Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 11.4.2013
Program:
P.č.
Obsah
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
5.
Podnety občanov
6.
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok - Lokálna
stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie regenerácia sídiel
7.
Majetok mesta:
1.) Vzorodev v.d. Spišské Podhradie - dohoda o mimosúdnom
vyrovnaní
2.) PhDr. Kotlár a spol., Ústecko-Orlická 2345/11, Poprad žiadosť o vysporiadanie pozemkov
3.) Prenájom parkoviska pod hradom na sezónu 2013 –
vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
4.) Martin Ivančo a manž. Zuzana Ivančová, Dr. Špirku 9,
Spišské Podhradie - žiadosť o odkúpenie pozemku
5.) Helena Dunková, Hviezdoslavova 63, Spišské Podhradie –
návrh na odkúpenie nehnuteľnosti
6.) Ján Holub, Vodný rad 7, Spišské Podhradie - žiadosť
o opravu chodníka
7.) Doprastav - podanie informácie
8.
IBV – Pivovar – riešenie technickej vybavenosti / vodovod, plyn,
kanalizácia , miestna komunikácia /
9.
Správa vodovodu v Katúni a na Štefánikovej ulici - AQUA SPIŠ
PLUS s.r.o. Rudňany č.433
10.
Pridelenie bytu na ulici Štefánikovej č. 186 v Spišskom
Podhradí
11.
Správa hlavného kontrolóra z následnej kontroly splnenia
opatrení z vykonaných kontrol za rok 2012
12.
Správy z komisií pri MZ
13.
Rôzne
14.
Záver

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

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
zástupca primátora

zástupca primátora

primátor,
zástupca primátora,
hlavný kontrolór

primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor,
predseda komisie
hlavný kontrolór
predsedovia komisií
predsedajúci

+
N
+
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený
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Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Ján Furman
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Miloslav Repaský
Do programu rokovania navrhujem doplniť bod – koncertná sála ZUŠ.
Uznesenie č.: MZ-5-13-B-1

MZ schvaľuje doplnenie programu rokovania o bod „Koncertná sála ZUŠ“.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-13-B-2

MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

11.04.2013

Primátor:

+
+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení. Má niekto otázky k uzneseniam?
Miroslav Longauer
Ako mnohokrát sa pýtam – chodník na Spišský hrad? Pred dvomi rokmi sme schválili uznesenie.
Kedy sa začne robiť? Mám pocit, ako poslanec tohto mesta, že tu slovo nezávislého poslanca
nemá váhu a mám pocit, že sa ide podľa projektu vedenia tohto mesta, podľa predvolebného
programu, že fungujeme. Čo my navrhujeme tak málo vecí je vykonaných.

2

Mgr. Jozef Bača
Chodník sme začali robiť už minulého roku. Predvčerom ešte padal sneh. Dnes keď vojdete do
toho terénu, s traktorom – lepí sa blato. Ani záhrada sa ešte nedá rýľovať.
MVDr. Michal Kapusta
Sú dve akcie čo sme schválili. Je to chodník na Prešovskej ulici, ale keď ideme do grantu tieto
veci sme pozastavili, grant je v rokovaní dnešného MZ a chodník na Spišský hrad – uvidíme čo
nám dovolí počasie a aké budeme mať ľudské zdroje a chodník na Spišskú Kapitulu. Máme
zamestnaných cez úrad práce 5 ľudí, jeden z nich bol na PN. Teraz vyšla výzva na „50 j“ tak sa
vyskladá ďalšia partia aby sa začal robiť chodník na Spišskú Kapitulu a Spišský hrad.
Miroslav Longauer
Pán primátor, ty tu rozprávaš o rýľovaní záhrady - bolo pekné leto. Keď zoberiem skupinu 5 ľudí
tak ten chodník máme urobený za krátku dobu. Poškodzujete cestovný ruch a za vašej vlády bola
zatvorená spodná brána hradu. Odôvodnenie - prečo bola zatvorená spodná brána?
Mgr. Jozef Bača
Ani ty si nerobil v zime práce vonku.
Mgr. Miloslav Repaský
Bolo povedané, že prijmete niekoľko ľudí na výstavbu chodníka.
MVDr. Michal Kapusta
Povedal som, že ide grant – prijali by sme nejakých 5 ľudí na 9 mesiacov. Sú tam podmienky vek nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaný a maximálne základné vzdelanie. Také sú podmienky
z Ministerstva práce. Prechádzame zoznamy ľudí kto z Podhradia môže byť schválený. Musí
spĺňať podmienky. To sú informácie zo včera, dnes to bolo v médiách.
Mgr. Miloslav Repaský
Pred chvíľou ste hovorili, že sú piati, jeden maródoval, tak štyria. Kedy nastúpili a čo robili?
MVDr. Michal Kapusta
Nastúpili 1.12. – z toho hneď bol pracovný úraz. Odpratávali sneh, tam bola využitá celá ich
pracovná náplň. Títo piati budú do augusta zamestnaní, musia vyčerpať dovolenky. Keď podáme
žiadosť 28.4. a nám to schvália tak možno, že 1.6. alebo 1.7. budeme mať ľudí na zmluvách na 9
mesiacov.
Jozef Komara
Ten kameň čo bol na parkovisku pod hradom pôjde na hrad?
MVDr. Michal Kapusta
Je z búračky z domu zo Starého jarku 47, naši ľudia vytriedili kameň, travertín ide na chodník na
hrad.
Jozef Komara
Určite je tam veľa kameňov a určite sa bude robiť. Triedili ho tam.
Miroslav Longauer
Pevne verím.
Mgr. Miloslav Repaský
Môžeme na ďalších MZ dostávať čiastkové informácie o daňových priznaniach? Malo to byť
v septembri, posunulo sa to.
MVDr. Michal Kapusta
Ekonómka je na PN, nebola elektrika tri dni, pán Srnka čerpá dovolenku, p. Kynčáková s p.
Mikolajovou to budú pripravovať a budeme podávať čiastkové informácie na MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informácie o grantoch.
Miroslav Longauer
Koľkokrát absolvujete cestu do Bratislavy?
Mgr. Jozef Bača
Je tu kniha jázd, môžeš sa prísť pozrieť.
MVDr. Michal Kapusta
2-3x do mesiaca.
Miroslav Longauer
Prečo neinformujete aj poslancov či nemajú záujem ísť s vami?
MVDr. Michal Kapusta
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Je schválené uznesenie, kde je určená skupina poslancov, výzva na čističku a kanál zatiaľ nie je.
Posledný krát bol so mnou p. Repaský. Keď chceš ísť do Bratislavy, nie je problém, zavoláme ti
a pôjdeš s nami.
Štefan Faltin
Aj ja som bol pozvaný aby som išiel s nimi, sľúbil som a nakoniec mi to nevyšlo.
Miroslav Longauer
Mám záujem lebo by som chcel aby sa rokovalo aj o otvorení spodnej brány hradu.
Mgr. Peter Vandraško
Pokiaľ je záujem tak ja v tom nevidím problém. Ja som to zažil na vlastnej koži a nikdy som nebol
odmietnutý, dal som požiadavku a šiel som. Pokiaľ tu je aktivita, treba prísť povedať, cieľ cesty, je
kniha jázd, dať správu atď. to nie je len o tom keď pôjde primátor a zástupca primátora tak chcem
ísť. Myslím si, že pán primátor ani zástupca by neboli proti. Ak máme možnosti tomuto mestu
pomôcť a máme kontakty tak netreba čakať, kedy pôjde primátor alebo zástupca.
Miroslav Longauer
Nevedel som o tomto postupe, že treba absolvovať takú procedúru. Iniciatíva by mala byť aj od
primátora.
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ bola podávaná správa, že sme boli na Ministerstve kultúry jednať ohľadne
otvorenia spodnej brány. Bolo rokovanie aj s riaditeľkou múzea v Levoči, nebráni sa tomu ale ako
to bude ešte sami nevedia. Je to vôľa pána ministra. Ak chceš ísť jednať ohľadne otvorenia
spodnej brány tak máme taký postup, že sa objednáme. Keď si myslíš, že len tak sadneme do
auta a nás niekto príjme - tak to nie je. Treba zavolať, ak máš niekde niekoho a vieš niečo
posunúť tak si musíš dohodnúť termín. Keď máš problém odšoférovať tak ti dám šoféra alebo
pôjdem s tebou.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu o pracovných cestách.
Peter Hanigovský
Školenie v rámci unesca?
MVDr. Michal Kapusta
To bola porada, som členom medzirezortnej komisie. Každý zo svojej lokality mal povedať svoje
problémy. Spišské Podhradie – zrušenie železničnej trate Spišské Podhradie – Spišské Vlachy.
Bola daná úloha pre Ministerstvo dopravy aby tá trať nebola zrušená. Ďalšou témou rokovania
bola cesta na Spišský hrad a otvorenie spodnej brány Spišského hradu. Povedal som, že nikto
z poslancov nebude mať problém s tým, aby sme cestu dali do prenájmu múzeu alebo nech
otvoria spodnú bránu. Rokovalo sa o čističke. Povedal som, že mestu neprešla žiadosť z dôvodu
alokácie to znamená, že nie sú financie.
Uznesenie č.: MZ-5-13-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
Dr. Miroslav Varšo
Chcem sa obrátiť na zástupcu primátora, p. Kapustu, s prosbou aby prestal míňať energiu na
podávanie trestných oznámení a na veci, ktoré prezentujú mesto v negatívnom svetle. Žiadam
aby sa takéto veci vybavovali osobne a aby sa venoval plneniu volebného programu za stranu, za
ktorú kandidoval do MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Podal som trestné oznámenie na majiteľa mailovej adresy, ktorá poslala otvorený list poslancom
MZ - dostali ste ho - kde boli dve osoby a aj moja vytknutá. Ja si budem svoju osobu a rodinu
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chrániť či budem poslancom MZ alebo nie. Je to postúpené na ďalšie jednanie na oddelenie PZ
a oni posúdia či to bolo ohováranie mojej osoby alebo nebolo. Nech každý kto kandidoval za
poslanca MZ má svoju víziu kde to mesto chce posunúť aby v tom meste sa žilo lepšie, krajšie
bezpečnejšie, poctivejšie. Toto je moje vyjadrenie na teba, ako občana, ktorý poslal ten otvorený
list. Ty si mal skôr keď si ho posielal komunikovať medzi štyrmi očami so mnou alebo
s primátorom ale si to riešil týmto spôsobom. Každá akcia má reakciu a každá palica má dva
konce.
Dr. Miroslav Varšo
V otvorenom liste som citoval zápisnice kde som sa vyjadroval ako poslanec k jednotlivým
veciam. Táto diskusia prebehla bez akejkoľvek reakcie. To, čo som povedal, za tým si stojím. Mal
by som viacero dôvodov podať trestné oznámenie na p. Kapusta. Veľakrát som zdôrazňoval, že
hádky a rozpory poznačili toto mesto za 20 rokov. Prosím o to, aby sa tu venovala pozornosť
rozvoju mesta a nie zbytočným veciam, ktoré mesto neposúvajú dopredu. Žiadam aby z postu
poslanca a viceprimátora si si vykonával svoje povinnosti v prvom rade a tieto veci prosím ako
osoba aby si to nechal mimo, zbytočne poškodzujú veci.
Mgr. Jozef Bača
V jednej časti listu ohováraš mňa aj pána zástupcu, v druhej časti píšeš, že sa stretávaš
s úplatkárstvom a klientelizmom, ale ľudia, ktorí ten list čítali tak si to vysvetľujú v súvislosti
s nami. Ak si sa stretol s úplatkárstvom a klientelizmom mal si to oznámiť príslušným orgánom.
Dr. Miroslav Varšo
Boli to drobnosti, ktoré som nechcel hovoriť. Vyhrážanie – zápisnica z rokovania MZ – 14.6.2012
– vo dverách zastala osoba, ktorá si ma vyvolala vonku , kde som to pochopil ako vyhrážku, pán
Repaský bol druhý vyvolaný vonku, prečítal citát p. Repaského zo zápisnice. Pokladám a chápem
to ako vyhrážku. Klientelizmus – zápisnica z rokovania MZ 14.12011 – p. Ocilka a to čo sa
odohralo tu na verejnom zasadaní pri hlasovaní za jedinú firmu, ktorá mala robiť projekt a tento
pán bol vyhnaný s citovaním: „ mali sme pracovné rokovanie k tomuto bodu a tam sme sa dohodli
jasne“. Nechcel som vyťahovať tieto veci, sú v zápisniciach. Nechcem ísť do žiadnych
žabomyších vojen. Prosím venujme svoju energiu a čas budovaniu tohto mesta a nie
drobnostiam.
Miroslav Longauer
To sú ako mafiánske praktiky.
Jozef Komara
Treba konkretizovať kto bol.
Mgr. Peter Vandraško
Na MZ za 20 rokov čo tu sedím padali rôzne slová, i za starého vedia. Každý má nejaký spôsob
vyjadrovania a použije nejaké slovo alebo výraz, ktorý nie je vhodný ale určite zmysel toho slova
nie je ten, ktorý bol povedaný. Mohol si posudzovať veci ako poslanec a odišiel si a teraz sa
bavíme o takých veciach. Toto vrhá zlé svetlo na toto mesto, my sa nevieme dohodnúť. Keby sme
si mali za takéto veci posielať listy kolega kolegovi a vedeniu mesta a nájsť v kontexte slovíčko
tak by sme sa o tom bavili každé MZ a kto by mal trpezlivosť by to strpel a kto nie, urobil by to čo
p. viceprimátor, že si háji svoje meno. Ty si hájiš tiež svoje meno a toto o mafiánskych praktikách,
nehnevaj sa , kde sme sa to dostali? To, že máme iné názory na niektoré veci je jedna vec, ale
každý z nás určite chce aby mesto fungovalo. Naozaj používaj výrazy a slová, ktoré sú adekvátne
a nehovor o mafiánskych praktikách.
Miroslav Longauer
Posúď to gesto, ty ako občan. Bolo by ti to vhodné keby ti to niekto povedal?
Mgr. Peter Vandraško
Ale čo?
Miroslav Longauer
Nechajme to tak.
Peter Hanigovský
Na dohodu musia byť dvaja. Prekvapilo ma, že kvôli otvorenému listu podal zástupca primátora
trestné oznámenie. Keby sme v minulosti podávali trestné oznámenia tak ešte stále by sme
chodili po výsluchoch. Ja som ten list čítal, nič zlé na tom nevidím.
Mgr. Peter Vandraško
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Hovorím, že keď niekto videl klientelizmus nemal to posielať mne alebo iným poslancom, ale mal
ísť na políciu, o tom rozprávam. Bolo to niekoľkokrát dozadu, padali tu iné slová, iné veci po FB
chodili a keď už niekto rozpráva o ohrozovaní tak aj po mojej manželke hádzali snehové gule,
bral som to tak, že som tu, som poslanec, mal som určitý názor na tieto veci. To boli priame
narážky. Aj poslanci sme chodili po občanoch a robili nátlak. Vstúpme si sami do svedomia, sme
tu na to, aby sme veci riešili a zniesli určitý tlak na svoju osobu, ak sa s tým nevieme vysporiadať
tak to je na nás, ale musíme zniesť aj nejaký tlak na svoju osobu. Nikdy nebudete pochválení,
vždy bude toho čiernejšieho na vás viac. Pokiaľ bude potrebné budem aj konkrétnejší. Nie je to
tak ako to bolo odprezentované.
Miroslav Longauer
Ja som veľmi rád, že si za celý kolektív aby sme pracovali všetci spolu. Bol som za to od začiatku
volebného obdobia. Ale keď máme uznesenia – napr. chodník na Spišský hrad a to uznesenie
nie je vykonateľné - pomohlo by to nie mne, že podnikám v cestovnom ruchu, ale pomohlo by to
viacero podnikateľom. Chceme ubytovací poplatok. Chceme z ničoho upliesť bič. Táto jednotnosť
sa nedá lebo...
Mgr. Jozef Bača
Uznesenie 10.20,30 % (krátenie peňazí školám) bolo protizákonné. Čo sa týka firmy pána Ocilku,
ktorú zastupoval, nikdy nepodala predtým žiadnu žiadosť na o grant na Ministerstvo životného
prostredia.
Uznesenie č.: MZ-5-13-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

11.04.2013

Primátor:

Bod č.: 6

Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok – Lokálna stratégia
komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie – regenerácia sídiel
MVDr. Michal Kapusta
28.5. ideme na VUC na SORO podať žiadosť. Kompletizujeme veci. Maximálna výška, ktorá sa
môže žiadať je 900 tis. € s daňou, je tam 5 % vlastných nákladov. Chcem poďakovať poslancom,
celému tímu ľudí na MZ, že sme dokázali schváliť záverečný účet mesta a celoročné
hospodárenie bez výhrad, ktoré je dosť dôležité na získavanie bodov pri podávaní grantov. Pri
dôležitých veciach sa vieme dohodnúť. Tu je tá sila celého mesta, od vedenia, cez poslancov, cez
zamestnancov a že v rejtingových hodnoteniach sme v strede v priemere - vyrovnaná
samospráva. Ďakujem za to čo sme schválili minulý mesiac, toto bol veľmi dôležitý krok aby sme
mohli tento grant podať. Možno, že o mesiac budeme sedieť a schvaľovať grant na ČOV.
Peter Hanigovský
Aký je horizont prípadného schválenia žiadosti a z toho vyplývajúca povinnosť na rozpočet?
MVDr. Michal Kapusta
Predpokladám, že budú čakať do vyhodnotenia druhého kola. Nepredpokladajme, že toho roku
budeme robiť, keby sme boli úspešní. Netýka sa to tohoročného rozpočtu.
Mgr. Jozef Bača
Ak sa nám podarí získať grant za 700 tis. €, tak 5% spoluúčasť bude ten najmenší problém.
Peter Hanigovský
To nie je jediný grant, ktorý máme podaný. Neviem ako sa bude vyvíjať situácia v rámci štátneho
rozpočtu a podielových daní. Ťažko povedať čo bude v ďalšom roku. Vidíme aj na tom, že veci sú
poschvaľované a platby nejako promtne mestám neposielajú. Radšej dopredu sa spýtam koľko
máme plánovať do rozpočtu.
Mgr. Jozef Bača
Som presvedčený, že by poslanci nedokázali zamietnuť dotáciu našej spoluúčasti 5%.
Miroslav Longauer
Aká to je výška?

6

MVDr. Michal Kapusta
Výška grantu je max. 900 tis. € s daňou. Jedná sa o oddychovú zónu na Štefánikovej ulici,
výsadba drevín a úprava terénu na Rybníčku – lokálna stratégia je MRK, výstavba nového
verejného osvetlenia na Mariánskom a Palešovom námestí, chodník na Štefánikovej ulici,
chodník na Prešovskej ulici od Dr. Hrica ku p. Kickovi, chodník od Kúpeľnej ulice po školu na
Prešovskej ulici, chodník od nákupného strediska až ku Milk Agru, chodník okolo knižnice a ku p.
Hanigovskému, chodník – zo Školskej ulice, cez Palešovo námestie až ku Kúpeľnej ulici, chodník
– od potravín Centrum ku autobusovému nástupišťu, chodník od potravín MILK AGRO k domu p.
Kaľavskej (textil na Palešovom námestí) a autobusová zastávka na Spišskej Kapitule.
Miroslav Longauer
My podáme žiadosť a keď bude grant schválený, tak potom sa bude robiť výberové konanie?
MVDr. Michal Kapusta
Ak podáme žiadosť a uspejeme tak sa spustí VO podľa pravidiel zákona o VO, je to podlimitná
zákazka cez vestník úradu pre VO.
Peter Hanigovský
Máme rozrobené časti námestia cez veľký projekt a cez VÚC a cez operačný program.
MVDr. Michal Kapusta
Námestie je rozrobené cez ROP a cez MAS.
Sme na svojich parcelách okrem Štefánikovej ulice. Stavebný dozor je vysúťažený, je to p.
Molčan z Jablonova.
Uznesenie č.: MZ-5-13-B-3
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1c-2013/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce/mesta a platným Programom hospodárskeho
rozvoja a sociálneho rozvoja obce/mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
50 000,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

11.04.2013

Primátor:

+
+
+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Majetok mesta
Peter Hanigovský
Vzorodev - rokovali sme o ich žiadosti v majetkovej komisii, teraz prišla ďalšia žiadosť ohľadom
vydržania. Komisia navrhuje MZ vysporiadať vlastnícke práva k pozemkom formou zámeny
nehnuteľnosti s doplatkom rozdielu výmery v cene 7,- €/m2 (24m2). Časť pozemkov zostane nám
a časť zostane Vzorodevu, rozdiel je 24 m aby nám túto sumu Vzorodev dorovnal.
MVDr. Michal Kapusta
Je návrh na uznesenie aby nedošlo k omylu, prečítal návrh na uznesenie. Predpokladám, že tento
bod budeme mať v MZ lebo musíme schváliť osobitný zreteľ. Takéto uznesenie keď schválime,
prednesieme ho Vzorodevu, že či je to cesta k dohode.
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Uznesenie č.: MZ-5-13-B-4
MZ schvaľuje zámer o mimosúdne vysporiadanie vlastníctva pozemkov s v.d. Vzorodev formou
vzájomnej zámeny pozemkov a zároveň finančným vyrovnaním 24 m2 rozdielu na parcelách.
7,- €/m2 a to z dôvodu vhodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí (7 x 24 = 168,- €).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Dostali sme žiadosť p. Kotlára o vysporiadanie pozemkov. Komisia odporúča odkúpiť tento
pozemok.
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie komisie je maximálne do ceny 4,15 €. Dohodli sme sa na cene 3,99 €/m2. Pán Kotlár
súhlasil so sumou 3,99 €/m2.
Miroslav Longauer
Aká je veľká tá parcela?
MVDr. Michal Kapusta
1 708 m2. Je to 6 817,- €.
Miroslav Longauer
Z akých peňazí ?
MVDr. Michal Kapusta
Sú v rozpočte – nákup pozemkov.
Peter Hanigovský
Z minulého roku ostalo 8 900,- € v kapitole pozemkov. Na nákup pozemkov je rozpočtovaných
7 000,- €. Pri prerozdeľovaní rozpočtu bude treba nájsť iné zdroje aby sa táto kapitola naplnila pre
prípad nákupu pozemkov v meste.
MVDr. Michal Kapusta
V mailoch na MZ ste dostali zápisnice z komisií, kde je aj zápisnica zo športovej komisie.
Jozef Komara
Športová komisia navrhla spôsob ako odkúpiť tento pozemok. Peniaze vyčlenené na nákup
pozemkov boli vyčlenené v minuloročnom rozpočte. Chceme aby bolo dodržané, že kúpa
pozemku bude z tejto položky. O kúpu tohto pozemku bol záujem už minulý rok, nebola však
známa čiastka. Nevidím dôvod prečo by sa to nemohlo kúpiť. Nezveľadil by sa pozemok MŠK ale
mesta. Aj v minulom roku sa podľa toho išlo.
Mgr. Peter Vandraško
Dúfam, že je každému jasné, že to nekupuje MŠK. Raz to bude treba vysporiadať.
Peter Hanigovský
Kupuje to mesto pre seba.
Miroslav Longauer
To je prebytok z minulého roka?
Peter Hanigovský
Účtovný, fyzický nie.
MVDr. Michal Kapusta
Minulého roku sa odkúpili pozemky p. Blahutovej. Z rozpočtu MŠK koľko peňazí išlo do majetku
mesta.
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Miroslav Longauer
Pán poslanec, šetríš.
Vladimír Petrek
Ešte máme veľa nevysporiadaných parciel na MŠK? Koľko m2?
Mgr. Jozef Bača
Necháme tieto podklady pripraviť na budúce MZ.
Miroslav Longauer
Tie pozemky sú blokované?
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu.
Štefan Faltin
Už v minulosti za p. Barbuščáka sa s vykúpením pozemkov plánovalo, on chcel tieto pozemky dať
dokopy a vysporiadať, nevyšlo mu to, neviem prečo. Bolo tam strašne veľa vlastníkov.
MVDr. Michal Kapusta
Keby nebol vyšiel zákon tak by to tak nebolo.
Uznesenie č.: MZ-5-13-B-5
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností t.j. pozemku parcela KN-E 2631/1 – orná pôda vo výmere 2
124 m2 a parcela KN-E 2631/2 – orná pôda vo výmere 154 m2 v k.ú. Spišské Podhradie
zapísaných na LV č. 3814 za cenu 3,99 €/m2 a to nasledovne:
od PhDr. Jána Kotlára, Ústecko-Orlická 11, Poprad v podiele 3/16
od Alžbety Bandrurovej rod. Kotlárovej, Kvetná 16, Prešov v podiele 3/16
od Magdalény Salatkovej rod. Kotlárovej, Štúrova 34, Svit v podiele 3/16
od MUDr. Jaroslava Kotlára, Podtatranská 2, Poprad v podiele 3/32
od RNDr. Martina Kotlára, Československej armády 8, Košice v podiele 3/32
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+

11.04.2013

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Prenájom parkoviska, vyhodnotenie VOS.
JUDr. Jozef Tekeli
Pred zasadnutím MZ prebehlo zasadnutie komisie na vyhodnotenie súťaže na prenájom
parkoviska pod Spišský hradom, prítomných bolo 7 poslancov MZ, komisia rozhodovala
nadpolovičnou väčšinou, boli doručené 3 ponuky, všetky boli doručené v lehote, dve ponuky
splnili predpísané podmienky, Služby mesta nesplnili – dali nižší cenový návrh ako bola minimálna
cena stanovená v súťažných podmienkach. Ladislav Dzurňák ponúkol 8 200,- €, Miloš
Kolačkovský – 8 100,- €. Komisia určila poradie uchádzačov. Víťaz súťaže je Ladislav Dzurňák.
Druhý v poradí je pán Kolačkovský. S pánom Dzurňákom sa uzatvorí nájomná zmluva. Je
potrebné aby MZ zobralo na vedomie VOS.
Uznesenie č.: MZ-5-13-A-3
MZ berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom parkoviska pod Spišským
hradom.
Zodpovedný:
Termín:
11.04.2013
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Overovatelia:

Primátor:

Mgr. Miloslav Repaský
Kto je zodpovedná osoba za podanie prihlášky do súťaže za Služby mesta?
MVDr. Michal Kapusta
Pán konateľ.
Mgr. Miloslav Repaský
Prekvapuje ma, že nedodržíte mestom stanovené podmienky, bolo by lepšie keby ste ju nepodali
vôbec, toto bola provokácia.
Peter Hanigovský
Žiadosť pána Ivanča – majetková komisia prerokovala žiadosť o odkúpenie pozemku.
MVDr. Michal Kapusta
Ohľadom týchto pozemkov sme sa bavili už dosť dlho.
Uznesenie č.: MZ-5-13-B-6
MZ sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnému majetku mesta - - novovytvorená parcela KN-C 567/1 – záhrady o výmere
374 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 33981302-57/2012 vyhotoviteľa Jána Burika, 053
71 Nižné Repaše 39 od pozemku parcela KN-C 567/1 - záhrady o výmere 583 m2,
v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaná na LV č. 1,- novovytvorená parcela KN-C
567/2 – záhrady o výmere 30 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 33981302-57/2012
vyhotoviteľa Jána Burika, 053 71 Nižné Repaše 39 od pozemku parcela KN-C 567/2 - záhrady
o výmere 216 m2, v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaná na LV č. 1,- parcela KNC 567/5 – záhrady o výmere 53 m2, v katastrálnom území Spišské Podhradie, zapísaná na LV
č. 1 na Martina Ivanča a manž. Zuzanu Ivančovú rod. Rochovú, Dr. Špirku 9, Spišské
Podhradie spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom
majetku mesta sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar
a rozmery pozemkov vo vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír
Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-13-B-7
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľností:
• novovytvorená parcela KN-C 567/1 – záhrady o výmere 374 m2 odčlenená geometrickým
plánom č. 33981302-57/2012 vyhotoviteľa Jána Burika, 053 71 Nižné Repaše 39 od pozemku
parcela KN-C 567/1 - záhrady o výmere 583 m2, v katastrálnom území Spišské Podhradie,
zapísaná na LV č. 1,
• novovytvorená parcela KN-C 567/2 – záhrady o výmere 30 m2 odčlenená geometrickým
plánom č. 33981302-57/2012 vyhotoviteľa Jána Burika, 053 71 Nižné Repaše 39 od pozemku
parcela KN-C 567/2 - záhrady o výmere 216 m2, v katastrálnom území Spišské Podhradie,
zapísaná na LV č. 1,
• parcela KN-C 567/5 – záhrady o výmere 53 m2, v katastrálnom území Spišské Podhradie,
zapísaná na LV č. 1
pre Martina Ivanča a manž. Ivanu Ivančovú rod. Rochovú, Dr.Špirku 9, Spišské Podhradie za
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celkovú sumu 3 199,– € (slovom: tritisícstodeväťdesiatdeväťeur). Náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Helena Dunková – navrhla mestu odkúpiť dom na Prešovskej ulici, ktorého je vlastníkom.
Majetková komisia navrhuje mestu rokovať s p. Dunkovou.
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu ohľadne domu na Prešovskej 13. Na dom je záložné právo Daňovým úradom.
Pani Dunková má pozdĺžnosti voči Daňovému úradu.
Peter Hanigovský
Komisia navrhla aby ste jednali s p. Dunkovou o sume 2 000,- €.
MVDr. Michal Kapusta
Pani Doláková vravela, že p. Dunková, jej dá 2 000,- € keď odíde z domu.
JUDr. Jozef Tekeli
Kedy bola vyhotovená notárska zápisnica?
MVDr. Michal Kapusta
V roku 2001.
Mgr. Miloslav Repaský
Pani Dunková by mala preukázať výšku dlžoby. Keby sa odsťahovali kto tam príde? Len ďalší
a horší. Je potrebné jednať s p. Dunkovu a ponúknuť jej 2 000,- € aby Dolákovci tam mohli zostať.
Peter Hanigovský
Nech zdokladuje výšku ťarchy z Daňového úradu.
MVDr. Michal Kapusta
Nekupujeme nehnuteľnosti s ťarchou.
Uznesenie č.: MZ-5-13-A-4
MZ berie na vedomie návrh p. Heleny Dunkovej na odkúpenie nehnuteľnosti.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

11.04.2013

Peter Hanigovský
Ján Holub dal žiadosť na opravu chodníka . V roku 2013 nie sú v rozpočte vyčlenené finančné
prostriedky na opravu chodníkov. Finančná komisia odporúča viesť v evidencii žiadosť.
Uznesenie č.: MZ-5-13-A-5
MZ berie na vedomie žiadosť Jána Holuba o opravu chodníka.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

11.04.2013

Peter Hanigovský
Doprastav – komisia zobrala informáciu na vedomie.
MVDr. Michal Kapusta
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Ide o halu železnej konštrukcie, trafostanicu, studňu, žumpu, plot, 12 unimobuniek. Cena je
135 000,- €.
Uznesenie č.: MZ-5-13-A-6
MZ berie na vedomie podanie informácií ohľadom možností získania stavebného dvora firmy
Doprastav do majetku mesta.
Zodpovedný:
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 8

IBV – Pivovar – riešenie technickej vybavenosti (vodovod, plyn, kanalizácia,
miestna komunikácia)
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schválili územné členenie, pripravili sme podklady či ísť do výstavby
bytového domu alebo nie. Podal informáciu ohľadne financií na technickú vybavenosť.
Miroslav Longauer
Ten bytový dom ako by mal vyzerať?
MVDr. Michal Kapusta
2 poschodia a podkrovie. Pri týchto číslach čo som vám povedal. Ja hovorím, že je to
neekonomické ísť touto cestou.
Peter Hanigovský
Na minulej komisii neboli dopracované rozpočty inžinierskych sietí atď. tak sme to detailne
neriešili.
MVDr. Michal Kapusta
Elektrickú energiu sme vysvetľovali na minulom MZ.
Peter Hanigovský
Bude sa to robiť po častiach alebo naraz?
MVDr. Michal Kapusta
Naraz v celej výmere. Je otázka čo s vodovodom. Treba si povedať čo chceme a či budeme
vodovod stavať sami a bude to časť nášho vodovodu alebo oslovíme PVPS. Toto nám treba mať
jasné. Plyn je jasný, to majú plynárne, kanál je náš, miestna komunikácia je naša, verejné
osvetlenie je naše.
Mgr. Miloslav Repaský
Na komisii bol aj názor osloviť obec Studenec z dôvodu lacnejšej vody.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadať cez Ministerstvo ŽP sa dá vodovod a kanál cez envirofond.
Mgr. Miloslav Repaský
Ak je taká časová možnosť tak treba projektantov posúriť.
Miroslav Longauer
Záujemcovia o pozemky sú?
MVDr. Michal Kapusta
Je asi 6 žiadostí na stavebné pozemky.
Miroslav Longauer
A sú to potencionálni záujemcovia? Sú šiesti a čo do 30?
Peter Hanigovský
Neurčili sme cenu. Vieme za koľko sme to kúpili a projektanti nám dajú ceny na technickú
vybavenosť, budeme vedieť aká to bude suma, nemyslím si, že budeme takí ako v Smižanoch,
ale že sa to nejako zohľadní. Časť nákladov bude znášať mesto a časť potencionálni
záujemcovia. Treba začať.
Miroslav Longauer
Keď som si zrátal 5 mil. Sk , keď natiahneme siete tak tá cena môže byť odhadom 10 000,- €. Aby
sme našli záujemcov potom.
MVDr. Michal Kapusta
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Nazývať sa to bude Pivovar I. etapa. Napojí sa na cestu na Trhovisko. Bola tu v minulosti
žiadosť, či sa nemôžu premenovať ulice, rokovalo sa o tom na MZ, treba porozmýšľať o názve
novej ulice v tejto časti napr. Ulica pána Jána Lačeka, dávam to na porozmýšľanie a ako tému na
diskusiu.
Peter Hanigovský
Komisia navrhuje MZ dať výpoveď z užívania náhradných pozemkov, ktoré sa užívajú v lokalite
Pivovar -1. etapa.
Uznesenie č.: MZ-5-13-B-8
MZ schvaľuje zámer rokovať a hľadať riešenia technickej vybavenosti „elektrická energia - VN,
NN rozvody, vodovod, plyn, kanalizácia, miestna komunikácia“ na individuálnu bytovú
výstavbu v lokalite Pivovar so správcami jednotlivých sietí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-5-13-B-9
MZ schvaľuje podanie výpovedí z užívania náhradných pozemkov, ktoré sa užívajú v lokalite
Pivovar – 1. etapa.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Miloslav Repaský
Ideme do toho grantu do konca októbra?
MVDr. Michal Kapusta
Môžeme. Ja sa nebránim.
Uznesenie č.: MZ-5-13-B-10
MZ schvaľuje vypracovanie PD k podaniu
v lokalite IBV Pivovar 1. etapa.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško

žiadosti na Envirofond k 31.10.2013 – kanál a vodovod

Termín:

11.04.2013

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek

+
+
+
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Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Štefan Horbaľ

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Miloslav Repaský
K tým názvom ulíc - ja by som sa obrátil na verejnosť, oslovil by som aj školskú komisiu aby
oslovila školy.
Miroslav Longauer
Tie siete to sa nedalo predpokladať ešte predtým, že koľko to bude stáť? Bude to stáť nemalé
prostriedky a už sme dali za pozemky dosť financií.
Mgr. Miloslav Repaský
Zaujala ma aj ponuka obce Smižany. Pozemok nie je drahý ale inžinierske siete sú fakt drahé.
Vladimír Petrek
Aj v Granč-Petrovciach si robili sami siete.
Bod č.: 9

Správa vodovodu v Katúni a na Štefánikovej ulici – AQUA SPIŠ PLUS s.r.o.
Rudňany č. 433.
Mgr. Jozef Bača
Jedná sa o to, že Aqua Spiš nám prevádzkuje vodovod v Katúni aj na Štefánikovej ulici.
Peter Hanigovský
V zmluve je 3 mesačná výpoveď. 10 rokov je dosť veľa. V zmluve nech je vyšpecifikované presne
– Katúň a Štefánikova ulica.
Mgr. Ján Furman
Zmluvu vypracovala Aqua Spiš či mesto?
Mgr. Jozef Bača
Návrh zmluvy vypracovala Aqua Spiš pre všetky tie obce, pre ktoré pracujú.
Mgr. Ján Furman
Mal tri pripomienky k zmluve. Čo je zahrnuté v paušálnej zmluve 100,- €? Čo všetko si Aqua Spiš
fakturuje? Bolo by dobré keby p. konateľ prišiel na ďalšie MZ a vysvetlil niektoré veci.
Uznesenie č.: MZ-5-13-A-7
MZ berie na vedomie návrh zmluvy medzi mestom a spoločnosťou Aqua Spiš plus s.r.o. Rudňany.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
Mgr. Miloslav Repaský
Aqua Spiš spravuje vodu na Rybníčku a mesto obyvateľov teraz zásobuje vodou?
MVDr. Michal Kapusta
Mohla by Aqua Spiš zabezpečiť zásobovanie vodou, jedna cisterna stojí 10 000,- Sk + stojné +
cesta. Keby tam chodili každý deň tak koľko by sme za to zaplatili?. Chodili sme s poľnou
kuchyňou a vozili sme im vodu. Robili sa vzorky. Výsledky vody sú už dobré, má kvalitu pitnej
vody, sa to ustálilo, urobili sa opatrenia, rokovali sme s PDP Rybníček a s Hortipom s tým, že sa
vyhrania ochranné pásma I. a II. Voda je v poriadku, v Katúni bola regulovaná voda, bola
myšlienka koľko by stála nádoba na pitnú vodu z antikoru cca 500 l certifikovaná, že keď vypadne
voda, to je jedno kde, aby sa vedela využiť, aj na SFS, aj na UNESCO atď. Dali sme požiadavku
na cenu.
Vladimír Petrek
Skôr by som pozrel v armádnych skladoch, sú to malé dvojkolesové cisterny.
MVDr. Michal Kapusta
Aký to je materiál? V hliníkových nádobách nie je voda dobrá, hliník sfarbí vodu.
Vladimír Petrek

14

Skôr by som investoval do záchytu prameňa. Skúsiť využívať studňu pod hradom. Bol znečistený
zdroj?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Zástupcovia firmy Aqua Spiš budú pozvaní na ďalšie MZ.
Bod č.: 10

Pridelenie bytu na ulici Štefánikovej č. 186 v Spišskom Podhradí
Peter Hanigovský
Komisia dostala žiadosť – odstúpenie od zmluvy p. Katriňáková v prospech dcéry. Predniesol
návrh na uznesenie.
Ing. Marián Tirpák
Máme uznesenie mesta kde nemôžeme prideliť byt osobe, ktorá je dlžníkom.
Mgr. Ján Furman
Tak až po zaplatení dlžnej čiastky jej bude možné prideliť byt.
Peter Hanigovský
Spísať s pani Katriňákovou zmluvu o úhrade, má príjem, dá sa jej stiahnuť z dôchodku.
Miroslav Longauer
Keď zaplatia tak bude urobený prevod bytu.
MVDr. Michal Kapusta
Nech vyrovná dlh pani Katriňáková a potom jej prideliť byt.
Uznesenie č.: MZ-5-13-B-11
MZ schvaľuje pridelenie bytu na Štefánikovej ulici č. 186 v Spišskom Podhradí pre pani Máriu
Katriňákovú, trvale bytom Štefánikova 186, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.5.2013 do
31.7.2013 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
0
0
Mgr. Ján Furman
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- byt pridelený nebol
Bod č.: 11

Správa hlavného kontrolóra z následnej kontroly splnenia opatrení
z vykonaných kontrol za rok 2012
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu z kontroly. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-5-13-A-8
MZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z následnej kontroly splnenia opatrení
z vykonaných kontrol za rok 2012.
Zodpovedný:
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 12

Koncertná sála ZUŠ
Mgr. Miloslav Repaský
Máme rozpočtovanú výšku na PD – ale to asi nebude dostačujúce. Navrhujem aby sme sa
zaoberali výškou na PD takú akú potrebujeme. Predniesol návrh na uznesenie. Potrebujeme sa
dostať k cene , ktorá je potrebná pre tento objekt. PD budeme potrebovať tak či tak.
Vladimír Petrek
Čo by malo byť v tej koncertnej sále?
Mgr. Miloslav Repaský
Je nejaká predstava. Zatiaľ len PD.
MVDr. Michal Kapusta
Otázkou je, že čo tam chceme.
Mgr. Jozef Bača
Zaoberal sa týmto projektant p. Zombek ale p. Sereday povedal, že škola nemá 200 žiakov, čo to
bola podmienka získať peniaze z Eurofondov, tak sme sa tým prestali zaoberať. Škola mala aj
vtedy viac ako 200 žiakov. Projektant musí vedieť čo tam chceme a až potom môže urobiť
projekt.
Mgr. Miloslav Repaský
Bola možnosť žiadať z fondov na Komunitné centrum – pozerali sme sa na to ináč, treba to robiť
komplexne a povedať, že na PD treba toľko a toľko peňazí. Chcem mať podložené veci.
MVDr. Michal Kapusta
Toho roku pôjdu nejaké výzvy –pripravujú sa, nie sú ešte vonku. Uvidíme čo vyjde ale nie je
problém osloviť projektanta a povie za koľko to vie naprojektovať. Odznelo to na rade školy.
Nerobili sme okolo toho nič. Tých finančných prostriedkov je toľko koľko je.
Mgr. Miloslav Repaský
Stojí to niečo keby sme to chceli zistiť?
Peter Hanigovský
Tým, že sa tá budova začala využívať aj počet žiakov nám narástol. Skôr či neskôr možno
v etapách, možno postupne, dospejeme k tomu, že táto nekonečná akcia „Z“ sa dokončí. Po
častiach postupne sa to možno dá robiť. Je to špecifiká budova.
MVDr. Michal Kapusta
Na budúci týždeň budeme mať komisiu, celá budova je rozdelená na dve časti. Prvým krokom
bude asi oddeliť hľadisko od ZUŠ-ky. Peniaze na ZUŠ nedostaneme. Školské granty už nebudú.
ZUŠ nie je nastavená tak ako ZŠ. Naozaj bude potrebné urobiť GP a rozdeliť ZUŠ a zvyšok aby
ostal kultúrny dom a také niečo by nám mohlo vyjsť a tam by sa priestor možno začal kreovať.
Mgr. Miloslav Repaský
Celkom oddeliť javisko od hľadiska by som nechcel.
MVDr. Michal Kapusta
Ja hovorím oddeliť ZUŠ a kultúrny dom. Priestor by ostal , dalo by sa prejsť z jednej časti do
druhej ale nemala by to ZUŠ v správe ale v prenájme. Už by to bolo majetkovo nastavené na
kultúrny dom.
Uznesenie č.: MZ-5-13-B-12
MZ schvaľuje vypracovanie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu Koncertnej sály ZUŠ.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
11.04.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+

16

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Žiadosť Hipoedu – dali sme im iné možnosti v rámci mesta, ponúkli sme im bývalú ZUŠ.
Mgr. Peter Vandraško
Školská komisia – mali sme zasadnutie ohľadom poníženia financií. Riaditelia škôl sa vyjadrili,
že vedia tú situáciu zatiaľ zvládnuť aj bez tých finančných prostriedkov. Ak by vznikla zlá finančná
situácia budú kontaktovať mesto. Riaditelia prijali opatrenia, ktoré by mali krízovú situáciu
odstrániť. Deň učiteľov - chcem poďakovať mestu za ocenenia a riaditeľovi ZUŠ za kvalitný
program.
Jozef Komara
28.3. zasadala športová komisia, zaoberali sme sa odkúpením pozemku. Chcem poďakovať
všetkým, že sa pozemok odkúpil.
Uznesenie č.: MZ-5-13-A-9
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

11.04.2013

Primátor:

Bod č.: 14

Rôzne
Miroslav Longauer
Chcem sa opýtať či sa nedá zrušiť parkovanie pri skatebordovej dráhe?
Mgr. Peter Vandraško
Parkovalo sa tam v čase keď tam dráha nebola a teraz cez zimné obdobie, teraz sa tam už
neparkuje.
Jozef Komara
Mali sme tréning a chlapci nevedomky zaparkovali v tej časti. Potom sa to ujednotilo a parkuje sa
nižšie.
MVDr. Michal Kapusta
Boli sme v škole s primátorom a s riaditeľom CVČ sme dohodli, že dáme značku zákaz
parkovania. Pôjde to do stavebnej komisie. Nerozprávali sme s riaditeľom Jurečkom.
Rozmýšľame o priestore na parkovanie – stará družina. Nestálo by to veľké finančné prostriedky,
len posunúť plot a spevniť plochu.
Mgr. Miloslav Repaský
Za Vzorodevom je miesta dosť. Každý jeden športovec od Vzorodevu prejde na ihrisko. Ten
priestor je dobrý keď je väčšia akcia je využitý.
Miroslav Longauer
Parlament prijal zákon, že obce si môžu dať zákaz pitia na verejných priestranstvách. Keď sa mi
podarí na budúci mesiac by som chcel pred letnou sezónou predložiť návrh zákazu pitia na
Palešovom a Mariánskom námestí.
JUDr. Jozef Tekeli
Máme schválené nové VZN. Nemyslím, že u nás bude potrebná po zmene zákona zásadná
úprava. Treba zodpovedajúcim spôsobom zákazy obsiahnuté vo VZN aj označiť primeraným
označením na verejných priestranstvách Teda predovšetkým treba uvažovať kde umiestniť
zákazy a v akej forme a aby boli viditeľné a zrozumiteľné.
Mgr. Ján Furman
Frézovala sa cesta, asfalt je niekde uložený? V Katúni je neustále na vrchnom konci mokro.
Chcem sa opýtať či by sa to nedalo vyspraviť tým frézovaným asfaltom aby tam bola pevná
plocha. Bude predložená žiadosť z Katúň na opravu cesty.
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Peter Hanigovský
Komisia Katúň – zaoberala sa obecným vodovodom, bol nedostatok vody. Bola zakúpená nová
ponorka, ďalšia sa opravila. Nevie sa kade idú prívody do vodojemu a v akom stave sú, už ani
pamätníci si nepamätajú ako to bolo robené. Hovorilo sa o aktivačných prácach, predseda
informoval, že potrebuje zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia. Ak elektrikár, ktorý sa v meste
venuje tejto práci aby za ich peniaze im robil správu. Kosenie cintorína – či by sa to nedalo riešiť
cez mesto. Jednalo sa aj o ceste do Sp. Podhradia. Komisia prijala uznesenie aby bola podaná
žiadosť na VUC na rok 2014 – na opravu cesty.
Mgr. Jozef Bača
Košická časť je v zlom technickom stave.
Uznesenie č.: MZ-5-13-B-13
MZ schvaľuje napísanie žiadosti na opravu cesty v Katúni.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+

11.04.2013

+
+
+
+
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Peter Hanigovský
Komisia v Katúni prebrala čerpanie rozpočtu v roku 2012 – prebral sa rozpočet na rok 2013.
Komisia si musí navrhnutý rozpočet prejsť pred schválením, tam viazla spolupráca. Stolnotenisový turnaj – informovali o priebehu. Zistiť či cez CVČ by sa nedali zabezpečiť aspoň ceny na
turnaj. Budeme rozprávať s riaditeľom CVČ. Posilňovňa – strecha preteká, je potrebná oprava.
Mgr. Ján Furman
Včera bol rozposlaný občanom Katúň list od predsedu komisie. Prečítal znenie celého listu.
Zlikvidovala sa internetová miestnosť a posilňovňa. Predseda komisie zobral kľúče a dal ich
Bystrančanom. Ihrisko je zanedbané, nekosilo sa tam a žiadna aktivita z komisie na
zabezpečenie nejakého podujatia, alebo údržbu areálu nebola. Možno, že kompetentní zaujmú
svoje stanovisko.
Peter Hanigovský
Povedal by som to bez irónie. Boli výhrady na pokutu voči tvojej osobe. Pýtali sa ako je možné, že
v jednom roku Katúň za elektrinu neplatilo a na druhý dvakrát. Ešte nejaký čas sa budete medzi
sebou hádať a už potom tam nebude žiadna komisia. A potom to bude normálna mestská časť
a všetky činnosti bude zabezpečovať MsÚ. Vy nehľadáte cestu ako sa dať dokopy ale naopak. Aj
v predchádzajúcej dobe to tak bolo či sa to už týkalo obchodu atď. Ste špecifická obec. Ťažko tam
robiť rozhodcu kde jeden chce hrať futbal a druhý hokej.
Miroslav Longauer
Nechcem porovnávať predsedu komisie ale myslím, že mesto by malo byť viac nápomocné. Keď
bol nedostatok vody malo mesto finančne vypomôcť tejto časti.
Mgr. Jozef Bača
Bola taká výpomoc ako teraz pre obyvateľov na Rybníčku.
Miroslav Longauer
Mali by mať svoj rozpočet.
Mgr. Jozef Bača
Veď oni majú svoj rozpočet. Na návrh komisie pre miestnu časť Katúň si so svojim rozpočtom
hospodária. Predseda komisie by mal vedieť čo chce robiť. Ak ste dostali peniaze z grantov na
ihrisko atď. tak to nesmie len tak zaniknúť lebo budete vracať dotácie. To sú tie „otvorené listy“
a neprídu sa porozprávať o problémoch.
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MVDr. Michal Kapusta
Predseda komisie v Katúni mal predstavu, že zamestnáme 1-2 ľudí na osem hodín a ten človek
vôbec nebude kontrolovaný kedy príde a odíde z roboty a čo urobí. Vybral si človeka, že je
v pohode a nie je problém, že príde sa zapísať do dochádzky na MsÚ, pôjde do Katúň a príde sa
o pol tretej odpísať. Pýtal sa, že kto mu preplatí cestu? Nešli sme do toho lebo sa mi to zdalo
neférové voči ľuďom v Podhradí, ktorí sú kontrolovaní. On to nemohol zabezpečiť lebo chodí do
práce. Dostal ponuku nech príjme človeka na 4 hod. a nech sa s ním dohodne čo bude robiť a aj
s dochádzkou. Prišli členovia komisie na voľby – predseda odstavil kúrenie, zamrzli záchody,
voda. Taký spôsob nemôže byť. Bol som v posilňovni pozrieť - je tam riadny neporiadok.
Miroslav Longauer
Neohováraj.
MVDr. Michal Kapusta
Neohováram, pozri sa do faktúr. Prišli ľudia na voľby a nebola miestnosť, bola voda zamrznutá.
Miroslav Longauer
Predtým bol problém predseda, teraz je problém predseda. Treba viac komunikovať.
Prosba na zástupcu primátora - chcem cez budúci týždeň nahliadnuť do zmlúv a faktúr - skládka
a kanalizácia. Bude to problém?
MVDr. Michal Kapusta
Nie, nebude, zavolaj kedy.
Vladimír Petrek
Bude sa pokračovať v dosypávaní frézovaného asfaltu na ďalších uliciach?
Štefan Horbaľ
Poprosím pánov poslancov aby odovzdali majetkové priznanie. Termín bol do 31.3.2013.
Peter Hanigovský
Bolo rokovanie s firmou o prenájom kotolní. Aby ste informovali aj prešovskú firmu, aby to bolo
primerané aby sa tým mohla komisia zaoberať.
MVDr. Michal Kapusta
Majetkové priznania sa podávajú v zalepenej obálke do 31.3.2013 a podávajú sa na MsÚ a tie
obálky budú založené v osobných spisoch poslancov.
Miroslav Longauer
Povedz , pán predseda, ako dopadli návrhy na finančnej komisii k platu primátora?
Peter Hanigovský
Bol návrh člena komisie p. Jurečka ohľadom navýšenia platu primátora. Každý rok sa mení výška
priemernej mzdy. Ing. Jurečko navrhol zvýšiť plat primátora. Boli dva návrhy. Ani jeden z návrhov
v komisii nezískal potrebný počet hlasov aby bol navrhnutý do MZ. Úzus z komisie bol taký aby to
rozhodlo MZ. Pán Jurečko potom svoj návrh stiahol.
Mgr. Jozef Bača
Ale povedz prečo to stiahol. Stiahol to preto lebo som na komisii povedal, že nie som za
navýšenie môjho platu.
JUDr. Jozef Tekeli
Ak je úzus zotrvať na 11% tak netreba prijímať žiadne uznesenia MZ. Uznesenie je potrebné iba
v prípade, ak by MZ chcelo navýšiť percentá alebo znížiť percentá. Inak stačí samotné
prerokovanie platu.
Miroslav Longauer
V čase krízy to bol veľmi zlý návrh člena finančnej komisie.
Mgr. Jozef Bača
Malo to byť povedané v bode – „Správy z komisií pri MZ“.
MVDr. Michal Kapusta
V bode rôzne sa uznesenia neprijímajú. Nedal si to v bode komisie, až keď ťa vyzval p. poslanec
Longauer. Bol som na zasadnutí kultúrnej komisie obvinený, že meníme zápisnice, že sme
predsedu komisie nevolili v bode komisie ale v bode rôznom. Doniesol som zápisnicu zo
zasadnutia a riadne je uvedené, že to bolo v bode komisie.
Mgr. Miloslav Repaský
Bolo povedané na začiatku zasadnutia, že to bude v bode rôzne.
MVDr. Michal Kapusta
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Potom sa mi predseda komisie, pán Varšo, ospravedlnil, že nedošlo k žiadnemu manipulovaniu
zápisnice, že mu to bolo zle podané.
Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 11.4.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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