojení v EkoSpiši? Nedostali sme podnet, že končia?
MVDr. Michal Kapusta
Projekt nebol úspešný v prvom kole , nevedeli sme preukázať, že sme solventní. Potom vznikla
spoločnosť Hinkom a toto bolo úspešné, sme členmi EkoSpišu ale firma nie je funkčná.
Uznesenie č.: MZ-03-20-A-2
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:
14.05.2020
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 7

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Podal informáciu ohľadom plnenia uznesení. Ospravedlňujem sa nestihol som poslať uznesenia
elektronicky, dal som vám to v písomnej forme.
Uznesenie č.: MZ-03-20-A-3
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.05.2020

Bod č.: 8

Podnety občanov
-

neboli žiadne

Bod č.: 9

Správa o činnosti Obvodného oddelenia Policajného zboru v meste Spišské
Podhradie za rok 2019
MVDr. Michal Kapusta
Pán riaditeľ sa ospravedlnil. Správu sme vám rozmnožili.
Prečítal Správu o činnosti Obvodného oddelenia PZ v meste Spišské Podhradie. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Chcem poďakovať p. riaditeľovi a celému tímu, že sa starajú o našu bezpečnosť. Teraz počas
karantény strážili priestor 24 hod.
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Uznesenie č.: MZ-03-20-A-4
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Obvodného oddelenia Policajného zboru v meste Spišské
Podhradie za rok 2019.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2020
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 10

Správa o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2019
MVDr. Michal Kapusta
Ing. Mišičko sa ospravedlnil z pracovných dôvodov.
Prečítal správu o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2019. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Po Podhradí sa rozpráva, že niektorí ľudia z Pro Popula dostali výpovede. Volal som s riaditeľom,
firma funguje ďalej v úspornom režime. Chcel som vedieť či nekončia, povedal, že nie, že idú
ďalej.
Chcem poďakovať firme Pro Populo, platia nájomné načas, vzájomne si pomáhame.
Uznesenie č.: MZ-03-20-A-5
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení Pro Populo s.r.o. za rok 2019.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

14.05.2020

Bod č.: 11

Správa o činnosti oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2019
Mgr. Vladimír Šolc
Prečítal Správu o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2019. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
Mgr. Peter Vandraško
Máte 198 členov + 5. Sú tam na základe prihlášky?
Mgr. Vladimír Šolc
Áno.
Mgr. Peter Vandraško
Koľko máte krúžkov? My máme v škole CVČ a máme 220 žiakov. Kedy to stihnete keď deti
začínajú poobede? Kedy tú činnosť stihnete?
Mgr. Vladimír Šolc
Vstup k nám je viazaný na členstvo. Medzi 198 členmi sú aj takí, že nenavštevujú krúžkovú
činnosť, využívajú vstup na ihriská a do telocvične.
Mgr. Peter Vandraško
Má výhody, že je člen?
Mgr. Vladimír Šolc
Ak nie je dole krúžková činnosť tak môžu chodiť do telocvične.
Mgr. Peter Vandraško
Za poplatok?
Mgr. Vladimír Šolc
Platí sa členské. 1,- € na polrok. Celoročné členské sa platí 2,- € ako je uvedené vo VZN.
Mgr. Peter Vandraško
Aké to je VZN?
MVDr. Michal Kapusta
Pozrieme sa na to.
Mgr. Peter Vandraško
Aby sme si to ošetrili. Bijú sa tu nejaké veci, aby sme to mali ošetrené.
Peter Hanigovský
Každý kto ide cvičiť do posilňovne musí byť členom?
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Mgr. Vladimír Šolc
Nie, posilňovňa je mimo toho.
Ing. Ján Lisoň
Aká je pracovná doba zamestnancov?
Mgr. Vladimír Šolc
Pracovná doba je do 19.00 hod. v telocvični. Inak končí o 17.00 hod.
Ing. Ján Lisoň
Všetci čo robíte s mládežou máte pracovnú dobu do 17.00 hod.?
Mgr. Vladimír Šolc
Áno.
Ing. Ján Lisoň
Nabehli sme na klasický školský režim na popoludňajšiu činnosť a s akou úspešnosťou účasti na
krúžkovej činnosti?
Mgr. Vladimír Šolc
Moje krúžky – futbal prípravka – 15 detí, 3x do týždňa. Šípky – chodí tam 6-10 detí 3x do týždňa.
Ostatné krúžky tam to je radovo okolo 10 detí na každom jednom stretnutí. Komara tiež 10-15
detí.
Ing. Ján Lisoň
Správa bude prílohou zápisnice – máte v nej zle uvedený dátum.
Pri rozpočte je uvedené upravený rozpočet – chcem pripomenúť aby aj v týchto dokuementoch
sa písali správne pojmy.
Mgr. Milan Blahovský
Chcem poďakovať p. Šolcovi za to, že ten areál je skultúrnený, upravený, je pod dozorom,
poklesli niektoré aktivity, ktoré sme kritizovali, možno to nabehne po kríze Covid 19. Čo sa dá
urobili, je strážený areál a upravený. Vďaka. Nechátralo to ako možno iné zariadenia.
Mgr. Vladimír Šolc
Posledné mesiace sme si dávali zvýšený pozor na to aby ten areál vyzeral, dávali sme pozor na
to kto tam chodí. Možno, že je to tým, že dávame väčší pozor, možno je to korona krízou,
uvidíme, možno, že po ukončení krízy to „nabehne“ späť.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem vám poďakovať za prácu, nie len v CVČ ale aj pri akciách v meste. Som rád, že to
oddelenie má význam, nie len, že strážime majetok.
Mgr. Vladimír Šolc
Robíme si štatistiku. V septembri zberáme prihlášky ale potom postupne počet počas roka klesá.
Mgr. Peter Vandraško
U nás tie prihlášky sú viazané termínom. Tiež počas roka je určitý pokles len nás dobieha iný
problém, že mnoho detí ide cez vzdelávacie preukazy. Ak ich žiak nevyčerpá tak ich musíme
vrátiť. Teraz je výpadok, teraz nastáva aj problém, že čo keď to nevyčerpajú , zrejme budeme
musieť tieto finančné prostriedky vracať.
Uznesenie č.: MZ-03-20-A-6
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Oddelenia voľnočasových aktivít MsKS za rok 2019.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2020
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 12

Správa o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2019
Mgr. Milada Kapustová
Dostali ste správu domov elektronicky. Snažila som sa ju napísať jasne, stručne. Oproti minulému
roku je nové, že mesto podporuje Jednotu dôchodcov mesta. Malo by tam byť cca 80 ľudí, sme
radi, že máme takých iniciatívnych seniorov. Vykonávajú rôzne aktivity. Teraz sú v obmedzenom
režime. Ak sa chcete niečo opýtať, nech sa páči.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
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MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať za činnosť, ktorú vykonávajú či to je už Komunitné centrum alebo terénna
sociálna práca a hlavne teraz keď zoberieme toto obdobie epidémie. Už len tým, že šili našim
ľuďom rúška, tým menej solventným. Som veľmi rád, že nám prešlo v minulom období veľa
projektov. Chcem poďakovať za túto prácu. V Podhradí máme 800 dôchodcov nad 65 rokov. Ak
boli nejaké dary, či rúška alebo z mliekarní z Kežmarku, nedalo sa všetkým pomôcť.
Uznesenie č.: MZ-03-20-A-7
MZ berie na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu mesta Spišské Podhradie za rok 2019.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2020
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 13

Správa o činnosti Mestského športového klubu za rok 2019
Jozef Komara
Poslal som vám správu mailom. Minulý rok bol jeden z úspešnejších, skončili sme na 2. mieste
za Popradom, v tejto sezóne po dvoch zápasoch sme skončili prví, dorastenci sú na 4. mieste.
Máme trošku smolu čo sa týka Covidu lebo všetky zápasy boli anulované a bol uzavretý ročník.
Uvidíme ako sa vyvinie situácia. Chcem sa poďakovať všetkým či už hráčom, funkcionárom,
divákom, sponzorom. Dostali sme sa do IV. kola.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mgr. Milan Blahovský
Toto mŕtve obdobie má vplyv na financovanie klubu, máte zmrazené príjmy a výdaje?
Jozef Komara
Skončili sme, dostali sme dotáciu na január a február. Všetko je zmrazené, netrénuje sa. Ihrisko
sa len renovuje – robí sa osvetlenie na ihrisku aj vzadu za bránami. Futbalové ihrisko - nerobilo sa
nič, zajtra sa začne kosiť. Každý individuálne na sebe pracoval.
Ing. Ján Lisoň
Koľko ste mali hráčov v mládežníckych kategóriách a koľko hráčov bolo v Spišskom Podhradí?
Jozef Komara
Dorastenci - 15, starší žiaci - 15, mladší žiaci 18-20, prípravky – cca 20.
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme sedenie s vedením MŠK, mali sme aktualizovať stanovy, po korone sa k tomu vrátime,
chcem poďakovať za prácu, vedeniu aj hráčom. Som rád, že sme vybudovali multifunkčné
ihrisko, na tento priestor môžu deti a aj dospelí chodiť športovať. Celkovo ten priestor začína
ožívať nie len pre jeden šport ale aj iné športy + korčuľovanie, hokejbal, korčuľovanie na
kolieskových korčuliach atď.
Uznesenie č.: MZ-03-20-A-8
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Mestského športového klubu za rok 2019.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2020
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 14

Návrh Dodatku č. 1 Štatútu mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Chceli by sme rozšíriť hlavné činnosti mesta. V návrhu bolo aby sme rozšírili činnosť o pohrebné
služby, prevádzkovanie pohrebiska a prevádzkovanie verejnej kanalizácie.
Peter Hanigovský
Prečo chceš vyhodiť prevádzkovanie parkovísk?
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MVDr. Michal Kapusta
Máme stanovisko audítorov, daňového úradu, ZMOS, sú také, že je to na rozhodnutí nás. Keď
zoberiem, žeby sme teraz neriešili prevádzkovanie parkovísk tak neohrozíme to čo chceme
urobiť. Aby tie činnosti išli nie cez živnosť ale ako práce pre obyvateľov. Pri parkovaní je to už tak
všelijako. Vysvetlil dôvody.
Ing. Ján Lisoň
Chcem povedať, budem hlasovať o doplnení štatútu mesta a čokoľvek hlasovanie rozhodne, vždy
zostane zodpovednosť na splnenie alebo nesplnenie povinnosti čo sa týka DPH na vedení mesta
a odborných pracovníkov.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-5
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 Štatútu mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Primátor:
Overovatelia:
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
+

14.05.2020

+
+

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

VZN č. 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišské Podhradie
Mgr. Peter Vandraško
Prečítal stanovisko školskej komisie k VZN.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia to prerokovala. Upravili sme VZN aby sme ho dostali do lepšej formy, upravili
sme niektoré formulácie. Ak ste si prečítali návrh tak tam je to trochu ale nie podstatne upravené.
Peter Hanigovský
Máme dve materské školy a sú tam rozdielne príspevky.
MVDr. Michal Kapusta
V jednej materskej škole je poldenná prevádzka.
VZN č. 2/2020
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
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
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Bod č.: 16

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Prečítala návrhy na uznesenia na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 9 na Palešovom námestí 25 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pána Kristiána Vaška, bytom Spišské Podhradie, Prešovská 17 na dobu určitú od 1.6.2020 do
31.8.2020 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
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-03-20-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 6 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Miroslava Leskovského, bytom Spišské Podhradie, Palešovo námestie 38 na dobu určitú od
1.6.2020 do 31.8.2020 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
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

Uznesenie č.: MZ-03-20-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na Mariánskom námestí 18 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pani Máriu Forgáčovú, bytom mesto Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.6.2020 do 31.8.2020
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
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
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Bod č.: 17

Majetok:
1. Ján Bašta a manž. Nataša Baštová, Hviezdoslavova 35, Spišské Podhradie
– žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadom žiadosti.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ odpredať nehnuteľnosť – pozemok parcela
KN-C 1028/2 o výmere 72 m2 nachádzajúci sa v k.ú. Spišské Podhradie pre Jána Baštu a Natáliu
Baštovú, Hviezdoslavova 35, Spišské Podhradie za cenu 7,75 €/1m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje vyhlásiť zámer na odpredaj žiadaného pozemku formou osobitného
zreteľa.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča MZ odpredaj majetku.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-9
MZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti formou prípadu hodného osobitného zreteľa a to
pozemok – parcela KN-C 1028/2 – záhrada vo výmere 72 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Spišské
Podhradie zapísanej na LV č. 1 pre Jána Baštu a manž. Natašu Baštovú, Hviezdoslavova 35,
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
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. Fecupral spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš – požiadavka investičného
nákupu majetku mesta
MVDr. Michal Kapusta
Dal som tento bod aby sme vedeli, že je tu taký záujem, bolo to aj v komisiách. Rozprával som
s pánom riaditeľom. Išla mu odpoveď, že je „živá“ OVS, platí do júna. Som za aby to išlo cez
OVS, chce kúpiť celý pozemok, aj tie, ktoré sme mysleli, že necháme ako rezervu. Schválili sme
uznesenie na prenájom parcely pre p. Čarného, musíme toto uznesenie zrušiť. Rozprával som
s p. riaditeľom o zámere. Nepôjde proti územnému plánu, nebude to o odpadovom hospodárstve
a nebude to mať nič spoločné s hazardom. Na MZ v júni bude prizvaný na MZ. Na tej parcele ide
verejná kanalizácia, keby sme išli do odpredaja musí tam byť vecné bremeno v prípade porúch
atď.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia berie na vedomie informáciu, že spoločnosť Fecupral spol. s r.o., Ľ. Štúra 17,
Veľký Šariš prejavila záujem o kúpu areálu rozostavanej školy.
Jozef Komara
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja berie žiadosť o odkúpenie
rozostavanej školy s pozemkami na vedomie. Odporúča vyžiadanie zámeru s odkúpením
nehnuteľnosti.
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Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová navrhuje MZ vyhlásiť novú verejnú obchodnú súťaž na
rozostavanú školu na Komenského ulici s novostanovenou cenou.
MVDr. Michal Kapusta
Budeme musieť nastaviť podmienky na júnovom zasadnutí MZ.
Uznesenie č.: MZ-03-20-A-9
MZ berie na vedomie požiadavku firmy Fecupral spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš na
investičný nákup majetku mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
14.05.2020
Overovatelia:
Primátor:

Majetok:
3. Cecília Srnková, Trhovisko 60, Spišské Podhradie – žiadosť o zámenu
nehnuteľností
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadom žiadosti.
Jozef Komara
Komisia pre mestskú časť Katúň odporúča MZ vyhovieť žiadosti p. Cecílie Srnkovej o zámenu
nehnuteľností.
Mgr. Milan Blahovský
Komisia majetková, kontrolná a škodová odporúča MZ zámenu pozemkov parcela KN-E 266 –
orná pôda o výmere 1 583 m2 za pozemok – parcelu KN-E 546 – orná pôda o výmere 1 376 m2,
ktorá je vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zámenu pozemkov a to parcelu E-KN 266 o výmere 1 583
m2 vo vlastníctve Cecílie Srnkovej, Trhovisko 60, Spišské Podhradie za pozemok E-KN 546
o výmere 1 376 m2 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie. Poplatky spojené s prevodom
vlastníctva pozemkov uhradí žiadateľ.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-10
MZ schvaľuje zámer zámeny nehnuteľností formou prípadu hodného osobitného zreteľa a to:
pozemok - parcela KN-E 266 – orná pôda vo výmere 1 583 m2 nachádzajúca sa v k.ú. Katúň,
zapísaná na LV č. 113 vo vlastníctve Cecílie Srnkovej, Trhovisko 60, Spišské Podhradie za
pozemok - parcela KN-E 546 – orná pôda vo výmere 1 376 m2 nachádzajúca sa v k.ú. Katúň,
zapísaná na LV č. 1 vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, bez nároku na ďalšie finančné
vyrovnanie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
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:
4. Osadenie informačného turistického pútača – nájomný vzťah Prešovského
samosprávneho kraja
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MVDr. Michal Kapusta
Konečne sa nám podarilo presadiť u pamiatkarov, že môžeme umiestniť pútače. Jeden bude od
Levoče, ako sa schádza z E1/18 ku Spišskému salašu na mestskom pozemku a druhý bude od
Prešova, pri Studenci, ale tam je potrebná nájomná zmluva s PSK. Som veľmi rád, že konečne si
aj mesto môže osadiť informačné tabule aby o nás vedeli. Bude to trvať trochu dlhšie, min. 2-3
mesiace. Poslanci VUC nezasadajú tak často.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-11
MZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s Prešovským samosprávnym krajom na prenájom
časti parcely č. KN-C č. 2280/6 v k. ú. Spišské Podhradie na dobu 10 rokov za účelom osadenia
informačného zariadenia v majetku mesta Sp. Podhradie na podporu cestovného ruchu v regióne.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
Primátor:
Overovatelia:
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

Majetok:
5. Projekt „Wifi pre teba“ – nájomný vzťah – rímskokatolícka cirkev,
biskupstvo Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Musíme mať nájomný vzťah, že to zariadenie je osadené, jedno je na veži a druhé na zvonici.
Neprejde nám platba kým nebude nájomná zmluva. Biskupstvo s tým nemá problém, tie
zariadenia nie je vidieť, to bola podmienka pamiatkarov.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-12
MZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Spišské
Podhradie na prenájom časti nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísaných na LV č. 1565 a to: Zvonica, s.č. 966 na parcele KN-C 1708, Seminársky dom, s.č.
669 na parcele KN-C 1718/1 za účelom zriadenia prístupového bodu projektu WIFI pre teba.
Nájomný vzťah sa uzatvára na dobú určitú a to 10 rokov, cena nájmu 1,- €/rok.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
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:
6. Multifunkčné ihrisko pod Spišským hradom – zverenie majetku mesta do
správy
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MVDr. Michal Kapusta
Všetko je ukončené, už aj peniaze nám preplatia cca 90 tis. € a teraz by bolo dobre to dať do
správy pre MsKS – oddelenie športu, histórie a cestovného ruchu. Na ďalšie zasadnutie MZ
chcem dať do správy detské ihriská – aby to mal tiež niekto v správe.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-13
MZ schvaľuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverenie majetku mesta Spišské Podhradie do správy Mestskému kultúrnemu stredisku oddelenie športu, histórie a cestovnému ruchu, Starý jarok 44, Spišské Podhradie a to:
Multifunkčné ihrisko pod Spišským hradom, inventárne číslo: STA2881/42, obstarávacia cena:
180 814,72 €, zostatková hodnota k 30.04.23020 – 177 944,64 €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
0
+
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

Majetok:
7. Jozef Blaschke, Robotnícka 1, Spišské Podhradie – žiadosť o pridelenie
nájmu domu – Robotnícka ul. č. 17
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schválili zámenu s p. Mižigarom. Pán Mižigár je v zahraničí, súhlasí so
zámenou. Tento proces zatiaľ neprebehol. V súvislosti s tým sme dali výpoveď p. J. Blaschkemu
na Štefánikovej č. 83. Žiadosť o prenájom si dal syn Jozef Blaschke. Štvrtinu dlhu už vyplatil.
Vyplatí dlh za rodičov a brata.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť prenájom nebytového priestoru na Robotníckej ulici č. 17
v Spišskom Podhradí pre Jozefa Blaschkea, Robotnícka 1, Spišské Podhradie iba v prípade
predchádzajúceho vyplatenia všetkých záväzkov voči mestu Spišské Podhradie.
Uznesenie č.: MZ-03-20-B-14
MZ schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku formou prípadu osobitného zreteľa a to
nebytový priestor na Robotníckej ulici č. 17 v Spišskom Podhradí pre Jozefa Blaschkea,
Robotnícka 1, Spišské Podhradie za podmienky predchádzajúceho vyplatenia všetkých
záväzkov voči mestu Spišské Podhradie spojené s jeho rodinou.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.05.2020
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
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+
+

+
+

Bod č.: 18

Správy z komisií pri MZ
Mgr. Peter Vandraško
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre školstvo a šport. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala:
- vplyv opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamestnancov škôl a školských
zariadení z dôvodu vzniku situácie COVID 19
- úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení
- úpravu VZN č. 2/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Spišské Podhradie
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Na finančnej komisii sme mali bod zmena rozpočtu. Žiadna žiadosť na zmenu rozpočtu nebola
doručená preto sme o tomto bode nerokovali. Školy doručili žiadosti na úpravu rozpočtu.
Riaditelia si neuvedomujú o čom sa vlastne bavíme. Dokonca jedna škola, nebudem ju ani
menovať, ani nevedela, že má schválený rozpočet, v tabuľke mala uvedené návrh rozpočtu.
Finančná komisia zobrala na vedomie žiadosť LEVONET, s.r.o. Levoča ohľadom osadenia
antény. Komín v bývalej „suške“ nie je v majetku mesta.
MVDr. Michal Kapusta
K firme Levonet chcem povedať, lebo prišla petícia, ktorou sa budeme zaoberať na MZ v júni.
Komín sa nachádza na parcele majetku p. Klešča a nikdy tá parcela nebola mestská. Je tam aj
iná firma, ktorá rokovala s p. Kleščom, mali namontované zariadenie na veži na hrade. Je tam
osadená anténa na skúšku či to potiahne. Obdivom firmám som povedal, že chcem aby podali
žiadosť na ohlásenie stavebných úprav. Takéto zariadenie je osadné v Bystranoch a majú
potvrdenie, že nie je zdraviu škodlivé. Tak isto doručili stanovisko telekomunikačného úradu.
Komín nie je na mestskom pozemku. Komín bol v roku 2002 alebo 2003 zaradený do majetku
mesta, neviem na základe čoho.
Peter Hanigovský
Budova je naša, bývalá „suška“?
MVDr. Michal Kapusta
Je naša. Komín nie. Pozeral som či nie je zapísaný v zozname pamätihodností v meste,
navrhovalo sa to v minulosti ale nedotiahlo sa to.
Mgr. Milan Blahovský
Prečítal správu zo zasadnutia Majetkovej, kontrolnej a škodovej komisie. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Okrem bodov, ktoré boli sme si prešli komisia prerokovala žiadosti na prenájom pozemkov. Prijali
sme záver – Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ dať do poradovníka
žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky a to: žiadne záväzky voči mestu, zamestnanosť a vek
žiadateľa a finančná kredibilita splácania nájmu.
Miroslav Kyseľ – žiadosť na súhlas na vyloženie vjazdu do dvora – komisia berie žiadosť na
vedomie a odročuje ju na ďalšie zasadnutie z dôvodu doplnenia informácií k technickej realizácii
vchodu na mestskom pozemku.
Ing. Jozef Hockicko – žiadosť o asanácia murovaného oplotenia – komisia odporúča MZ vyhovieť
žiadosti a poveriť zamestnancov mesta asanovať murované oplotenie, ktoré sa nachádza na
hranici pozemkov KN-C 370 a mestského cintorína a parcely KN-C 320/1.
Osvetlenie Komenského ulice – komisia odporúča MZ zrealizovať projekt osvetlenia na
Komenského ulici od bytovky Komenského č. 50 až po dom Starý jarok č. 53 na parcele KN-E
2750.
Jozef Komara
Podal správu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Bc. Peter Mikolaj – žiadosť o odkúpenie časti parcely (opätovné prerokovanie) – komisia ruší
uznesenie č. 11 zo dňa 17.02.2020, v ktorom odporúčala MZ odpredať časť parcely E 121/102
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vedenej na LV 148. Komisia po opätovnom prerokovaní neodporúča MZ odpredať časť parcely
registra E 121/102 vedenej na LV 148.
Oplotenie spodnej časti cintorína – začne sa realizovať v mesiaci máj. Komisia zobrala túto
informáciu od predsedu komisie na vedomie.
Podal informáciu zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Osvetlenie Komenského ulica – komisia odporúča MZ zrealizovať osvetlenie chodníka.
Priepusty pod železnicou pri depe - sú z polovice zanesené. Jedná sa o dlhodobé riešenie.
V čase mimoriadnej krízovej situácie, tento stav môže byť posúdený pracovníkmi mesta. Na
základe posúdenia sa zrealizujú ďalšie kroky na odstránenie zanesenia potrubia.
Peter Hanigovský
Nezaoberali ste sa na Finančnej komisii poklesom príjmov?
Ing. Ján Lisoň
Zaoberali sme sa a vrátime sa k tomu na budúcom zasadnutí komisie. Zachytil som, že pokles
bude o 8% podielových daní.
Ing. Slávka Čarná
Ak bude pokles upravíme rozpočet.
MVDr. Michal Kapusta
Všetky aktivity aj ostatné veci navrhujem aby sme počkali ako to bude s financiami.
Uznesenie č.: MZ-03-20-A-10
MZ berie na vedomie správy z komisií MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

14.05.2020

Bod č.: 19

Rôzne
Peter Hanigovský
Vyústenie kanála pod mostom pri p. Jurkovskom?
MVDr. Michal Kapusta
Riešime to. Dám ti potom vedieť.
Mgr. Milan Blahovský
Ako stojí oprava cesty alebo chodníka na Galovej ulici?
MVDr. Michal Kapusta
Firma Unistav nastúpila na Kúpeľnú ulicu – dažďová kanalizácia a potom idú na Galovu. Na
Galovej sme našli zaasfaltované šachty. Osadzovali sa nové poklopy. V priebehu dvoch týždňov
by sme mohli začať riešiť Galovu ulicu. Potrebujeme otvoriť kanál lebo v 300 rúre je vložená 150.
Mali nastúpiť do konca apríla ale kvôli Covidu neprišli materiály. Predpokladám, že v máji-júni to
bude zrealizované.
Vladimír Tomko
Chcem pripomenúť konáre od salaša po Sivú bradu. Nebezpečné konáre sú odstránené, ostatné
ostali.
Mgr. Peter Vandraško
Vieme zosumarizovať dlžníkov voči mestu na nájomnom, daniach a ostatných poplatkoch? Aké
sú postupy splácania?
MVDr. Michal Kapusta
Toto funguje vymáhaním a čo sa týka bytov to rieši bytové oddelenie. Rybníček – dlh 40 tis. €, sú
tam rodiny čo dlžia 3 500,- €. Podáme vám informáciu.
Mgr. Peter Vandraško
Mestá sa snažia vyjsť podnikateľom v ústrety, nevedeli by sme aj my tým, ktorí prevádzkujú terasy
odpustiť nejaké poplatky?
MVDr. Michal Kapusta
Nebránim sa tomu.
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Mgr. Milan Blahovský
Až príde nejaká žiadosť budeme sa tým zaoberať.
Mgr. Peter Vandraško
K tým parkovacím plochám na Májovej ulici aby sa to nezačalo realizovať skôr ako sa bude
rozprávať s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov. Tej plochy je tam dosť. Išli by sme do
pozemkov, o ktoré sa občania starajú. Choďte sa pozrieť ku MŠ koľko ľudí tam býva, sú doma
a čakajú na mesto aby im prišlo pokosiť. To isté aj Májová 46 aby sme potom aj toto trošku vedeli
zhodnotiť.
Peter Hanigovský
Okolo cesty je kopec štiepky, to neodstránia?
Nádrž Kobuľany – bolo do EIA zahrnuté aj to že všetky obce dookola nemajú čističku?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu.
Bod č.: 20

Záver
MVDr. Michal Kapusta.
Poďakoval poslancom za účasť, za konštruktívnu debatu a ukončil rokovanie MZ.
Poďakoval divákom, ktorí sledovali rokovanie online.
MZ bolo ukončené o 19.30 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 14.05.2020

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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

18

