Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 14.06.2012
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Obsah
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Spišské Podhradie č. 4 / 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2010 o opatrovateľskej službe
Návrh VZN č. 5/2012 o vymedzených verejne prístupných
miestach osobitného významu
Petície: Hviezdoslavova ulica, Komenského a Májová
ulica
Správa z kontroly plnenia opatrení za rok 2011
Rezerva poslancov mesta

9.

Majetok mesta:
1.) Vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže v Katúni
2.) Ján Michalik, Maurerova 30, Krompachy – žiadosť
o poskytnutie súčinnosti pri rekonštrukcii mestského
chodníka
3.) Iveta Rošková, Mariánske nám. 18, Spišské
Podhradie – požiadavka na odstránenie závad v
byte
4.) Bc. Silvia Bartošová – odovzdanie bytu
a prehodnotenie jeho súčasného stavu
5.) People in Need – Slovakia, Svoradova 5, Bratislava
- slameno hlinený dom - odpoveď
6.) Skatepark – umiestnenie ihriska v areáli ZŠ Školská
3
7.) Beprez s.r.o., Kúpeľná 19, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemkov
8.) Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SPF na
IBV Pivovar
9.) IBV – nákup pozemkov na IBV lokalita Pivovar / za
mlynom /
10. Obnova Mariánskeho námestia – priestor okolo
immacullaty

10.

Spišské folklórne slávnosti - podanie informácie

11.

Informácie zo zasadnutí komisií
Rôzne:
- ETP – Slovensko – podanie informácií
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie

12.

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
Mgr. Kapustová

Dr. Miroslav Varšo
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
Mgr. Miloslav
Repaský
predsedovia komisií
primátor

primátor, zástupca
primátora
predsedovia komisií

zástupca
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13.

O projektoch a pracovných cestách
Záver

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

primátora
predsedajúci

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

O
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17.00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 6
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Peter Hanigovský
Navrhujem doplniť bod – doplnenie rokovacieho poriadku.
Mgr. Jozef Bača
Ak máš podklady nie som proti.
Miroslav Longauer
Navrhujem doplniť tieto body do rokovania MZ:
1. Doplnok do rokovacieho poriadku.
2. Iniciovať stretnutie s podnikateľmi mesta (propagácia svojich služieb na reklamných
tabuliach).
3. Vyhlásiť verejnú súťaž pre FO a PO na grfické spracovanie obsahu informačných tabúľ.
4. Pokračovať v prácach na chodníku na Spišský hrad podľa platného stavebného povolenia
a iniciovať stretnutie zástupcov mesta a starostu obce Žehra.
5. Štartovací balík námestia.
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-1

MZ schvaľuje doplnenie bodu programu rokovania o bod: Doplnok do rokovacieho
poriadku.
Zodpovedný:
Termín:
Predsedajúci
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-6-12-B-2

MZ schvaľuje doplnenie bodu programu rokovania o bod: Iniciovať stretnutie
s podnikateľmi mesta – propagácia svojich služieb na reklamných tabuliach.
Zodpovedný:
Termín:
Predsedajúci
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-12-B-3

MZ schvaľuje doplnenie bodu programu rokovania o bod: Vyhlásenie verejnej súťaže pre
FO a PO na grafické spracovanie obsahu informačných tabúľ.
Zodpovedný:
Termín:
Predsedajúci
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-12-B-4

MZ schvaľuje doplnenie bodu programu rokovania o bod: Pokračovanie v prácach na
chodníku na Spišský hrad podľa platného stavebného povolenia a iniciovať stretnutie
zástupcov mesta a starostu obce Žehra.
Zodpovedný:
Termín:
Predsedajúci
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+

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

+
O
+
O
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-12-B-5

MZ schvaľuje doplnenie bodu programu rokovania o bod: Štartovací balík námestia.
Termín:
14.06.2012

Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara

Primátor:

+
+

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

+
O
+
+
+
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Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-12-B-6

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

Termín:
Primátor:

+
+

14.06.2012

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie č. 4/2012, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o opatrovateľskej službe
Mgr. Milada Kapustová
Predniesla návrh VZN č. 4/2012 o opatrovateľskej službe.
Mgr. Jozef Bača
Je potrebné do 30.6. schváliť tento dokument. Možno, že o mesiac, dva sa zídeme znova lebo
vláda pripravuje nový návrh.
Mgr. Milada Kapustová
Našou povinnosťou je VZN schváliť.
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-7

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie č. 4/2012, ktorým
sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 o opatrovateľskej službe.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Návrh VZN č. 5/2012 o vymedzených verejne prístupných miestach osobitného
významu
Dr. Miroslav Varšo
Na minulom MZ som predložil návrh na doplnenie, bol na to mesiac čas. Dostal som pripomienky
z viacerých strán, pred 5 dňami som opäť rozoslal pripomienky. Stojím si za tým a navrhujem, aby
sa hlasovalo o jeho prijatí alebo neprijatí. Podklady boli rozposlané poslancom, komunikácia
ukázala, že viacero poslancov sa vyjadrilo k návrhu. Ide o návrh na uznesenie, ktoré berie na
vedomie vyhlásenie určitých miest ako námestia a parkoviska za miesta zvláštneho významu. Je
nutné zamedziť na týchto miestach aby sa požívali alkoholické nápoje a zdržiavali sa tam určité
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skupiny ľudí. Sú to miesta pre Podhradčanov výsostné alebo veľmi cenné aby sa tam zadosťučinil
poriadok a aby sme sa reprezentovali ako mesto pred domácich občanov a návštevníkov
s krajšou tvárou.
Štefan Faltin
Na komisii OVP sme sa návrhom VZN zaoberali. Prešli sme tvoj návrh s tým, že sme niektoré
veci pripomienkovali. Navrhujem, aby sme na tomto zasadnutí MZ neschvaľovali nič. Do ďalšieho
MZ sa naša komisia zíde, pripraví návrh za tvojej účasti, pán poslanec, účasti hlavného kontolóra
a poslancov, aby sme to ešte raz prebrali. Zodpovední za to sme štyria – p. Gal, p. Kopnický, ja,
ako predseda komisie, p. Pentrák a pán poslanec Dr. Varšo. Chceme si to ešte raz prebrať. Boli
tam pripomienky, že niektoré veci sú zo zákona, ktoré spracoval náčelník a vyplývajú policajtom
zo zákona. Sme za to aby sme sa stretli za tvojej účasti, pán poslanec, bol si iniciátorom,
poslancov a hlavného kontrolóra.
Mgr. Jozef Bača
Podporujem tento návrh lebo teraz by sme každú pripomienku museli schvaľovať a rozoberať
zvlášť. Nech sa doplnia veci a odsúhlasí sa jedno VZN.
Dr. Miroslav Varšo
Osobne s tým nemám problém, VZN by malo byť dobre vypracované. Chcel som aby to
fungovalo počas letnej sezóny atď. Nech je aj v septembri, ale nech je dobre pripravené.
Mgr. Jozef Bača
Predpokladám, že MZ bude skôr ako v septembri.
Štefan Faltin
Predniesol správu z komisie OVP ohľadne VZN č. 5.
Uznesenie č.: MZ-6-12-C-1

MZ ukladá komisii Ochrany verejného poriadku, kontrolnej a škodovej pripraviť VZN č.
5/2012 o vymedzených verejne prístupných miestach osobitného významu.
Zodpovedný:
Termín:
Predseda komisie
06.09.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Petície: Hviezdoslavova ulica, Komenského ulica, Májová ulica
JUDr. Jozef Tekeli
Obyvatelia dostali oznámenie kedy budú petície prejednávané. Petíciu na Hviezdoslavovej ulici
podporilo 43 podporovateľov, na Komenského ulic 243 podporovateľov a na Podzámkovej ulici
71 podporovateľov . Neoveroval som pravosť podpisov. Je na meste aby prijalo uznesenie.
Mgr. Jozef Bača
Sú to vážne veci, treba to riešiť. Nech sa vyjadria komisie, poslanci a občania.
JUDr. Jozef Tekeli
V každej petícii je kontaktná osoba, nech bližšie prezentuje zámer petície.p. Kožuško
(Hviezdoslavova ulica)
Naši susedia – rodina Rovderových, chcú predať dom neprispôsobivým občanom. Je to môj
susedný dom. Neprajem si neprispôsobivého občana vedľa seba, zadlžil som sa , zveľaďujem si
dom a teraz sa tam nasťahuje niekto koho nechceme. Keď kúpi dom neprispôsobivý, mne
hodnota domu spadne minimálne o 40%. Už ho predám, pod cenu. Prídem do straty a o veľké
peniaze. Keď sa to tak udeje, som nútený predať dom a tiež neprispôsobivým občanom.
Hovoríme o skultúrnení mesta a púšťame si neprispôsobivých priamo do mesta. Urobili ste
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krásne ihrisko medzi bytovkami, sú tam mladé rodiny, za dva roky tam budú len neprispôsobiví,
už teraz tam chodia a bijú malé deti. Viete čo sa stalo pred týždňom, vidíte čo sa robí s mládežou,
ktorá je nezvládnuteľná. Susedia mali kupca, ktorý mal záujem ale vedľajšia nehnuteľnosť p.
Siváňa ničí uvedený dom, ktorý vlhne. S pánom Siváňom sa nedá pohnúť. Pani majiteľka, pani
Rovderová, povedala, že ak to mesto nekúpi tak zajtra predá dom Mižigarovi. Niekto nerobí
a skupuje domy, z ruky vypláca. Keď nezačneme my zo spodu niečo tlačiť tak zvrchu to nebude
nikto riešiť.
Mgr. Jozef Bača
Vaša predstava je, aby mesto kúpilo túto nehnuteľnosť.
p. Kožuško
My budeme tiež hľadať kupca.
p. Ondrišová (Komenského ulica)
Na našej ulici je taký istý problém. Bola chyba, že mesto začalo odkupovať domy a teraz to ľudia
zneužívajú. Ide o neprispôsobivých – kupcov mimo Podhradia. Naši odišli z Podhradia a cudzí
prídu. Treba niečo robiť lebo Podhradie bude cudzími Rómami obsadené. Mladí ľudia
odchádzajú, domy v ktorých bývali rodičia odpredávajú.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia neriešila Hviezdoslavovu ulici lebo bolo povedané, že pani Rovderová už má
kupca. Pán Siváň bol oslovený ohľadne úpravy domu. Vieme dobre, že mesto bojuje s tými
domami už zopár rokov. Niečo sa podarilo, niečo nie. Podarilo sa nám urobiť to, že sme kúpili
dom na Palešovom nám. č 24 a sme ho aj predali. Ale je to na nás všetkých. V Oľšavke sa
poskladali občania a kúpili dom aby sa im tam neprisťahovali neprispôsobiví občania. Pani
Záhradníková so mnou včera rozprávala a povedala, že počká s tým domom do 6.9.. Máme 2
mesiace na to aby sme našli kupcu, dobrého kupcu, cena domu je 40 000,- €. Dohodli sme sa tak,
že nám dá kľúče od domu, že budeme kosiť, aby tam nebol problém. Pani Rovderová chce
20 000,- €.
Štefan Faltin
Vieme dobre, že ako poslanci aj vedenie mesta, robili všetko preto aby sme kupovali domy aby
ich nekúpili neprispôsobiví. Niektorí občania to využívajú takýmto spôsobom, ako ste povedali.
Nie to len záležitosť mesta ale všetkých občanov mesta. Sme za to, aby sme to riešili tak ako to
riešime len dokedy bude mať mesto peniaze.
Peter Hanigovský
Domy sa skupujú druhé volebné obdobie. Hovoril som poslancom, chystajme peniaze prídu
neprispôsobiví občania z Anglicka. Kupovali sme domy za odhadné ceny okrem p. Bevilaqua.
Záleží na finčných možnostiach mesta. Predchádzajúce nehnuteľnosti boli relatívne staré a lacné.
Teraz ide o nehnuteľnosti novšie, kde sumy sú radovo násobne väčšie ako doteraz a nie je to
dobré. Snažíme sa tu niečo robiť a keď tu začnú cudzí kupovať domy tak sa nám neoplatí
investovať do ničoho - do námestia, do kanála atď. V Oľšavke to bolo tak ako hovoril p. Kapusta.
Tých domov v súčasnom období je veľa. Smutné, že to ľudia robia a doteraz hovorili, že mesto je
plné Rómov.
Miroslav Longauer
Ten istý prípad sa stal na Podzámkovej ulici. Sused p. Lisníka sa vyjadril, že dom predá našim
rómskym spoluobčanom. Sme všetci na jednej lodi, aj ja tu podnikám, žijem, ale neovplyvníme
vec, že naši spoluobčania dostávajú v Anglicku dávky. Musíme urobiť rezervný fond, kde budeme
domy skupovať a predávať.
p. Kožuško
Pán Slebodník, bývalý primátor, ešte zachránil dom v poslednej chvíli na Hviezdoslavovej ulici.
Aj my sa budeme snažiť hľadať kupca. Lenže keď tam príde jedna rodina tak nám znehodnotí
naše domy.
Miroslav Longauer
Keď sa nasťahuje jedna rómska rodina do domu tak to bude začiatok konca. To isté sa stalo
v Bystranoch. Je to poľutovania hodné, že sme pod Spišským hradom, preslavujeme sa
v médiách a TV, keby sme chceli dotiahnuť do mesta investora tak tu v žiadnom prípade nepríde,
lebo...
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VZN čo sa vypracováva tak mierime k tomu aby neprispôsobiví občania, žobrajúci po meste, aby
to nerobili, aby to nebola vizitka mesta, že pijú, hádžu fľaše, odpad, aby sa tu skultúrnil život.
MVDr. Michal Kapusta
Som veľmi rád, že sa zmenil názor niektorých poslancov lebo keď sme išli kúpiť byt od p. Pašmika
pred 3 mesiacmi tak zopár poslancov sa vyjadrilo, že mesto sa nemá starať o takéto záležitosti,
že mesto má zlé myslenie. Niekto pochopí túto myšlienku až vtedy keď sa ho to bytostne týka.
Som rád, že všetci rozmýšľame rovnako. Dokázali sme ten byt predať, zmluva je zavkladovaná.
Toto je práca naša, poslancov, MsÚ a primátora. Je to mravenčia práca, ktorá niekedy donesie
výsledky. Dom na Hviezdoslavovej ulici sme predávali my p. Kováčovej. Ak má niekto známych
a potrebujú na chalupu dom, treba prísť povedať, opýtať sa, iniciovať to.
Mgr. Jozef Bača
Dom na Podzámkovej ulici, koľko by mal stáť?
Miroslav Longauer
Neviem.
Mgr. Jozef Bača
Cena je dôležitá. Keby sme aj neviem ako chceli toto sa finančne nedá zvládnuť. Mesto nemá na
to financie, aby vykupovalo dom po dome pred jedným alebo dvoma kupujúcimi. Treba aj z vašej
strany riešenia. Vaše nehnuteľnosti stratia na cene.
p. Kožuško
Uvedomujem si, že pani vydiera s cenou. Ten dom nemá hodnotu 20 tis. €. Len nevieme čo zajtra
urobí. Róm položí peniaze na ruku. Uvedomuje si, že nás môže pritlačiť k múru. Pani Panáková
bola pozrieť , mala záujem, ale dom je od spodu po vrch mokrý, od susedného domu. Žiadame
záchrannú brzdu aby sme to mohli ďalej riešiť.
Dr. Miroslav Varšo
Chcem reagovať na slová p. zástupcu – niektorí poslanci, ktorí zmenili politiku, upozornil som, že
kupovať domy takým spôsobom nie je správna cesta. Ale som hlasoval za kúpu bytu aj som sa
poďakoval. Som rád, že aj občania pochopili, že dochádza k zneužívaniu situácie občanmi. Je to
veľmi horúci problém a je potrebné postaviť sa k nemu veľmi vážne a treba ho riešiť. Navrhujem
zvolať tých poslancov a obyvateľov mesta, ktorí sa chcú k tomu vyjadriť aby si každý pripravil
svoje nápady a návrhy. Treba konať v tejto veci. Určite sa niečo už roky koná – sťahovanie
z mesta ale treba to riešiť komplexne. Je treba aby sa mesto ozvalo aby ho bolo počuť
v Bratislave, je treba aby sa informovali občania. Ten koho sa to týka, má aj nápady., Aby si
obyvatelia uvedomili, že budeme držať spolu alebo sa rozpredáme alebo zanikneme. Dnes sa to
asi neporieši ale keby sa urobilo sedenie len k tejto problematike, sám sľubujem, že prídem
s nápadmi. Vidím ako bojujú obyvatelia Žehry za svoje práva. Dajú sa robiť kroky. Dávam návrh
na stretnutie predstaviteľov mesta, poslancov a občanov.
Vladimír Tomko
Mám návrh – máte kontakty na realitné kancelárie, ktoré predávajú nehnuteľnosti – viď. predaj
plynárenského domu – aby keď bude kupec neprispôsobiví tak sa nedá odpredať. Bytostne sa to
týka mojej rodiny lebo ten dom je hneď v mojom susedstve. Keď som bol poslancom zasadzoval
som sa za to, aby sme odkupovali domy a neprispôsobivých dostali von z mesta. Pokiaľ sa predá
tento dom Rómom, tak predám dom aj ja Rómom. Aj pán Jurík hovoril, že chodili pozerať dom aj
na Májovej ulici, tiež predá dom. To isté povedal aj pán Pravlík. Musíme niečo s tým fakt robiť. Je
to smutné, že to ľudia zneužívajú.
MVDr. Michal Kapusta
Je tu viac ulíc v tomto týždni, ktorá poslala petície, som za stretnutie a riešenie problémov.
Komenského ulicu máme poriešenú na dva mesiace, St. jarok tiež, Podzámkovú ulicu – tam je len
signál. Treba komunikovať s majiteľmi domu. Najväčší problém je na Hviezdoslavovej ulici – pani
Rovderová nedala viac času.
Peter Hanigovský
Problém je Siváňov dom. Keby bolo možné kúpiť ho a predať. Nevieme k čomu dotlačí p. Siváňa
stavebný úrad. Aký je tam odhad na tento dom?
MVDr. Michal Kapusta
Odhad nie je. Pani Rovderová chce za dom 20 tis. €. Zajtra jej máme volať.
p. Kožuško
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O Siváňov dom bol enormný záujem. Pán Siváň nechcel dom predať. Pán Siváň nevie ani pokosiť
záhradu. Brezy zo strechy rastú. Aj naši susedia Rómovia podpísali petíciu, že nechcú cudzích
Rómov do mesta.
MVDr. Michal Kapusta
Tá pani má stále záujem o tento dom. Povedala, že nemá chuť sa s niekým súdiť.
Miroslav Longauer
Je to veľmi pálčivý problém. Navrhujem, aby zástupcovia mesta išli zajtra riešiť tento problém
a budúci týždeň sme sa stretli a prijali nejaké návrhy.
Mgr. Jozef Bača
Plne súhlasím, že treba hľadať riešenie, ale najjednoduchšie je nájsť kupca.
Ing. Mariana Kovalská
My to tu nebudeme riešiť kým to nebudú riešiť oni hore. Navrhujem aby mesto iniciovalo petíciu
a nech to riešia hore. V prvom rade v Bratislave ale do zajtra treba riešiť aj dom na
Hviezdoslavovej ulici.
Mgr. Jozef Bača
Pripravuje sa protestná akcia na 30.6. – v sobotu o 15. Hodine. Prečítal žiadosť organizátorov
o usporiadanie protestnej akcie.
Ing. Mariana Kovalská
Neviem či táto akcia porieši problém s domami.
Mgr. Jozef Bača
Na protestnú akciu, verím, že občania prídu.
MVDr. Michal Kapusta
Volal som teraz p. Rovderovej či je ochotná mesiac počkať. Zavolá naspäť. . Toto MZ sa nahráva
interne ale neposúvame to médiám. Ústava SR hovorí, že všetci sme si rovní, to znamená, žeby
sme robili petície ohľadne farby pleti nepripadá do úvahy. Neprispôsobiví občania to áno.
Peter Hanigovský
Takéto podpisové akcie by som dal médiám aby sa tí hore konečne zobudili.
Pani Rovderová pred všetkými na hlasový odposluch z mobilného telefónu potvrdila, že je
ochotná mesiac počkať s odpredajom domu.
MVDr. Michal Kapusta
Majiteľ domu musí súhlasiť s predajom, realitka sama dom bez majiteľ nepredá.
Na jeden dom máme mesiac, na ďalšie dva domy, dva mesiace.
Štefan Faltin
Občania sú myslím si spokojní s tým čo sme dnes poriešili. Navrhujem aby sme sa poslanci stretli.
Miroslav Longauer
Myslím si, že ak napíšeme nejaký list na vládu tak vláda to neporieši.
MVDr. Michal Kapusta
Bol som v Blave na medzirezortnej komisii, preberalo sa okrem iného aj Spišské Podhradie - čo
bolo v médiách o incidente v meste, že nastupuje nejaké nová éra atď. Išiel apel na ministra
vnútra ohľadne zmenu vyhlášok atď. Vedia o nás, vedia už aj o inej petícii, ktorá sa podpisuje
v meste, veci sa posúvajú, ale legislatívne procesy sú dosť pomalé.
Uznesenie č.: MZ-6-12-A-1

MZ berie na vedomie petície občanov Hviezdoslavovej ulice, Májovej ulice, Komenského
ulice a Podzámkovej ulice.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:

Primátor:

Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem mimoriadne pracovné stretnutie. Zdá sa mi, že je čas spolu riešiť problém. Doteraz
som vnímal množstvo vyjadrení, že mesto sa má starať a teraz je šanca spolu niečo začať.
MVDr. Michal Kapusta
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Pracovné stretnutie spolu s obyvateľmi mesta bude na budúci týždeň vo štvrtok o 17.00 hod.
Bod č.: 7

Správa z kontroly plnenia opatrení za rok 2011
JUDr. Jozef Tekeli
Dostali ste písomne správu z kontroly. Predniesol správu z kontroly. Správa z kontroly tvorí
prílohu zápisnice z rokovania MZ.
Mgr. Imrich Biric
Ja som hlavnému kontrolórovi dal isté druhy námietok, v ktorých vysvetlil, slovo „ignorovanie“
bolo dosť prisilné, jednoducho som nemohol splniť požiadavku z finančných dôvodov. Ing.
Jurečko dobre vie, že druhým rokom mu splácame dlhy. Máme pôžičky, ktoré splácame školám
a vďaka nim môžeme fungovať v takej miere v akej fungujeme. Preto som si nedovolil kúpiť takýto
dochádzkový systém, zisťoval som sumu, najlacnejší systém stál 2 600,- €. 2 roky vznikli škrty
v rozpočtoch zo strany mesta a tieto škrty sa nás dotkli pomerne citeľne, naša škola je
financovaná z podielových daní. A pomocné zdroje, ktoré máme zo školného nie sú veľké
položky. Nie je nám jasné ako sa budú financie ku koncu roka kryštalizovať. V novembri sa na
zasadnutí finančnej komisie preberala školská rezerva – vznikla úvaha, že rezerva môže byť
fiktívna. Nevedelo sa či s rezervou sa môže pohnúť alebo nie. Preto som tak konal a nie
z lajdáckosti. V roku 2012 – máme na kapitole 2 400,- € z čoho by sa tento systém dochádzky
vedel zakúpiť. Napísal som kontrolórovi, že aby sa posunul tento termín na koniec roka a niekedy
na jeseň aby sme tento systém zakúpili. Takýto dôsledný systém nemá nikto zo školákov, ani
mesto. Ak by ste na tom trvali, páni poslanci, tak ale je potrebné zmeniť tento návrh, aby bol bez
systém bez kamier, len čipovací systém. Dal som aj svoje vyjadrenie, že dochádzka sa zlepšila.
Od doby čo boli problémy, nič sa také už neudialo.
Mgr. Jozef Bača
Pán kontrolór urobil to čo mu uložili a zistil niečo čo nie je v poriadku. Považujem to za dosť
benevolentné zo strany riaditeľa ZUŠ, že v tejto veci nekonal. Toto bol návrh zo školskej rady. Ja
môžem sľúbiť, že pomôžeme nájsť lacnejšie zabezpečovacie zariadenie.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto má schválený grant na 4. Etapu kamerového systému. Našli sme novú firmu, ktorá je
podstatne lacnejšia, robí dochádzkový systém, príďte v pondelok, prídu školiť chránenú dielňu,
nepredpokladám, že to bude stáť 2 600,- €. Pomôžeme vám s tým.
Vladimír Petrek
Je to potrebné montovať v tej škole, ak dochádzka funguje normálne.
Ing. Mariana Kovalská
Ak je tam kamera tak či nie je lepšie sa zapisovať.
Mgr. Miloslav Repaský
Považujem to za luxus. Pri normálnej organizácii sa dá kontrolovať kniha odchodov a príchodov.
Kamerovým systémom sa zaoberáte už niekoľko rokov. Povedzte za aké ceny boli kúpené
kamery v minulosti?
MVDr. Michal Kapusta
Ani na mesto ani na Školskú 3 , ani na žiadne školské zariadenie nechodili anonymy po členoch
rady, poslancoch atď. Bol tam problém. Bolo to riešené asi pred rokom. My máme dochádzkový
systém v meste čo stál 20 000 Sk, nie je tam kamera. Ja len hovorím, že ponuka za 2 600 € je
dosť vysoká, že sa dá kúpiť aj lacnejšie.
Mgr. Miloslav Repaský
Niekto rozhodol o zakúpení systému. Rada školy nedala takúto požiadavku.
JUDr. Jozef Tekeli
Následná kontrola je o tom či navrhované opatrenia boli následne splnené alebo nie. Ak ste si
dôsledne prečítali správu tak som konštatoval, že nevyvinul žiadnu aktivitu k tomu, aby sa riešila
otázka kamerového systému. Očakával som, že príde na školskú alebo finančnú komisiu
s požiadavkou na stanovisko k uvoľneniu finančných prostriedkov na zabezpečenie
dochádzkového systému. Riaditeľ takto nekonal. Pri tvorbe rozpočtu som očakával, že urobí
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prieskum trhu a pri tvorbe rozpočtu povie, že má taký predpokladaný výdavok a MZ povie, áno
alebo nebude takýto výdavok v rozpočte.
Mgr. Miloslav Repaský
Cez tri komisie to malo prejsť a čo rozkážu mu či to má kúpiť alebo nie. Myslím, že toto zariadenie
nie je potrebné. Navrhujem aby sme ukončili k tomuto diskusiu.
Mgr. Imrich Biric
Teraz v pondelok bolo zasadnutie školskej komisie a tam som navrhol, aby sa k tomu komisia
vyjadrila a ona to zavrhla, že si to mám riešiť sám. Nevzniklo žiadne stanovisko k tomu.
Ing. Mariana Kovalská
Ja som bola členka bývalej rady. Tento dokument sme od vás dostali. Rozoberali sme to. Vieme
aký tam problém bol a kto urobil z toho bublinu. Veci sa ukľudnili a nerobí sa tam nič zlé.
Nerozoberajme to, nie som si vedomá toho, že sme rozprávali na školskej rade o zakúpení
kamery ale o tom, že aj keď sa bude zapisovať v knihe, bude sa to kontrolovať a prepisovanie sa
bude riešiť alebo možno navrhnúť dochádzkový systém. To bolo alebo. Odvíjalo sa to aj od
financií. Nešli sme za každú cenu do niečoho 2 000 € a úplne zbytočného. Kontrola dochádzky zo
strany riaditeľa by sa mala potvrdiť podpisom a v prípade prepisovania si to musí ustrážiť riaditeľ
a vyvodiť dôsledky.
Ing. Ján Jurečko
Boli tieto veci riešené na školskej rade. S tým, že do doby kým sa zrealizuje čipový systém, bolo
uložené opatrenie – kontrola riaditeľa ak dôjde k prepisu v knihe dochádzky.
Ing. Mariana Kovalská
Ani vaša škola nemá čipový systém.
Ing. Ján Jurečko
Máme ale nepoužívame ho lebo sme v dvoch budovách.
MVDr. Michal Kapusta
Ideme mimo rokovacieho poriadku. To nejde o to aký záver dala rady školy. Bolo to riešené na
MZ, kontrolór dostal úlohu, schválili to poslanci. Urobil kontrolu, opätovnú, otázka je ďalej či je to
potrebné alebo nie.
Štefan Faltin
Vieme o čo ide, ak pán riaditeľ hovorí, že situácia sa zlepšila, nevidím problém prečo by sme mali
riešiť fin. prostriedky na kamery a dochádzkový systém keď škola na to nemá financie. Navrhujem
uzavrieť tento bod a nedávať tam žiadne fin. prostriedky na dochádzkový systém. My riešme
situáciu v školách čím lacnejšie.
MVDr. Michal Kapusta
Urobíš túto kontrolu ešte raz, pán kontrolór?
JUDr. Jozef Tekeli
Ak mi takúto povinnosť uloží MZ, kontrolu samozrejme vykonám. Upozorňujem však opätovne, že
knihu dochádzky je veľmi ťažké skontrolovať. Do knihy sa môže zamestnanec zapísať
kedykoľvek, a to aj dodatočne.
MVDr. Michal Kapusta
Dáme úlohu kontrolórovi aby vykonal opäť kontrolu dochádzky zamestnancov?
Peter Hanigovský
Koľko stojí stacionárna kamera na knihu čo sa zapisujú?
Ing. Ján Jurečko
Do 200,- € so všetkým.
Peter Hanigovský
Nech sa zakúpi zo školskej rezervy stacionárna kamera.
Vladimír Petrek
Keď nemajú ani v základnej škole čipovací systém?
Peter Hanigovský
Majú kameru a kontroluje sa kto sa zapisuje.
Mgr. Jozef Bača
Nespájame nesplnené opatrenie s tým žeby boli narušené vzťahy so školou.
MVDr. Michal Kapusta
Dávam návrh aby kontrolór vykonal kontrolu dochádzky ZUŠ. T. do 30.09.2012.
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Dr. Miroslav Varšo
Dávam návrh hlasovať o návrhoch a ukončiť diskusiu.
Mgr. Miloslav Repaský
ZUŠ chcela ísť na koncert a vzdali sa toho lebo nemali 250,- € na cestu, aby sa zúčastnili súťaže
alebo koncertu. Taká je tam finančná situácia.
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-

MZ schvaľuje zakúpenie jednej stacionárnej kamery na sledovanie zápisu príchodov
a odchodov zamestnancov ZUŠ do práce s napojením na počítačový systém ZUŠ.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

O
+

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

O
O
O
O
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

Uznesenie č.: MZ-6-12-B-8

MZ schvaľuje vykonať kontrolu dochádzky zamestnancov v Základnej umeleckej škole
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
Hlavný kontrolór
30.09.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
O
+

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

+
+
O
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Rezerva poslancov mesta
Mgr. Miloslav Repaský
Vážený pán primátor, vážení páni poslanci. Ešte 31.3.2011 som podal návrh na vypracovanie
Programového vyhlásenia . Tento návrh bol schválený a je pod uznesením číslo MZ-4-11-D-1.
Keď som si pozeral uznesenia, sú tam uznesenia platné, zamietnuté, pozastavené. Uznesenie
o programovom vyhlásení je označené ako iné! Nemáme teda jasne stanovenú stratégiu rozvoja
mesta a preto sa uberáme len jednoduchým smerom úprav námestia, čo spočíva v úprave
chodníkov, výseve trávy, odstráneniu či výsadbe drevín. Ak sa pozrieme na realizáciu
a dodržiavanie vypracovanej projektovej dokumentácie, prídeme k záveru, že nám chýba stavbárodborný dohľad na dodržiavanie smeru, výšok, prípadne do zeme uložených inžinierskych sietí
pre budúce zveľaďovanie napr. osvetlenia. Na minulom zastupiteľstve som sa pýtal, či
dodržiavame projektovú dokumentáciu. Bolo mi povedané, že áno, neskôr ste ma argumentmi
presvedčili, že opak je pravdou. Vieme všetci, že projektová dokumentácia nebola lacná a asi
potom ani potrebná ak to realizujeme takto. Čo sa týka projektov a financií pre kanalizáciu neviem
ako to pre nás dopadne. Je však potrebné spoliehať sa už aj na vlastné sily a združovanie
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vlastných prostriedkov. Vytvorili sme rozpočet a všetko sme rozdali. Dokážeme minúť aj to z čoho
by mohlo mať osoh aj mesto aj občan. Ak som pred časom pracoval v CVČ v Sp. Podhradí boli
nám pridelené finančné prostriedky . Zo 100% sme dostali 75%. Z tejto čiastky sme dokázali
v prvom roku zrekonštruovať budovu. V druhom roku tiež zo 75% športový areál. V treťom roku
telocvičňu. Popri týchto stavbách perfektne fungovala krúžková činnosť a akcie s deťmi
a mládežou. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, osobne sa mi zdá, že pri terajšom 100%
financovaní je činnosť slabšia. To isté platí pre MŠK. Zdá sa, že pri nižších financiách boli
výsledky väčšie. Nikto nevysvetlil rozpočtový nárast a navýšenie rozpočtu oproti minulému roku
o 100,200 či 300%. Aj školské zariadenia prispievali kedysi 25% rozvoju mesta. Dnes sú už tieto
zariadenia prebudované, vynovené a ich financovanie ide naplno, ba v niektorých prípadoch ani
neminú celý svoj rozpočet. Naše mesto sa postavilo k školám veľmi ústretovo, tak ako málokto na
Slovensku. Netreba však zabudnúť, že teraz potrebuje pomoc mesto. Potrebuje obnovu námestia
a kanalizáciu. Je teda potrebné aby tieto subjekty teraz pomohli mestu. Sme priam nútení aby
sme financie začali prerozdeľovať, tak ako to robí väčšina miest. Preto vážený pán primátor,
páni poslanci, je priam nutné aby sme uvažovali o tejto zmene. Začnime vytvárať prostriedky
z vlastných zdrojov. Preto dávam návrh na vytvorenie „Rezervy poslancov mesta“ a aby táto
čiastka bola v rozpočte. Zdôrazňujem, že ak by sme takto dokázali vytvoriť finančný zdroj, o tomto
opäť rozhodnú poslanci, kde a za akých podmienok sa tieto financie použijú. Po diskusii by som
predložil návrh na uznesenie. Ďakujem.
MVDr. Michal Kapusta
Myšlienka je to dobrá, budem argumentovať. Čo sa urobilo v CVČ v začiatku, či sa robilo so
stratégiou alebo nie, keď stavby nie sú zapísané na LV a bez stavebných povolení, ktoré sme
dorábali my. Keď sa budeme baviť o PD alebo nie. Sú to fakty a ďalší fakt je a som bojoval za to
aby kotolňa bola prerobená na telocvičňu, podporil som tento návrh. Rozpočet bol na ňu 700 tis.
Sk Celový náklad je v iných číslach, teraz neviem povedať v akých, tiež tam nebol stavebný
dozor, čo nám vytýka p. Longauer. Tiež nebolo všetko čisté, nie všetko išlo cez PD pri týchto
realizáciách. To je môj úsudok, ak riešime, ktoré stavby sú, nie sú zapísané, ktoré išli podľa
stavebného zákona.
Mgr. Miloslav Repaský
Dávam návrh na uznesenie.
Peter Hanigovský
Prečítal návrh - MZ schvaľuje vytvorenie Rezervy poslancov mesta a to z prostriedkov: - 10%
z rozpočtu škôl, 20% z rozpočtu CVČ a 30% z rozpočtu MŠK.
Jozef Komara
To je návrh poslanca alebo finančnej komisie?
Mgr. Miloslav Repaský
Návrh poslanca.
Jozef Komara
MŚK – podám podrobnú správu za 6 rokov čo sa týka MŠK. Pred rokom si spomínal, že budete
robiť s nejakými tanečníkmi, že dosiahnete neviem aké výsledky a zatiaľ nič. Treba si pozrieť kde
hrajú naši odchovanci, sú v prvoligových mužstvách,. A-mužstvo – neviem kto bol včera na
zápase s Michalovcami, pozrite si tabuľku. Hráme s okresnými mestami a vyššie. Nárast rozpočtu
– vieš najlepšie prečo vznikol a ako vznikol. Určite bude budúci rok iný, je určité smerovanie čo sa
týka CVČ. Doteraz všetko pripúšťal zákon. Nerobilo sa niečo nekalé. V Spišskom Podhradí čo sa
týka futbalu sa urobilo maximum a viac sa urobiť nedá.
Mgr. Miloslav Repaský
Nehovorím, že futbal nenapredoval, robí sa na určitej úrovni všade či je to Dúbrava, Bijacovce ...
všade sa hrá futbal a sú urobené aj chodníky atď. Je mi ľúto, že subjekty nechcú pomôcť mestu.
Tento nárast je nepochopiteľný pri tom istom počte.
Jozef Komara
O tomto sme sa mali baviť v novembri keď sa pripravoval rozpočet. Teraz keď je schválený
rozpočet sťahovať niekomu peniaze? Mali sme to robiť pri zostavovaní rozpočtu. Prerokujme to
na pracovnom stretnutí.
Mgr. Miloslav Repaský
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Ja celý čas smerujem k rozvoju mesta. Budem sa snažiť takto ušetriť finančné prostriedky. Treba
šetriť, hľadať vlastné zdroje.
Dr. Miroslav Varšo
Finančné zdroje z rezervy poslancov sa môžu použiť kam?
Mgr. Miloslav Repaský
O tom rozhodnú poslanci. 10% z financií škôl. Každú školu to postihne ináč. Školská 3 nedokáže
minúť celý rozpočet mesta, im to neublíži. ZUŚ-ke sa to prejaví ináč. Za posledných 6 rokov ide
100% školám.
Mgr. Jozef Bača
Určite nie je možné zobrať školské peniaze. Možnosti zriaďovateľa sú prerozdeľovať čiastku
finančných prostriedkov z podielových daní.
Mgr. Miloslav Repaský
Vieme o čom hovorím, len pán primátor hovorí, že nemôžeme na nich siahnuť.
Mgr. Jozef Bača
Čo sa týka školských zariadení to je parketa poslancov. Celý rozpočet, aj tvorba, aj zmeny , aj
úpravy. To musí pripraviť finančná komisia a školská komisia.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja robím rezervu poslancov mesta. Ako si hovoril, že rozpočet je možné meniť, znižovať,.
zvyšovať atď. Dnes som povedal to čo mám na srdci.
Štefan Faltin
Návrh je rozumný ale rozpočet sme schválili my a teraz je ťažko niekomu zobrať 10% keď s nimi
počítal do konca roka. Skôr na budúci rok v rozpočte tvoriť túto rezervu. A nielen školy a šport,
máme tu aj kultúru atď. ale nie teraz keď je polrok. Súhlasím ale až na budúci rok.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba dať návrh aj na iné zložky, kultúru atď.
Ja dávam návrh teraz. Ja nehovorím, že tie peniaze minieme hneď.
Štefan Faltin
Preto som spomenul kultúru – lebo aj teraz bola akcia a ľudia mali pripomienky, kultúra má tiež
rozmýšľať, že keď je akcia na salaši a my si pozveme v tom istom čase súbor, tak v meste je
menej ľudí ako na salaši. Poprosím predsedu kultúrnej komisie aby nebola akcia jedna v meste
a druhá na Sp. salaši. Ak sa robí takáto akcia, dať minimálne vstupné. Neprispôsobiví sedia na
lavičkách a ostatní stoja po okrajoch. Aby sa za kultúrne podujatie vyberal poplatok.
MVDr. Michal Kapusta
Aký by bol mechanizmus prerozdelenia poslaneckej rezervy? Každý poslanec bude mať svoj
balík? O návrhu sa hlasuje, ja nezahlasujem, lebo potrebujem viac informácií k tomu. Zdržím sa
hlasovania, ale som otvorený pre rokovanie.
Mgr. Miloslav Repaský
Nemajte mi to za zlé.
Mgr. Jozef Bača
PSK majú na to vytvorené VZN. Rezerva v rozpočte je a chceme robiť ešte jednu?
Mgr. Miloslav Repaský
Dostali sme článok – nesiahajte na rezervu primátora lebo o nej rozhoduje sám.
Jozef Komara
Nech sa to rozdeľuje rovnakými číslami, nie 10%, 20%, 30%. Ak bude v kolónke 0 – bude sa
pomáhať MŠK?
Mgr. Miloslav Repaský
V Spišských Vlachoch bola taká problematika, v štichu vás nikto nenechá.
JUDr. Jozef Tekeli
Od začiatku volebného obdobia, keď sme robili rokovací poriadok, búšil som na jednu vec, aby
sme neprijímali nepripravené rozhodnutia, aby sme mali vopred materiály. Najhoršie je to, že
poslanci pošlú bod do rokovania a my nevieme o čo konkrétne ide a čo sa za týmto bodom
programu vlastne skrýva. Je veľmi ťažko hlasovať o niečom čo nie je pripravené. Rovnaká
situácia nastáva teraz. Môžu sa zadržať financie školským zariadeniam, ale neprijímajme
nepripravené rozhodnutia. Idete zahlasovať bez prípravy.
Mgr. Miloslav Repaský
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Minule sme hľadali peniaze pre holubárov a padlo to na repre fond primátora a bolo nám to tak
povedané.
Mgr. Jozef Bača
Prepočítajte tieto čísla na finančnej komisii.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba pamätať, treba tvoriť, treba konto vytvárať.
JUDr. Jozef Tekeli
Je potrebné zaslať materiály vopred, vyhodnotiť dopad na rozpočet, atď. Netreba hlasovať
o niečom, o čom nevedia poslanci, čo sa za tým skrýva a aké to má následky.
Mgr. Miloslav Repaský
Viem o čom hovorím.
Vladimír Petrek
Dá sa napr. 10% použiť na kanalizáciu napr.?
Mgr. Jozef Bača
Z CVČ, ŠKD, MŠ a ZUŠ – tie sa dajú použiť vo výdajovej časti.
Miroslav Longauer
Rezervný fond bude fungovať tak, že ak nepoužijeme peniaze na námestie a ak niekomu chybnú
napr. MŠK tak sa im môžu poskytnúť naspäť.
Mgr. Miloslav Repaský
Rozhodujú o všetkom poslanci.
Peter Hanigovský
To, že rozdeľujeme peniaze tak ako doteraz a vedeli sme že donekonečna to nepôjde, to je fakt.
Samotný návrh – rezerva poslancov – mesto môže vytvárať aj ďalšie rezervné fondy, u nás sa
všetko rozdelilo vo výdajovej časti. To či to bude rezerva poslancov alebo iný názov – to je len
otázka názvu v rozpočte, názov kapitoly. Rozpočet neprešiel ale celkový neprešiel, až potom
kvôli projektom. Škoda, že k tomu nedošlo už v decembri. Aby si mesto nechalo 10-20 %
z peňazí, z ktorých si môže nechať. Hovorí sa niečo o financovaní CVČ. Prvý krok treba urobiť.
Zmena rozpočtu nenastane, rozpočet sa nenavýši ani nezníži. Ostane v takej výške v akej je.
Akurát poslanci pôjdu na inú položku.
Vladimír Petrek
Môžeš účelovo viazať finančné prostriedky? Ak nastanú problémy v týchto organizáciách, ktorým
zoberieme, musíme im dať potom peniaze späť?
MVDr. Michal Kapusta
Presne.
Mgr. Jozef Bača
Máme rezervu na financovanie, kde rozhodnete, tam peniaze pôjdu. Urobme zmenu rozpočtu.
Nech sa to prerokuje na finančnej a školskej komisii.
Miroslav Longauer
Osobne ma to mrzí. Ja keď som kandidoval, tak s tým, že s finančnou podporou EU urobíme
námestie a urobíme kanalizáciu a teraz sa handrkujeme na rozpočte z podielových daní.
MVDr. Michal Kapusta
Každý z kandidátov na poslancov má víziu – využiť najviac možností čerpania, aby neboli
problémy aby išlo všetko hladko. Máme ukončené 2 granty – škola a skládka. Na škole je
neuhradená faktúra 300 000,- €. Správa z kontroly nie je. Možno príde výsledok správy
a budeme škrtať na budúci týždeň každému aby sme to uhradili aby sme nešli do nútenej správy.
Mgr. Miloslav Repaský
Len aby bolo z čoho škrtať. Od januára nie som spokojný, že som dvihol ruku za rozpočet ale
urobil som to kvôli tomu, aby sme nešli do provizória a mohli žiadať granty. V októbri už peniaze
mať nebudeme.
Jozef Komara
Nesúhlasím s percentuálnym rozdelením. Nemyslím si, že je to spravodlivé rozdelenie, nebránim
sa tomu, a ak 30% MŠK tak potom všetci rovnako. Možno ležím niektorým ľuďom v žalúdku ale v
roku 2005 – 2006 som trénoval 6 x do týždňa a nedostal som ani korunu, dnes sa za peniaze čo
dostávam nehanbím. Prečo to nebolo dané v apríli alebo v máji, ale dnes? Každá komisia by to
mala prejsť.
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Peter Hanigovský
Podal informácie ohľadne rozpočtu CVČ.
Mgr. Miloslav Repaský
Chválim riaditeľov škôl , že išli so 100% rozpočtom.
MVDr. Michal Kapusta
Na minulých zasadnutiach sa schválil predaj pozemkov. 2x za 5 500,- €. Išlo to z rozpočtu MŠK.
Čiže MŠK už nemá takýto rozpočet.
Mgr. Miloslav Repaský
MŠK platilo kúpu?
MVDr. Michal Kapusta
MŠK dalo 11 000,- € na nákup pozemkov. Poslanci sú tí, ktorí rozhýbalo mesto? Už nie riadutelia
škôl ani nikto iný? Chceme tímovo pracovať alebo nie, a bavíme sa na jednotlivcov. Stratégia
rozvoja mesta, kto ju navrhol ju mal dať dokopy. Všetky komisie dali závery. Ty si to mal dať
dokopy, pán poslanec, povedal si, že to scelíš. Urobte si poriadok vo finančnej komisii.
Mgr. Miloslav Repaský
Ako to myslíš?
MVDr. Michal Kapusta
Je hanbou keď neviete aký rozpočet ste schválili a ste tu dvaja členovia finančnej komisie.
Mgr. Miloslav Repaský.
Poslanci vám vychádzajú v ústrety.
Štefan Faltin
Tvoj návrh, p. Repaský, zoberieme na vedomie a vysvetlíme si veci na pracovnom stretnutí.
Ing. Mariana Kovalská
Tu bol prednesený zaujímavý návrh a takéto presuny sa robia všade bežne. Je blížiaci sa polrok
a nie je zlé urobiť takúto rezervu a riešiť postupne veci, aby to mesto sa trošička pohlo dopredu.
Mgr. Jozef Bača
S takýmto návrhom nech príde finančná komisia a nie že niekoho niečo napadne a prednesie.
Nesúhlasím s tým, že sa mesto „trošička“ pohlo dopredu.
Peter Hanigovský
Môžeme robiť rezervu len nechcite z mojej kapitoly – školstva, výstavby, CVČ, tak z čoho chceme
robiť rezervu? Toto nie sú peniaze nikoho, tieto peniaze prídu do mesta a rozdeľujú ich poslanci.
Všetci sa tvárime aby dobre bolo. Prišiel návrh aby sa niečo robilo. Je to v záujme mesta, aj teba
p. primátor, aj zástupcu lebo je rozbehaný, lebo keď nevyjde kanál tak sa ďalej nepohneme.
Musíme začať robiť niečo zo svojich. Za dva roky musíme niečo ušetriť aby sme kanál potiahli od
pána Poradu až do mesta. Peniaze v rozpočte sú a všetci to vieme.
Mgr. Jozef Bača
V rozpočte rezerva je – kapitola 4.4.3. – rezerva na spolufinancovanie projektov a kapitola 9.1.2. –
nerozpísaná rezerva škôl a školských zariadení.
Mgr. Miloslav Repaský
Hľadali sme peniaze na beh, unesco cup, holubárov atď. Pýtal som sa z akej kapitoly zoženieme
peniaze na sieť na Májovú ulicu, bolo povedané, že zoženieme. Odkiaľ?
MVDr. Michal Kapusta
Ty si dal podnet, že máš riešenie na ihrisko na Májovej ulici. Už si potom neriešil tento bod. Mali
sme sa stretnúť. Neurobili sme sieť lebo prišiel podnet zo ŠOI. Je tam problém a musíme nájsť
riešenie. Ty si na MZ vystúpil, že vieš vyriešiť problém s ihriskom na Májovej ulici, že ho nepovieš
na verejnom MZ, že sa stretneme potom a nič si nepovedal.
Mgr. Miloslav Repaský
Povedal som, že keď skončí MZ do 22.00 hod. tak poviem riešenie, skončilo o 23.00 hod.
Miroslav Longauer
Máte páni poslanci záujem riešiť námestie? Musíme si stanoviť priority.
Jozef Komara
Prečo to neprešlo v komisiách? Stretnime sa a dohodnime, nie som spokojný s 30%.
Dr. Miroslav Varšo
Celkom ma potešila táto debata lebo minulý rok som navrhoval 5%. Išiel som na školskú komisiu,
prosil som riaditeľov, školy sú porobené krásne, odpoveď bola prívetivá pomôžu kultúrnymi
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akciami ale financie nie. Inteligentne mi bolo povedané, že na to je zákon. Ak sa vyjde s bubnom
na zajace, tak už zrazu sú peniaze. Stále sa hovorí, že poslanci rozhodujú o peniazoch, ale ak
dáme návrh tak sa cítim pritlačený k múru. Riešia sa veci v hodine 12-tej. Zase klobúk dole, že sa
poriešia. Som rád tejto debate. Poukazoval som na financie ale stále som bol odsunutý, dať návrh
do ďalšieho rozpočtu.
Mgr. Jozef Bača
Stočné – som za to aby sa peniaze nechali na kanál, aby boli pripravené na námestie atď. aby sa
nerozdeľovali do iných položiek, ale treba dať takýto návrh. Teraz 30% z akého rozpočtu,
z celého, alebo polročného? Je jún.
MVDr. Michal Kapusta
Minulý rok išiel návrh 5% vytvoriť rezervu všetkých organizácií mesta. Dajme to na finančnú
komisiu a nech to preberú všetky organizácie a nech to ide rovnakým dielom. Dnes sa za tento
návrh zdržím, nie je to pripravené.
Mgr. Miloslav Repaský
Ty nemôžeš povedať každému zariadeniu 30% , 5% môžeš?
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-9

MZ schvaľuje vytvorenie Rezervy poslancov mesta a to z prostriedkov:
- 10% z rozpočtu škôl
- 20% z rozpočtu CVČ
- 30% z rozpočtu MŠK
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

O
+
+
-

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

14.06.2012

+
O
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Výkon uznesenia je pozastavený - primátor mesta ho nepodpísal.
- počas rokovania odišiel pán poslanec Jozef Komara
Bod č.: 9

Majetok mesta
JUDr. Jozef Tekeli
Podal informáciu ohľadne verejnej obchodnej súťaže v Katúni. Súťažná komisia vybrala ako
úspešného jediného súťažiteľa, ktorým je p. Eva Ferencová, Katúň 21, 053 04 Spišské
Podhradie.
MVDr. Michal Kapusta
Išiel list pre záujemcov o kúpu. Celý pozemok sa predá v celku.
Peter Hanigovský
Dostali sme žiadosť p. Bartošovej ohľadne financií investovaných do bytu, ktorý odovzdáva.
Bytová komisia to riešila a odporučila MZ aby si p. Bartošová linku a ostatné veci čo zakúpila
zobrala. Pani Bartošová tam býva 14 rokov.
Bc. Silvia Bartošová
14 rokov si platím niečo čo užívam a čo malo platiť mesto. Dostali sme holobyty. Mám za to aby
prišli poslanci alebo komisia do bytu pozrieť. Podlaha tam nie je 14 rokov, to je dlažba. Pre mňa
to je smiešne, že príde k tomu, že podlaha, ktorú ja vyberiem, za dverami bude stáť majster
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a bude pokladať novú. Linka sa dá zobrať, aj sporák, ale aj tá podlaha a dlažba sa dá, ja to
urobím a odovzdám doslova holobyt. Lepšie je pre mesto aby tam niečo zostalo. Na začiatku som
dala 30 tis. do bytu. Nebavím sa o podlahe v izbe lebo toto áno, to mi bolo preplatené. Ja už
nedôverujem poslancom. Bola som označená ako večná sťažovateľka. Teraz sú všetci na
Mariánskom námestí spokojní lebo som niečo dosiahla aj pre nich. Pani Rošková už raz zaplatila
keď prišla bývať do tohto domu, teraz keď má dostať byt po mne, zase zaplatí? Nech sa niekto
príde pozrieť a zhodnotiť situáciu.
Peter Hanigovský
Môže prísť komisia. Vo vstupnej chodbe je keramická podlaha?
Bc. Silvia Bartošová
Áno.
Peter Hanigovský
Daj nejakú ponuku, aj Služby mesta môžu urobiť prepočet.
MVDr. Michal Kapusta
Tieto dva body – p. Rošková a p. Bartošová spolu súvisia. Ak p. Bartošová všetko odstráni, tak p.
Rošková asi nebude mať na to financie aby znova investovala do bytu keď už raz investovala.
Keď je niečo urobené prečo to búrať? Bolo by dobré aby sme aj tretí bod zobrali na vedomie.
Peter Hanigovský
Pani Rošková podala sťažnosť. Požiadala o zámenu bytu. Komisia zobrala žiadosť na vedomie
lebo nemôžeme prideliť byt, ktorý nebol odovzdaný. Ak sa p. Rošková presťahuje, tak Služby
mesta urobia opatrenia ohľadne plesne.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to vec, ktorá musí byť riešená na MZ?
Peter Hanigovský
Podal informáciu ohľadne rekonštrukcie domu na Mariánskom námestí 18.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť p. Roškovej je adresovaná na MZ.
Štefan Faltin
Som rád, že p. Bartošová vysvetlila, že byt je v takom stave a som rád, že komisia tam príde
pozrieť a na mimoriadnom MZ to uzavrieme.
Uznesenie č.: MZ-6-12-A-2

MZ berie na vedomie žiadosť Bc. Silvie Bartošovej bytom Spišské Podhradie, Mariánske
nám. 18.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:
Uznesenie č.: MZ-6-12-A-3

Primátor:

MZ berie na vedomie žiadosť p. Ivety Roškovej bytom Spišské Podhradie, Mariánske
nám. 18.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:

Primátor:

MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p.Kolárskej ohľadne kúpy pozemku bývalej ZUŠ.
PhDr. Zdena Kolárska
Sú to priestory starej ZUŠ-ky. Boli sme na zasadnutí finančnej komisie, tá nám navrhla, že za
2 200 m2 máme zaplatiť 25 000,- €. Stará ZUŠ nie je vhodná na dom dôchodcov. Najrozumnejšie
by ju bolo zbúrať. Znalecký posudok je na sumu 77 000,- €. Zábezpeku by sme mali dať 35 000,€, ak by sa dom dôchodcov nepostavil. Je dosť ťažká doba. Mestom mi boli ponúknuté ďalšie tri
pozemky. ZŠ na Pešovskej ulici. Pán zástupca povedal, že v budúcnosti by sa dala odkúpiť táto
budova aj s pozemkami. Odpadla by zábezpeka ako pri starej ZUŠ. Chcem vás osloviť, či by ste
neboli by ste takí dobrí a nedali urobiť znalecký posudok na školu na Prešovskej ulici
a rekonštrukcia by sa začala po tom ako sa urobí podkrovie v hornej škole.
MVDr. Michal Kapusta
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Pred pol rokom sme jednali s nákupným reťazcom – jednalo sa o túto lokalitu. S pani Kolárskou
sme jednali aj o tejto lokalite. Riaditeľ vie, že sme to merali na nejaký zámer, otázkou je či by to
bolo prechodné alebo nebolo. Treba to prebrať s riaditeľom školy. Otázkou je či ísť do znaleckého
posudku alebo nie.
Dr. Miroslav Varšo
Takáto myšlienka je veľmi dobrá. Treba podporiť ľudí, ktorí chcú ponúkať služby. Chcem reagovať
výzvou na hľadanie možností.
PhDr. Zdena Kolárska
Plánujeme tam urobiť dom dôchodcov v počte cca 40 ľudí. Služby pre seniorov aj
s odľahčovacou službou. A denné centrum pre seniorov.
Peter Hanigovský
Navrhujem, aby sa to zobralo na vedomie. Prekonzultovať to s riaditeľom školy. Zatiaľ je budova
jeho.
PhDr. Zdena Kolárska
Nemám nič proti tomu, toto je návrh z našej strany, hľadáme vhodnú lokalitu aby bolo m2 dosť.
MVDr. Michal Kapusta
Môžete ísť dve poschodia a podkrovie.
Ing. Ľubomír Kolársky
Náš návrh je aby sa dal vypracovať znalecký posudok. Aby sa na MZ rokovalo o nejakej ponuke.
Prv sa treba dohodnúť na cene. My nemôžeme čakať 2 roky, kým si horná škola urobí podkrovie.
Potom vám znalecký posudok poslúži aj do budúcna pre ďalších.
JUDr. Jozef Tekeli
Znalecký posudok platí 6 mesiacov. Nám teda samotný znalecký posudok netreba z hľadiska
budúcnosti. Je nezmyselné v prípade nejasného záujmu okamžite plytvať peniaze na znalecký
posudok.
Mgr. Miloslav Repaský
Časová realizácia?
PhDr. Zdena Kolárska
Máme investora, sondujeme možnosti. Ja keď budem mať podklady, robím projekt, aká je pomoc
zo strany mesta a potom si investor vyberie. Mám dvoch investorov, jeden z Bardejova a druhý
z Bratislavy. Do tých troch rokov by to mohlo stáť. Ak to bude v škole musíme čakať kým sa
dostavia podkrovie. Dohodnite sa a dajte nám na vedomie stanovisko.
MVDr. Michal Kapusta
Do akej výšky finančných prostriedkov môžete ísť vy?
Uznesenie č.: MZ-6-12-A-4

MZ berie na vedomie žiadosť firmy BEPREZ s.r.o., Kúpeľná 19, Spišské Podhradie
o odkúpenie nehnuteľnosti (ZŠ Prešovská 20, Spišské Podhradie).
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:

Primátor:

Mgr. Miloslav Repaský
Neviem či sa mi niekto nevyhráža za môj návrh, ak chcete môžete to dať do zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť p. Michalika o poskytnutie súčinnosti pri oprave chodníka.
Peter Hanigovský
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Michalika
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia odporúča tiež.
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-10

MZ schvaľuje poskytnutie súčinnosti pri oprave chodníka pred nehnuteľnosťou na ul.
Starý jarok 51 formou poskytnutia pracovnej sily v najbližšom možnom termíne za
podmienky dodania stavebného materiálu Jánom Michalikom.
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Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

14.06.2012

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Dr. Miroslav Varšo
Dávam návrh na 5 minútovú prestávku.
Ing. Mariana Kovalská
Deti z Kúpeľnej ulice sa nemajú kde hrať. Máme krásne ihrisko pri škole ale tam nemôžu ísť.
Blížia sa prázdniny. Možno by bolo dobré zamestnať niekoho aby na ihrisku v školskom areáli
dával pozor na deti a nech to ihrisko je otvorené do deviatej, desiatej večer. Susedia sa sťažujú,
že sú deti na ulici, rušia ich a deti sa nemajú kde hrať. 1,- € za jedno hodinu to sa mi zdá veľa.
Prečo ja zatvorený areál CVČ?
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal žiadosť nadácie Člověk v tísni.
Peter Hanigovský
Majetková komisia rokovala o tejto žiadosti – bola široká diskusia – nadácia sa toho chce zbaviť
a všetky veci smerujú k tomu aby ich malo na krku mesto. Komisia navrhuje MZ zamietnuť
žiadosť.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia – berie na vedomie , trvá na platnom uznesení, ktoré bolo na začiatku. Alebo
nadácia alebo dom nebude zlegalizovaný.
Miroslav Longauer
To je po nejakom čase veľmi pozitívna vec. Chceli sme zlegalizovať ten dom?
MVDr. Michal Kapusta
Z komisie z výstavby je úzus, že áno ale nech to urobí nadácia a keď do toho nechce ísť asi nemá
čisté úmysly.
Uznesenie č.: MZ-6-12-A-5

MZ berie na vedomie žiadosť OZ Člověk v tísni Slovensko, Svoradva 5, Bratislava
o spoluprácu pri legalizácii slamenno-hlineného domu na Štefánikovej ulici a naďalej trvá
na platnom uznesení č. MZ-3-12-D-2.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:

Primátor:

MVDr. Michal Kapusta
Skatepark - bola by to jedna prekážka, ešte nie je podpísaná zmluva. Nie je dobrý priestor
z energetického hľadiska. Sú tam dva primárne káble mesta. Bola by potrebná prekládka
elektriky. Grant bol postavený tak, že skatepark bude v areáli Školskej ulice. Medzi jedálňou
a telocvičňou. Hluk by nebol pre susedov.
Mgr. Miloslav Repaský
Skatepark – využívajú sa na to veľké plochy, toto miesto mi tam nepripadá vhodné, je tam medza,
keď prší, tečie tam voda. Prečo to tlačiť ku škole.
MVDr. Michal Kapusta
Hľadali sme niečo čo by ich uspokojilo, tých chlapcov. Je to 6 m dlhé , 3 m široké, je to aj na
korčule a bicykle.
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Mgr. Miloslav Repaský
Ja si to viem predstaviť aj na ľadovej ploche.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem ako bude postavená zmluva, ak to bude veľmi rýchlo tak to bude na asfaltovom ihrisku.
Bojím sa toho aby tam nebola taká ozvena ako na Májovej ulici. Rodina Lacková to bude mať tam
veľmi blízko a vieme aký hluk to robí.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to v areáli školy, bude ich lákať ten zjazd ku jedálni.
Peter Hanigovský
A čo ten priestor vpravo pri škole?
MVDr. Michal Kapusta
Riaditeľ sa tiež bojí, či tam nebudú škody, je to dosť zašité. Bolo by to pod záštitou CVČ. Možno
by bolo dobré aj nejakú kameru tam dať.
Peter Hanigovský
A tam kde je parkovisko na začiatku areálu?
Mgr. Miloslav Repaský
Musí to byť v areáli školy?
MVDr. Michal Kapusta
Na to bol viazaný grant. Zmluva nie je zatiaľ podpísaná. Uvidíme keď bude podpísaná. Dodanie
prekážky je 4-6 týždňov.
JUDr. Jozef Tekeli
Treba byť opatrní. Dookola sú obývané domy, sú tam starší ľudia. Títo ľudia tam majú ihrisko, sú
tam holubári, je tam CVČ, dať im do záhrady skatepark, určite by mesto s tým malo problémy.
Ing. Mariana Kovalská
A medzi blokmi?
MVDr. Michal Kapusta
Tam sa vchádza do CO skladu.
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-11

MZ schvaľuje osadenie skateparkových prekážok do areálu Základnej školy na Školskej
ulici 3 za budovu telocvične.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve SPF na IBV Pivovar.
MVDr. Michal Kapusta
Tam kde by mal ísť kanál a cesta – t.j. v trojuholníku od rodiny Faithových, na to žeby to prešlo do
bezplatného vlastníctva mesta je podmienka – vyjadrenie KSÚ Prešov. Je potrebný znalecký
posudok aby vedelo SPF v akej hodnote nám prepisuje majetok a je potrebná PD právoplatná
k územnému konaniu. PD sa pripravuje, na stanovisko sa čaká, je potrebný posudok.
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-12

MZ schvaľuje podanie žiadosti o bezodplatné vysporiadanie pozemkov v lokalite
plánovanej IBV Pivovar t.j. parcela KN-E 1792/6 – ostatné plochy vo výmere 336 m2
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a KN-E 1788 – ostatné plochy vo výmere 100 m2 v k.ú. Spišské Podhradie vo vlastníctve
SPF do vlastníctva mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Zvolali sme rodinu Faithových na rokovanie. Cena je 8,50 €/m2. Otázka je či to kúpime alebo nie.
Ten trojuholník raz mesto kúpi lebo to bude potrebné. Aký máte vy názor? Ja zahlasujem za kúpu
pozemku. Išlo by o jednu parcelu, geometricky ju rozdeliť a predávať jednotlivé parcely.
Peter Hanigovský
Koľko máme na to v rozpočte?
MVDr. Michal Kapusta
35 000,- €.
Miroslav Longauer
Keď zahlasujem za kúpu pozemkov mám garanciu, že budú aj informačné tabule?
MVDr. Michal Kapusta
Pán Jonec chcel 8,- €/m2. Ja ten návrh nedám, môže to byť signál pre vlastníkov pozemkov.
Povedal som, že to dám do MZ do prázdnin.
Miroslav Longauer
Podľa mňa tam sú mŕtve peniaze. Komisia CR prijala uznesenie – osadenie informačných tabúľ.
Neviem či tie tabule budú osadené a nákup materiálu na chodník na Spišský hrad. Bolo mi
povedané, že máme v komisii 71,- €.
MVDr. Michal Kapusta
71,- € sa ti zvýšilo z roku 2011.
Mgr. Jozef Bača
Prečo spájame reklamné tabule s pozemkami na IBV? Vtedy by to boli mŕtve peniaze. Za
pozemky sme dali 5 mil. Sk. Určite to spolu nesúvisí.
Miroslav Longauer
Robíme 4 veci naraz a viac menej nefunguje tu CR. Sú tu ubytovacie zariadenia, stravovacie
zariadenia, až potom by sme mali zvyšné peniaze dávať bokom. Nemáme stanovené priority.
MVDr. Michal Kapusta
MZ rozhodne hlasovaním. Robíme okolo IBV, dostali sme nejaké poverenie, že môžeme jednať.
Dohodli sme sumu 8,50 €. Toto je náš výsledok rokovania. Môže niekto iný dať iný návrh, sme tu
na to. Keď som nastúpil za predsedu stavebnej komisie tak som si povedal, že by som bol rád
keby tu stála nejaká stavba. Dookola dediny stavajú domy cez náš stavebný úrad. Vedeli by sme
urobiť stavebné povolenie právoplatné a na budúci rok by sme mohli predávať pozemky. Komisia
povie za koľko. Keď to necháme tak, že ten trojuholník nezoberieme, ešte je jedna alternatíva, či
je možný zjazd z 18-tky dole, projektant to riešil, doteraz to možné nebolo, teraz sa rieši zjazd na
pozemky z E-18. Aby mohlo nákladné auto zísť z cesty a potom prázdne odísť po komunikácii,
toto rieši projektant.
Dr. Miroslav Varšo
Stavebné pozemky sa riešia, je to rozbehnuté, treba zaujať stanovisko, treba to získať. Toto je
moje stanovisko.
Štefan Faltin
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Keď sme kúpili pozemky od cirkvi, to znamená, že aj pozemok od Faithovcov treba kúpiť, to je
príjazdová alebo výjazdová cesta, súhlasím s tým. Čo keď od nich nekúpime a nebudeme mať
príjazdovú cestu?
Peter Hanigovský
Bol som za to aby sa investovalo do pozemkov, aby sa rozbehla IBV ale skôr na Bielidlach. Kúpili
sme pozemok od cirkvi, kde samotná cirkev nemala prístup, z toho hľadiska urobila cirkev dobrý
obchod. 8,50 bude precedens čo nás bude tlačiť do vyšších cien.
Štefan Faltin
Bolo jednanie s nimi, hovoril som aj ja s nimi a pod cenu nepôjdu. Ostatní vlastníci s nižšou cenou
nepočítajú.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia – stanovisko – je potrebné kúpiť trojuholník, akceptovateľná cena bude do 10,€/m2.
Štefan Faltin
Ak je tam už 5 žiadostí na stavebný pozemok, ak tam budú inžinierske siete, mestu sa to vráti
naspäť.
Peter Hanigovský
Táto kúpa nám bude dvíhať cenu pozemku.
Vladimír Petrek
Skúsil by som počkať za zjazdom z tej E-18, tam zídeš a cez Dr. Špirku vyjdeš?
MVDr. Michal Kapusta
Potom to môže ísť cez Dr. Špirku. Keď sa nekúpi ten pozemok teraz, tak raz v budúcnosti to
mesto kúpi.
Vladimír Petrek
Som za kúpu pozemku ale nesúhlasím s cenou.
Mgr. Miloslav Repaský
Ten zjazd z E-18-tky bude problém robí sa tam protihluková stena
Dr. Miroslav Varšo
Dávam návrh na hlasovanie a ukončenie diskusie.
Vladimír Petrek
Keď máme 5 žiadostí na pozemky, skúste na Májovej ulici v areáli školy.
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-13
MZ schvaľuje kúpu pozemku - parcela KN-E 1 789/3 – orná pôda vo výmere 3 169 m2
nachádzajúcu sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísané na LV č. 2 700 od Barbuščákovej Márie / r.
Faithovej/ trvale bytom Štúrova 2/11, Spišské Podhradie – v podiele 8/14, Seemanna Emanuela /
r. Seemann/ trvale bytom V.Žingora 1 662/20, Martin – Podháj - v podiele 1/14, Figurovej Zuzany
/ r. Kalčokovej / trvale bytom Škultétyho 52/16, Bratislava – Nové Mesto- v podiele 1/14, Ing.
Faitha Mariána / r. Faith/ trvale bytom Južná trieda 1 555/19, Košice – Juh v podiele 1/14, Faitha
Ladislava / r. Faith/ trvale bytom Trhovisko 845/46, Spišské Podhradie v podiele 1/14, Mgr. Laur
Mária/ r. Kvetanová / trvale bytom Matejková 3272/13, Bratislava – Karlova Ves v podiele 1/14
a Tomečková Terézia / r. Faithová / trvale bytom Toporcerova 1278/5, Kežmarok v podiele 1/14
za cenu 8,50 Eur/m2. Spolu za sumu 26 936,5 Eur.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
14.06.2012
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
O
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Obnova Mariánskeho námestia – priestor okolo Immacullaty
MVDr. Michal Kapusta
Priestor okolo Immacullaty – je tam vytýčenie, je vykolíkovaný priestor, predstava by bola ísť až
ku ceste, chodník, ktorý je teraz by išiel preč. Na kraji chodníka sa majú vysádzať stromy ako je
v PD. Urobí sa priestor od bývalého stánku , okolo sochy, krížom chodník cez park.
Peter Hanigovský
Je tam oporný múrik chodníka, ako to bude výškovo? Parky budú v približne rovnakej výške? Pod
immacullatou je najnižší bod.
MVDr. Michal Kapusta
Bol geodet, zameral aby to sedelo výškovo.
Peter Hanigovský
Chodník z druhej strany cesty?
MVDr. Michal Kapusta
Ten je v projekte. Otázkou je výška financií.
Peter Hanigovský
Tým, že sa socha posunula nižšie, je aj výškovo nižšie, keby sme to chceli zrovnať s vrchnou
časťou chodníka, tak park musí ísť nižšie.
MVDr. Michal Kapusta
Diaľničiari vyfrézujú cestu a dajú nový koberec, tak je zmluva s doprastavom. Zameria to geodet,
uvidíme ako to bude vyzerať.
Peter Hanigovský
Stretnúť by sa bolo dobré na mieste.
Dr. Miroslav Varšo
Som rád aktivitám, ale prosím aby sa to nevolalo obnova Mariánskeho námestia ale úprava parku.
Celkovo riešiť námestie je potrebné a začať od kanalizácie.
Štefan Faltin
Aj cesta sa bude robiť smerom od obchodov? Je tam čistá jama a voda keď prší, nech sa to
dočasne upraví. Za suchého počasia keby sa diery vybetónovali, bolo by to lepšie. Ľudia tam
chodia po nákupoch.
Peter Hanigovský
Chodník na druhej strane sa využíva minimálne.
Uznesenie č.: MZ-6-12-A-6

MZ berie na vedomie postup obnovy – rekonštrukcie Mariánskeho námestia podľa
projektovej dokumentácie a právoplatného stavebného povolenia.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 10

Spišské folklórne slávnosti – podanie informácie
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste čestné vstupenky na slávnosti. Program máte. Pozvaní sú z družobných miest. Ak má
niekto chuť a vôľu bolo by dobré aby sa povenovali delegáciám. Uvidíme či prídu z Ogrodzienca.
Podávali sme projekt do Bruselu, pomáhal nám p. Buraš, už vtedy sa rozprávalo , že keď prídu
delegácie aby bývali v Kapitule, projekt neprešiel. Budú ubytovaní v hoteli Kapitula. Návštevy
prídu o 11.00 hod. v sobotu.
Bod č.: 11

Doplnok do rokovacieho poriadku
Miroslav Longauer
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Na minulom MZ som vás oboznámil s tým, že mi ide o to, aby v § 12 bol dodatok – nositeľ
uznesenia, č. uznesenia aj termín.
Peter Hanigovský
Navrhujem aby sa doplnilo – vaše dva body + bod – v § 10 za bodom 6 – ohľadom prijímania
uznesení, ak primátor nepodpíše uznesenie aby bola jeho povinnosť do 15 dní zvolať zasadnutie
MZ.
Miroslav Longauer
Toto uznesenie dávam z dôvodu toho, že sa v uzneseniach neudáva termín.
JUDr. Jozef Tekeli
Pokiaľ sa jedná o overovateľov zápisnice stáva sa, že z určitých dôvodov v dostatočnom čase
neoveria zápisnicu. Z hľadiska zverejňovania, je vhodné v rokovacom poriadku riešiť aj to, že ak
v určitej lehote neoveria overovatelia zápisnicu, aby sa zápisnica zverejnila aj bez ich podpisu.
Miroslav Longauer
Overovatelia keď sa podpisujú na zápisnice či to nemusí byť na nete.
Mgr. Jozef Bača
Neriešme 12 dní ale riešme 12 pracovných dní.
JUDr. Jozef Tekeli
Primátor má na rozhodnutie o nepodpísaní uznesenia 10 kalendárnych dní zo zákona. T.z., že
pracovníčka, ktorá má na starosti zverejňovanie ešte v 10-ty deň ak je do štvrtej hodiny v práci
ešte nemusí vedieť, či primátor uznesenie nepozastavil.
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-14

MZ schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Spišskom
Podhradí zo dňa 14.01.2011, ktorý bol schválený uznesením MZ č.: MZ-1-11-B-1 takto: §
14 ods. 1 sa dopĺňa o vetu, ktorá znie: „Ak určení overovatelia alebo overovateľ zápisnicu
z rokovania mestského zastupiteľstva nepodpíšu v lehote 12 dní od konania mestského
zastupiteľstva, zápisnica sa zverejní na internetovej stránke mesta aj bez podpisov
overovateľov alebo niektorého z overovateľov zápisnice“.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Výkon uznesenia je pozastavený - primátor mesta ho nepodpísal.
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-15

MZ schvaľuje dodatok v Rokovacom poriadku - § 12 o vetu: „Za splnenie jednotlivých úloh
obsiahnutých v uznesení zodpovedá ten, komu sú úlohy uložené v súlade s § 9
Rokovacieho poriadku.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško

Primátor:

+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek

+
+
+
+
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Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-6-12-B-16

MZ schvaľuje doplnenie Rokovacieho poriadku - § 10 bod 6 – po nepodpísaní uznesenia
primátorom je povinný zvolať mestské zastupiteľstvo k opätovnému schváleniu tohto
uznesenia do 15 dní.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Výkon uznesenia je pozastavený - primátor mesta ho nepodpísal.
Bod č.: 12

Iniciovať stretnutie s podnikateľmi mesta – propagácia svojich služieb na
reklamných tabuliach
Miroslav Longauer
Komisia poukázala na miesta, kde majú byť tabule osadené. Dávam návrh aby vedenie mesta
oslovilo podnikateľské subjekty v Spišskom Podhradí za účelom možnosti vlastnej propagácie
svojich služieb na reklamných tabuliach.
Uznesenie č.: MZ-6-12-C-2

MZ ukladá osloviť podnikateľské subjekty v Spišskom Podhradí za účelom možnosti
vlastnej propagácie svojich podnikateľských služieb na informačných tabuliach mesta
Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
31.07.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Vyhlásiť verejnú súťaž pre FO a PO na grafické spracovanie obsahu
informačných tabúľ (kultúrne pamiatky, služby, aktuality, reliéfna mapa mesta).
Miroslav Longauer
Navrhujem vyhlásiť verejnú súťaž pre FO a PO na grafické spracovanie obsahu tabúľ.
Dr. Miroslav Varšo
Doplniť finančnú hranicu, lebo zadarmo to nebude.
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Uznesenie č.: MZ-6-12-B-C-3

MZ ukladá vyhlásiť verejnú súťaž pre fyzické osoby a právnické osoby za účelom
spracovania obsahu informačných tabúľ (zapracovať kultúrne pamiatky, služby
podnikateľov, aktuality, reliéfna mapa mesta).
Zodpovedný:
Termín:
Zástupca primátora
15.07.2012
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

O
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

Pokračovať v prácach na chodníku na Spišský hrad podľa platného stavebného
povolenia a iniciovať stretnutie zástupcov mesta a starostu obce Žehra.
Miroslav Longauer
Už mi to je až nepríjemné toľko o tomto hovoriť. Hľadali sme sponzora na chodník,. V komisii CR
sa členovia vyjadrili, že zachováme chodník v pôvodnom stave a pôjde sa podľa PD. Došli sme
k tomu, že ako pôjde chodník smerom k hradu tak bude prechádzať cez Košický kraj. Dôjde
k tomu, že budeme musieť vysporiadať pozemok , ktorý pôjde k spodnej bráne, vlastníkom toho je
obec Žehra tak dávam návrh na uznesenie. Predniesol návrh.
Mgr. Jozef Bača
Stavebné povolenie je a nie je problém sa stretnúť so starostom.
Miroslav Longauer
Jedná sa o vysporiadanie chodníka v akom slova zmysle by to starosta pochopil, či to je potrebné
vysporiadať.
MVDr. Michal Kapusta
Nešiel by som cestou vysporiadania pozemku len podať starostovi informáciu , že tam pôjde
chodník. Je to v katastri Žehra ale vo vlastníctve SPF.
Mgr. Jozef Bača
Čo s riaditeľom na KSÚ. Máme to odvolať teraz?
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosti išli, uvidíme čo povedia.
Mgr. Jozef Bača
Po dvoch týždňoch čo sme žiadali KPÚ o stanovisko, teraz im povieme, že nerobte lebo to
poslanci menia?
Miroslav Longauer
Je problém s pamiatkarmi a SPF, musí sa chodník robiť podľa pôvodného stavu.
Mgr. Jozef Bača
A tá pani z Košíc čo tu bola s tebou, pán poslanec, už nič nepripravuje? Dnes chceš meniť
uznesenie a s ňou si ani nerozprával.
Miroslav Longauer
Ak máme ísť týmto smerom tak sa nedopracujeme k ničomu.
Uznesenie č.: MZ-6-12-D-1

MZ odporúča stretnutie primátora mesta Spišské Podhradie a starostu obce Žehra za
účelom podania informácie o pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Žehra a na ktorom má
byť vybudovaný chodník smerujúci k dolnej bráne Spišského hradu.
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Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
+

15.07.2012

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Výkon uznesenia je pozastavený - primátor mesta ho nepodpísal.
Bod č.: 15

Štartovací balík námestia
Miroslav Longauer
Na minulom MZ som povedal, čo zaradím na MZ a čo ten bod bude obsahovať. Čítal som článok
v korzári „robíme gestá pre občanov“. To nie sú gestá, máme takú vôľu, že môžeme aj my
prispieť finančnou pomocou. Prečítal príspevok v korzári. Môj návrh uznesenia je vzdať sa
jednomesačného poslaneckého platu a chcem osloviť p. primátora a zástupcu či by sa nejakými
percentami nepodieľali na tomto geste.
Mgr. Jozef Bača
Keď to bude aktuálne určite to podporím.
Miroslav Longauer
Námestie tu máme len jedno, žijeme tu všetci. Beh je každý rok. Ako povedal p. Varšo, keď bude
zrekonštruované námestie mesto dostane druhý dych, prídu tu aj investori. Ty máš jeden byt a ja
mám tri domy, keď budem odtiaľ utekať nechám všetko tak. Vložil som do toho nemalé investície.
Ja mám záujem na tom, aby to tu vyzeralo. Dávam návrh na vzdanie sa jednomesačného platu
v mesiaci september.
Štefan Faltin
A tých 15,- € to je nejaký plat?
Miroslav Longauer
Kto má záujem?
Peter Hanigovský
Ja som za. Pôjde to formou darovacej zmluvy.
MVDr. Michal Kapusta
Poslanci MZ podľa zákona nemôžu mať inú dohodu, ja spadám tiež pod to, či je to členstvo na
komisiách, som predsedom komisie, z toho my dvaja, ja a primátor nemáme nič. Čítam na
cintoríne smútočnú reč – ja neberiem z toho žiadne odmeny. Keď idem do Bratislavy pozvem
dotyčného, s ktorým rokujem na obed zo svojich peňazí , tak isto to robí primátor, ak je to
pracovný obed je to to isté, ak je nás viac ľudí ide to z repre fondu, ale nemám problém sa vzdať
takej časti ako vy. Nikdy som nevypísal cestovný príkaz. Aby ste vedeli ako my tu s primátorom
fungujeme. Aby ste boli v obraze. To isté je pri voľbách. Keby každý išiel takýmto prístupom ako
my, tak možno by to tiež nebolo zlé.
- počas rokovania odišiel pán poslanec Dr. Miroslav Varšo
Uznesenie č.: MZ-6-12-B-A-7

MZ berie na vedomie výzvu p. poslanca Miroslava Longauera ohľadne vzdania sa
jednomesačného platu poslanca.
Zodpovedný:
Termín:
14.06.2012
Overovatelia:

Primátor:
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Miroslav Longauer
Takéto gestá by sme mohli urobiť aj na iné veci – na rekonštrukcii námestia odpracovať nejaký
deň. Darovacia zmluva - akým spôsobom to pôjde?
Peter Hanigovský
Navrhujem ukončiť diskusiu k tomuto bodu. Pripravia sa do septembra darovacie zmluvy, kto
chce, daruje.
Bod č.: 16

Informácie zo zasadnutí komisií
Rôzne – ETP Slovensko – podanie informácie
Peter Hanigovský
Z komisie sociálnej a bytovej som v priebehu rokovania povedal všetko. Je potrebné prijať
uznesenie ohľadne úpravy rozpočtu. položky .....dopísať na základe uzhesenia.
Peter Hanigovský
Majetková komisia odporúča na základe žiadosti p. Vrábľa – odkúpenie pozemkov pod budovami
– p. Vrábeľ nedal cenu. Komisia odporúča vstúpiť do jednania s p. Vrábľom.
MVDr. Michal Kapusta
Jednali sme, bol na komisii, prvú budovu ku ceste by vysporiadal. Je potrebné urobiť GP.
Akceptoval by 5,- €/m2. Nejde o celé výmery, je to v štádiu rokovania. Chcel by budovu ku ceste
do jari vysporiadať.
Štefan Faltin
Komisia OVP zasadala 27.5. – každý to mal zaslané mailom. Hovoril som predtým, že v septembri
pripravíme VZN. Prejednávali sme autobusové nástupište. Prečítal správu zo zasadnutia komisie
OVP.
Miroslav Longauer
Z praktického hľadiska keď príde autobus s nemeckou ŠPZ, či je to vhodné parkovať na
parkovisku pod hradom?
Vladimír Petrek
Našej komisii životného prostredia bola postúpená sťažnosť p. Garčára. Sťažoval sa na p.
Sotáka, ktorý postavil vlečku pod okná a vyváž hnoj. Po našom upozornení pani prisľúbila, že
vlečka pôjde preč. Tak isto chová hovädzí dobytok a nemá hnojiská. Komisia mu uložila odstrániť
tieto závady, ak nie, mesto postúpi sťažnosť na ObÚ ŽP. Pani prisľúbila, že vlečku
z komunikácie dá preč.
Mgr. Jozef Bača
Smrad neodstráni.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal správu zo zasadnutia stavebnej komisie – p. Rudolf Novák podal žiadosť, ktorú
nešpecifikoval. Podal informáciu ohľadne Spišského Jeruzalema.
Uznesenie č.: MZ-6-12-A-8

MZ berie na vedomie správy zo zasadnutia komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

15.07.2012

- počas rokovania odišiel pán poslanec Miroslav Longauer
MVDr. Michal Kapusta
ETP Slovensko – funguje tu už 10 rokov, je to občianske združenie, ktoré dostalo grant zo
švajčiarskeho mechanizmu. Na budúci týždeň máme stretnutie s riaditeľkou. Mali by tam byť 4-5
ľudia z mesta zamestnaní. Nechceme sa dostať do situácie ako pred dvomi rokmi s p. Ferencom.
Nepodpisovali sme s nimi zatiaľ žiadnu zmluvu. Získali sme od nich za minulé obdobie počítač a
práčku.
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Mgr. Jozef Bača
Ekover – 31.7. nám končí zmluva s Brantnerom ohľadne vyvážania odpadu. Na valnom
zhromaždení boli návrhy a treba na ne odpovedať. Pán Ing. Perháč môže prísť vysvetliť veci.
Vieme zvolať komisiu na štvrtok? Na piatu? Aby nám povysvetľovali veci?
MVDr. Michal Kapusta
Jedna vec je Ekover - hneď sa nerozhodneme, musíme urobiť verejné obstarávanie na vývoz
odpadu.
-

počas rokovania odišiel pán poslanec Štefan Faltin

MZ bolo prerušené z dôvodu nízkeho počtu poslancov a nebolo uznášania schopné.
Pokračovanie zasadnutia MZ 28.06.2012 o 17.00 hod.
Mgr. Jozef Bača
Privítal prítomných poslancov, primátora a zástupcu primátora mesta Spišské Vlachy.
Je pokračovanie MZ zo 14.6.2012. Pokiaľ bude fungovať MZ tak, že poslanec navrhne ďalšie
body a po ich prerokovaní odíde, MZ zostane uznášania neschopné, tak takto si rokovanie MZ
nepredstavujem. Ak neukončíme zasadnutie MZ, je mojou povinnosťou do 14 dní ho zvolať
znova. Prečo som čakal 14 dní? Čakal som či nedostaneme správu z finančnej kontroly čo sa
týka ZŠ Palešovo nám. 9. Správu sme k dnešnému dňu nedostali.
Pán Ing. Perháč sa mi neozval, je na PN, mal by prísť podať informácie ohľadne Ekoveru.
MVDr. Michal Kapusta
Podal som informáciu ohľadom odpadov minule. V bode rôzne zostalo VZN, ktoré sme prijali
o chove zvierat a chove včiel a ďalšie, ktoré napadol prokurátor.
JUDr. Jozef Tekeli
Okresná prokuratúra na základe medializovaného príspevku v novinách Korzár, prekontrolovala
následne VZN mesta Spišské Podhradie, ktoré sú zverejnené na internete. Doteraz sme dostali 3
protesty, a to proti VZN o chove včiel v pôvodnom aj novelizovanom znení, ďalej proti VZN
„Požiarny poriadok mesta“ a nakoniec proti VZN o podmienkach podnikania na území mesta.
Pokiaľ sa jedná o chov včiel, mesto nie je oprávnené s výnimkou chovu psov regulovať chov
žiadnych iných hospodárskych a spoločenských zvierat, keďže táto právomoc je zákonom
zverená orgánom miestnej štátnej správy. Pokiaľ sa jedná o VZN „Požiarny poriadok mesta“, tak
mesto nie je splnomocnené na vydanie takéhoto typu VZN. Problematiku protipožiarnej ochrany
v meste, môže mesto regulovať jedine vnútorným aktom riadenia, t.j. smernicou. Pokiaľ sa jedná
o VZN o podnikaní, tak toto VZN je ešte z roku 1995. Už v čase prijatia však bolo protizákonné.
Mesto totiž stanovilo mechanizmy, čo vyžaduje od podnikateľov, ktorí chcú na jeho území
podnikať. Mesto však tato nemôže neprimerane zasahovať do slobody podnikania. Jediné, čo
môže mesto normatívne regulovať vo vzťahu k podnikaniu sú len otváracie hodiny. Podľa zákona
o prokuratúre je MZ povinné zrušiť tieto VZN do 30 dní. Vzhľadom k tomu, že plánované riadne
MZ bude až v septembri, je potrebné zrušiť tieto VZN na najbližšom mimoriadnom zasadnutí.
Návrhy na zrušenie sú zverejnené na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke v súlade so
zákonom. Nemáme dôvody aby sme nerešpektovali protest prokurátora. VZN odporúčam zrušiť.
Mgr. Jozef Bača
Posledne sme schvaľovali VZN o sociálnych službách.
JUDr. Jozef Tekeli
To už nie je problém náš, ale štátu. Boli sme povinní zaviesť min. spoluúčasť pri financovaní
sociálnych služieb vo výške 50%. Medzičasom to však Národná rada SR zrušila. Z uvedeného
dôvodu pripravíme VZN nové, staré VZN zrušíme. Týmto sa vlastne vrátime do
predchádzajúceho právneho stavu. Je to situácia, do ktorej obce dostal štát.
Mgr. Jozef Bača
31.7. 2012 končí zmluva s Brantenrom ohľadne vývozu odpadu. Otázne je čo ďalej. Možnosti sú
dve, buď verejná obchodná súťaž alebo Ekover.
Ľubomír Fifik – primátor mesta Spišské Vlachy
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Ekover nie je funkčný ale tým, že dnes máme šancu nakladať si samy s odpadom ju môže dostať.
Teraz keď je Brantner idú určité peniaze do Rakúska. 60% nám uniká. Ekover má teraz možnosť
situáciu, v ktorej sa nachádza vylepšiť.
Ing. Michal Kiššák – zástupca primátora mesta Spišské Vlachy
Končí rámcová zmluva spred 10 rokov na vývoz komunálneho odpadu, kde sa obce a mestá dali
dokopy a v súvislosti s vtedajšou platnou legislatívou zriadili túto spoločnosť. Potom do toho
vstúpil Rakúšan a má 66% spoluúčasť. Realizuje zvoz odpadu nielen novoveskej časti ale aj
popradskej. Na Spiši a Gemeri je to firma Brantner. Zahraničný kapitál diktuje podmienky
a rozdelil si región. Končí rámcová zmluva a medzitým Slovensko prijalo ďalšie legislatívne kroky.
Objem služieb poskytovaných Brantnerom presahuje hranicu, ktorú ukladá zákon o verejnom
obstarávaní a tieto veci musia ísť cez súťaž. Môže sa stať to, že tu môže prísť niekto cudzí do
mesta alebo do regiónu a neurobíte nič. To, koľko sa bude platiť za zvoz a likvidáciu odpadu je
problém obce a MZ. Mesto je povinné vyriešiť obchodné veci. Založením s.r.o. Ekover sme
uvažovali o celom systéme našej lokality, kde sa dalo vybudovať aj samotné uloženie odpadov.
Zišlo z toho, štát nám dotáciu nedal na dobudovanie a dokončenie skládky. Ani banky neboli
v tom čase ochotné poskytnúť 20 mil. Sk. Následne na to vznikali kontakty s firmou Nova,
likvidovali sa staré skládky a odpady sa museli vyvážať len na legálne skládky. Zákon o verejnom
obstarávaní hovorí o tom, že obce a mestá si založili spoločnosti za účelom podnikania, v tomto
prípade nemusia vyhlasovať verejnú súťaž na poskytovanie týchto služieb ale môžu sa
rozhodnúť, že túto činnosť budú vykonávať prostredníctvom právnickej osoby. Zvolalo sa valné
zhromaždenie Ekoveru, predostrela sa táto možnosť, aby Ekover bol následníkom trónu pre
lokalitu, ktorú zastrešuje Brantner. Keď to je s.r.o. tak 2/3 spoločníkov musia rozhodnúť. Je
nepodpísaná dohoda , že stroje , ktoré má Brantner prejdú do firmy Ekover, aby v rámci možností
mohol zabezpečovať vývoz odpadu. Samotný zber KO po členských obciach a jeho odvoz na
skládku Kúdelník by riešil Ekover a nie Brantner. Cenové prepočty – cudzí si dvihne poplatky vo
vzťahu k mestám a obciam, v Ekoveri sú zastúpené obce, ktoré si môžu vnútroréžijné veci
korigovať. MZ v Sp. Vlachoch bolo jednohlasne za Ekover, tým ožije a svoju činnosť bude aj
realizovať. Ekover je do určitej miery nečinný lebo vedome vytvárať stratu, to nemá význam. S.r.o.
je živá.
Mgr. Jozef Bača
Najkvalifikovanejšie k histórii sa môže vyjadriť p. poslanec Hanigovský a ja lebo sme
v poslaneckom zbore najdlhšie. Rešpektujem jeho stanovisko. Je možné aby Ekover vyvážal
komunálny odpad bez výberového konania?
Ľubomír Fifik
Pán notár povedal, že áno môže ísť ďalej bez výberového konania.
Peter Hanigovský
Brantner má skládku, tam pôjde väčšia časť peňazí.
Aká je kapacita skládky Kúdelník ?
Ing. Michal Kiššák
3 etapa mala byť do roku 2020. Pripravuje sa 4. etapa.
Mgr. Jozef Bača
Jedno je uskladnenie a druhé je odvoz komunálneho odpadu.
Ing. Michal Kiššák
Cena za uskladnenie, cena je regulovaná tak ako cena tepla a ostatné veci. V kalkulovanej cene
má každý subjekt zakomponovaný zisk. Po druhé je to samotný zvoz od občana až na skládku
Kúdelník.
MVDr. Michal Kapusta
Som odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie a nie som 100% presvedčený o tom, že je
to v rámci zákona. Chcel by som to mať na papieri. My máme svoju s.r.o. a tam sme robili verejné
obstarávanie. Ja dnes nezahlasujem, kým nebudem mať stanovisko z ÚVO, že je to čisté, že to
nebude napadnuté na súde. Robíme súťaže, ide to vestníka, je tam zmluva, firma by si nemohla
zdvihnúť cenu sama od seba.
MVDr. Michal Kapusta
Dá sa urobiť rámcová zmluva – nastaví sa výška nákladov ročne.
Ing. Michal Kiššák
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Nebol som na valnom zhromaždení Ekoveru. Keďže to je s.r.o. potrebuje súhlas spoločníkov.
Samotný konateľ nie je na to oprávnený. Dosť neskoro sa Ekover zbadal. Čo bude po 1.7.? Je
potrebné urobiť kalkuláciu z hľadiska ÚVO, z hľadiska obstarávania. Je neskoro ale treba začať.
Keď odstúpi Podhradie, režijné náklady na obyvateľa pre ostatných budú vyššie.
Dr. Miroslav Varšo
Sú iba zahraničné firmy, ktoré vyvážajú odpad? Hovorili ste len o zahraničných.
Ing. Michal Kiššák
To sú najväčší hráči, ktorí vlastnia skládku. V Ekoveri musí byť urobený riadny biznis plán.
Dr. Miroslav Varšo
Sú firmy, ktoré zvážajú odpad na skládky?
Ľubomír Fifik
Sme na takej istej lodi ako vy. To sú otázky na odborne spôsobilých.
Ing. Michal Kiššák
V našom okolí okrem Levoče zváža Brantner.
MVDr. Michal Kapusta
V Podhradí sú firmy dve – Brantner a Fecupral. Sú aj menší hráči aj veľkí, poplatok sa musí
zaplatiť, otázkou je manipulačný poplatok.
Peter Hanigovský
Firmy môžu byť lacnejšie čo sa týka služieb, za uloženie musia zaplatiť rovnako. Doteraz do
Ekoveru, keď spal, rýpalo len Podhradie. Niekto platil, niekto nie. Vybojovali sme si aspoň to, že
sme neplatili.
MVDr. Michal Kapusta
Dlžíme im.
Peter Hanigovký
Oboznámil poslancov s celou genézou vývozu odpadu v minulosti.
Ing. Michal Kiššák
SEZO je združenie obcí a miest, určené na separáciu. Brantner poskytuje vozidlá Ekoveru, nemá
autá. Nemajme veľké oči čo sa týka recyklačného fondu.
Peter Hanigovský
Kto je vedúcim článkom SEZO, kto to organizuje?
Ing. Michal Kiššák
Starosta Smižian, má tam svoj personál. Aj samotné mesto SNV má svoj vlastný zberný dvor.
Občan SNV neplatí žiadny poplatok, preukáže sa OP.
Mgr. Jozef Bača
Ak si niekto myslí, že sa na separácii zarába, sa mýli.
Peter Hanigovský
Prečo keď SEZO vyváža separovaný zber, prečo ho robí aj Brantner?
MVDr. Michal Kapusta
SEZO je separovaný zber a objednal si firmu Brantner. Ekover je schopný normálne reálne
fungovať?
Ľubomír Fifik
Áno, podľa slov p. Perháča. Je tam dohoda s Brantnerom ohľadne áut.
MVDr. Michal Kapusta
Budeme platiť rovnako?
Ľubomír Fifik
O 5% nižšie.
Ing. Michal Kiššák
Podstatné je, aby Ekover bol sebestačný.
Mgr. Peter Vandraško
31.7. končí zmluva s Brantnerom. Čo to znamená pre mesto?
Mgr. Jozef Bača
Do výberového konania bude robiť zber odpadu firma Brantner.
Mgr. Peter Vandraško
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Je tu veľa informácií, navrhujem, aby sme pripravili materiál a aby sme sa mali o niečo oprieť,
o čísla, ja vidím, že sú tu veci, o ktorých ani nemôžeme rozhodnúť lebo sú už dané. Je otázne čo
môžeme ovplyvniť a čo to prinesie občanom. Že budú vyvážať po 31.7. je to ústna dohoda?
Mgr. Jozef Bača
Áno.
Dr. Miroslav Varšo
Takéto veci je potrebné do budúcna riešiť pár mesiacov dopredu. O týchto veciach sme mohli
rozprávať pred 2-3 mesiacmi. Treba to pripraviť dopredu.
MVDr. Michal Kapusta
Predseda komisie životného prostredia dával návrh z komisie a bavili sme sa o tom do kedy je
platná zmluva s Brantnerom. Pred štyrmi mesiacmi bola podaná informácia o tom, že končí
zmluva s Brantnerom. To znamená, že vieme o tom.
Dr. Miroslav Varšo
Ja som mal, ako poslanec, dať bod do MZ? Ocenil by som do budúcna aby tí čo sú za to
zodpovední dali bod rokovania do MZ.
Mgr. Jozef Bača
Ja som za zmluvu zodpovedný ale nebolo stanovisko ostatných miest a obcí združených
v Ekoveri.
Ľubomír Fifik
Nie tak dávno vznikla táto myšlienka Ekoveru.
Ing. Michal Kiššák
Audítorka, ktorá robí u nás robí aj v Ekoveri, potvrdila , že došlo k podstatnej zmene v Ekoveri.
Peter Hanigovský
Rozdiel v Ekoveri aký bol a aký bude nebude veľmi vysoký. Možno bude minimálny, obce si to
ustriehnu. Nemôžeme o tom rozhodovať keď nemáme kalkulácie.
Mgr. Jozef Bača
Skládka v Sp. Vlachoch by mala byť využívaná na stavebný odpad.
Ing. Michal Kiššák
V časoch keď sa veci riešili v začiatkoch tak viedol Brantner tvrdú politiku.
Peter Hanigovský
Podal informáciu o skládkach.
Bod č.: 17

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenia som vám poslal domov mailom.
Dr. Miroslav Varšo
Pán primátor nepodpísal si uznesenie ohľadne rokovania s vodárenskou spoločnosťou. Môžem
vedieť dôvod?
Mgr. Jozef Bača
Som presvedčený o tom, že sme na tom najlepšie z tých čo sú v Podtatranskej vodárenskej
alebo tam nie sú a spravujú si vodovod a kanalizáciu samy. K rozhodnutiu sú potrebné konkrétne
čísla – príjem a výdaj.
Dr. Miroslav Varšo
Ale mne to nestačí. Potrebujem pádny dôvod na to, väčšina poslancov zahlasovala za niečo ale
potom musia ešte raz hlasovať. Nedostal som žiadnu odpoveď.
Mgr. Jozef Bača
Dôvody nepodpísania uznesenia sme poslali všetkým poslancom.
Mgr. Miloslav Repaský
Nikto nedostal.
JUDr. Jozef Tekeli
V zákone je uvedené, že starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše
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v lehote do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Z uvedenej zákonnej dikcie
vyplýva, že stačí názor starostu o nevýhodnosti uznesenia, nemusí sa jednať o preukázanú
nevýhodnosť.
Vladimír Petrek
Ja si myslím, že pre mesto je veľmi výhodné mať vlastný vodovod.
Mgr. Jozef Bača
Dostali sme v minulom roku 45 000,- € podľa zmluvy – 85% z vybratého stočného.
Vladimír Petrek
Tie musíme dostať vždy. Určité % zostávajú vo firme ako réžia a zvyšok príde do mesta.
Dr. Miroslav Varšo
Aj mesto má páky aby vymáhalo peniaze, veril by som Podhradčanom, ak to bude funkčné tak
nevidím dôvod prečo by ľudia neplatili.
Peter Hanigovský
My sme nepovedali, že sa ideme od 1.1.2013 odpojiť od veolie. Treba urobiť všetky veci,
o ktorých sme na pracovnom stretnutí rokovali.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal dôvod nepodpísania uznesenia primátorom.
Dr. Miroslav Varšo
Som dotknutý. Nejde o návrh, ktorý prišiel počas zasadania MZ. Nejde o novú tému, vznikol
podnet z pracovného zasadnutia. Návrh som podal po zrelom uvážení, po debatách. Takúto
odpoveď si vyprosujem. Nepodával som žiadny konkrétny návrh. Nešlo o žiadny rozpočet,
vychádzal som z vecí, ktoré mi boli ako poslancovi jasné.
Mgr. Miloslav Repaský
Odôvodnenie je už na samotné odčlenenie, návrh bol na stratégiu. Primátor nepodpíše uznesenie
keď je v rozpore so zákonom alebo to škodí mestu?
Mgr. Jozef Bača
Nepodpíše keď sa domnieva, že je pre mesto nevýhodné ale vy to môžete 3/5 väčšinou prelomiť.
JUDr. Jozef Tekeli
Tak som to povedal, ako je uvedené v zákone. Ak to tak uviedol zákonodarca, tak som to povedal
aj ja. Zákon musíme rešpektovať. Je to právo primátora.
MVDr. Michal Kapusta
Treba si uvedomiť, sme poslanci, sme jedenásti. Na MZ primátor nehlasuje a tam má silu, že keď
si je vedomý niečoho, tam je jeho možnosť a to pozastaviť uznesenie. Snažíme sa v piatok vám
posielať všetky materiály k zasadnutiu MZ. Sú dané body od poslancov do MZ ale nič ste k tomu
nedali, o čom budeme hlasovať. Keby som vedel, že bude taký návrh na uznesenie ako napr.
školy tak by som ako zástupca obehal všetky školy či s tým súhlasia. Mesto musí dať materiály do
5 dní a vy ostatní si vymyslíte 5 min. pred MZ uznesenie a dáte ho schváliť. Ak niekto chce dať
bod rokovania, samozrejme môže, ale pošlite aj návrhy aby sme vedeli o čom budeme rokovať.
Nestačí len bod programu.
Peter Hanigovský
Uznesenie nepodpísané ide podľa starého rokovacieho poriadku. Na minulom MZ boli návrhy,
poslanci poodchádzali, neboli sme uznášania schopní, prerušilo sa zasadnutie MZ. Finančne
stojíme tak ako stojíme. 7 000,- € nie je nič proti tomu čo sme odhlasovali za pozemky 25 000,- €.
MVDr. Michal Kapusta
V rozpočte mesta je 35 000,- € na nákup pozemkov, ale tabule v rozpočte neboli.
JUDr. Jozef Tekeli
Nemôžeme schvaľovať finančné operácie, ktoré nemáme kryté v rozpočte. Ak takúto nepokrytú
finančnú operáciu chce MZ schváliť, musí zároveň schváliť aj zodpovedajúcu úpravu rozpočtu.
Peter Hanigovský
Máme uznesenie , že keď niekto dá návrh na kúpu má povedať, z ktorej kapitoly sa zoberú
peniaze, ak to nie je plánované v rozpočte.
Mgr. Jozef Bača
Naozaj je všetko o zodpovednosti. Minulý týždeň bolo veľa rečí o dochádzke v ZUŠ. Tvrdili ste tu,
že rada školy ZUŠ neriešila dochádzkový systém pre ZUŠ, že už nie je potrebný. V zápisnici
z Rady školy z 13.4.2011 je napísané niečo celkom iné. „Evidencia dochádzky zamestnancov –
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Rada školy navrhuje – na teraz, do doby zavedenia kamerového systému, aby prestalo
odpisovanie zamestnancov druhým kolegom, aby sa každý zapisoval sám, aby riaditeľ svojim
podpisom vykonával námatkovú kontrolu zápisov, prípadné opravy a poznámky boli prevedené
výhradne len p. riaditeľom + podpis,- doriešiť systém dochádzky, prehľad a zápis vyučovania
v externých prevádzkach, kniha dochádzky je o prítomnosti na ZUŠ priamo v budove, nie mimo
priestorov školy.
Mgr. Peter Vandraško
Na minulom MZ som sa ospravedlnil, bol som tu a pýtal som sa či bude niečo ohľadne školstva či
mám zvolať komisiu. V programe nebolo nič. Keď som sa potom dozvedel čo sa tu udialo, cítil
som sa podvedený, nepotrebný, pretože toto uznesenie ma urazilo, tak som na to reagoval tak
ako som reagoval. Potom som to oľutoval. Ja keď nerozumiem podkladom tak pôjdem tak za p.
Hanigovským ako predsedom finančnej komisie, za primátorom, za ekonómkou, atď. Prijatím
uznesenie na minulom MZ tu prišli také veci, ktoré ohrozujú chod školstva. To rozhodnutie malo
byť po tom keby ste rozprávali s riaditeľmi škôl, myslím si, že stoja za to, aby ste sa to najprv
opýtali. Tieto peniaze nie sú len školské, to ide aj o kuchárky, upratovačky, učiteľky,
vychovávateľky. Tieto peniaze tie školské zariadenia potrebujú a v takom objeme ako sú
nastavené. Keď ste chceli vedieť či treba školám toľko peňazí, to toľko bolo prísť a opýtať sa? Ale
nie jedným rozhodnutím 10,20 a 30 % a vybavená vec. Nebolo to seriózne. Podielové dane prišli
v plnení 30%, že tá školská rezerva, ktorú vytvorili už teraz nie je lebo musí byť použitá na
doplatenie od štátu. Situácia je odlišná od minulého roka. Určite ste to v dobrej viere toto povedali
ale možno ste nedomysleli veci. Keď môžete a dali ste ten návrh, ešte ho môžete stiahnuť.
A potom sa poďme baviť ďalej, keď nie budem musieť primátora poprosiť ako predseda školskej
komisie na návrh riaditeľov škôl aby toto uznesenie nepodpísal. Nebolo to tak ako to má byť.
Peniaze by danej veci nepomohli a vážne ohrozia školy aj MŠK. Na to aby prišli peniaze musia
byť deti, musia byť podmienky, materiálne zabezpečenie atď. Prosím vás aby ste zvážili to
uznesenie aby ste ho stiahli. Bavme sa pri tvorbe nového rozpočtu o týchto veciach. Školy a MŠK
chcú ísť s mestom do ďalších aktivít – napr. Klub Unesco, 20 MK chceme participovať na týchto
akciách. Riaditelia škôl dali zo školskej rezervy financie nakoľko tam súťažia aj naše deti. 1 675,€ na obidve akcie. Týchto sedení sa zúčastnil aj p. Varšo. Sú tu myšlienky, je tu podpora , len
nerobme to tak, že bojujeme. Sedel som v minulosti v MZ ako poslanec 12 rokov – 12 rokov som
s niekým bojoval alebo s ničím bojoval a len sme bojovali. Možno bolo potrebné počúvať jeden
druhého, ja už nechcem bojovať.
- z rokovania sa ospravedlnil a odišiel p. poslanec Dr. Miroslav Varšo
Peter Hanigovský
Čo vlastne môže v Podhradí finančná komisia keď o kapitolách rozhodnú všetci ostatní?
O peniazoch v školstve rozhodne školská a dá nám ako to má byť, pre šport športová. Možno keď
prišiel tento návrh tak som si povedal, že príde niečo bez vedľajších tlakov, ide o mesto alebo
o niektorých ľudí. Bolo povedané, že bolo potrebné si sadnúť a porozprávať, kolega Varšo bol na
zasadnutí školskej komisie a prosil o 5%. Bolo mu sľúbené, že môže mať spev, kultúru ale na
peniaze nesiahať. Rezerva – táto viac menej neexistuje. Nikto sa nespýtal či mesto malo peniaze
na to aby vykrylo 61 tis. t.j. 1/12. Mesto ich poslalo. Rezerva – 10% , že bez nej sa nezaobídu
školy a športovci. Rok 2009 a 2010 nebola rezerva. Minulého roku bolo zle. Na budúci rok bude
ťažko – sú vonku nejaké nepotvrdené veci ohľadom financovania školských zariadení, nikto nevie
či budú peniaze zvlášť na kultúrnu činnosť a zvlášť na športovú. Bez 10% možno až na ZUŠ
všetci ostatní môžu vyžiť. Tam kde je prebytok bolo zobraných viacej. 20MK je zaujímavé, že ste
sa dohodli – riaditelia vyčlenili z rezervy 1 675 €, vy ich potrebujete a vyčleňujete z rezervy?
Navrhujem zobrať 1 675,- € z rezervy na nákup pozemkov na ihrisko.
Mgr. Peter Vandraško
Bavme sa o tom pri zostavovaní rozpočtu , nie počas roka. Stále ide o mesto. Vy ste schválili
peniaze z rozpočtu, nie z rezervy. Aj originály niekto vytvára a ak ich nebude niekto vytvárať, tak
peniaze tu neprídu. Pri tvorbe rozpočtu, nie v polovičke roka ideme brať z celého rozpočtu?
Finančná komisia má veľkú moc len treba nájsť spoločnú reč a sadnúť si, nie so mnou. Mám taký
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pocit, že sú tu veci, ktoré sa berú osobne. Toto nie je zodpovedné. Obišli ste riaditeľov škôl,
školskú aj finančnú komisiu, ten dopad ste nepremysleli.
Mgr. Miloslav Repaský
Nejedná sa o rozpočet škôl ale o originály. Bolo v diskusii hovorené o origináloch.
MVDr. Michal Kapusta
Bolo povedané , že o origináloch, dal si uznesenie, ale tam si to nedopísal. Vidíte o čom to je?
Mgr. Miloslav Repaský
Mám to chápať tak, že myslené to bolo v origináloch len to nebolo napísané? V tom prípade som
urobil chybu a ten návrh mám predložiť opätovne. Pozor s čerpaním financií lebo ten návrh
predložím na ďalšom MZ.
Peter Hanigovský
Dá sa legálne stiahnuť návrh?
JUDr. Jozef Tekeli
Ak máme prijaté uznesenie, máme možnosť ho iba zrušiť. Dodatočné úpravy sú neprípustné.
Neprijímajte nepripravené veci. Nikto nie je dokonalý, aby počas samotného rokovania pripravil
dokonalé riešenie. Ani VÚC ani NR SR neprijímajú uznesenia také aké ich ad hoc napadnú.
Peter Hanigovský
Bolo povedané ako máme prijímať návrhy na uznesenie. Pán Petrek tu bol, bola hodinová
rozprava, dali sme návrh na ukončenie a rokovanie dvoch komisií, tiež to bol návrh. Neviem či na
budúci rok bude z čoho brať.
Mgr. Peter Vandraško
Mám návrh na uznesenie zo školskej komisie.
Prečítal návrh na uznesenie.
Školská komisia k prijímanému uznesenie MZ zaujala toto stanovisko.
1. je v rozpore so zákonom
2. Bolo prijaté bez ohľadu na dopad na školy a školské zariadenia
3. bolo prijaté bez finančnej analýzy, čím je vážne ohrozený chod škôl a školských zariadení
4. znížením finančného toku sa ohrozí aj zamestnanosť v našom meste (školy sú v našom
meste najväčším zamestnávateľom)
5. bolo prijaté bez prerokovania poradnými orgánmi a to školskou a finančnou komisiou
Mgr. Jozef Bača
Pán riaditeľ Jurečko rozprával s poslancom NR SR pánom Froncom a ten povedal, že môžu prísť
na poslanecký prieskum. V každom prípade je toto prijaté uznesenie protizákonné a ja ho
nemôžem podpísať.
Mgr. Miloslav Repaský
Stala sa chyba iba vtedy ak by sme tú čiastku odpočítali z celej čiastky, ale ak by sme to
odpočítali z originálov tak nie. Môžete to teraz využiť len preto, že nie sú napísané v návrhu na
uznesenie originály. Chválim riaditeľov škôl ale na mesto nepozerajú. O týchto financiách ďalej
rozhodnú poslanci. Prečo my to robíme ináč, keď ináč ako Sp. Podhradie to robí väčšina miest?
Mgr. Peter Vandraško
To je chyba v menežovaní škôl?
Mgr. Miloslav Repaský
Nie, v menežovaní mesta.
Mgr. Jozef Bača
Školy a školské zariadenia aké máme dnes, nám závidia. Chodia sa pozerať na areál školy, na
areál MŠK. Všetci sme za to aby fungovali aj školy aj mesto ale nepartizánčime, neobchádzajme
finančnú komisiu, školskú komisiu...traja poslanci neprídu na zasadnutie MZ, tak dáme návrh na
zmenu rozpočtu.
Peter Hanigovský
Nám nikto nepovie, že nepríde na zasadnutie.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja tu nepartizánčim, mňa sa to dotklo. Nerobím partizána ale záleží mi na tom v akom meste
budem žiť.
- z rokovania MZ odišiel p. poslanec Mgr. Miloslav Repaský
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Štefan Faltin
Na minulom MZ som povedal, že to nie je správe, teraz ku koncu školského roka prijať také
uznesenie. A keď, tak všetkým rovnako. Som za to aby % sa dali menej a vytvorila sa rezerva, ale
na začiatku keď sa robí rozpočet.
Mgr. Jozef Bača
Rezerva na spolufinancovanie projektov je 28 160,- € a nerozpísaná rezerva škôl a školských
zariadení je 99 653,- €. Na škole na Palešovom námestí chýba 3x toľko.
Štefan Faltin
Mám dcéru riaditeľku ZŠ a hovoril som jej to, tak povedala , že to by bol veľký problém. Pre ich
školu by to bolo tiež nemysliteľné.
Peter Hanigovský
Budem ťa citovať primátor, buďme radi, že sa to financuje tak ako sa to financuje lebo keď nám
na to prídu...to si mi povedal pri osobnom stretnutí, ale sám si povedal, že sa to nebude tak
financovať ako sa financuje. Fungovalo to cez CVČ.
Mgr. Jozef Bača
Ak chceš niečo povedať, tak to povedz ale nevkladaj to do mojich úst.
Peter Hanigovský
Dávam návrh na ukončenie diskusie k tomu bodu.
MVDr. Michal Kapusta
ZŠ Palešovo nám. 9 – vypršala splatnosť faktúr. Nie je ukončená kontrola, volali sme tam, prišiel
mail, že sa predlžuje žiadosť na platbu, mala prísť kontrola na prediskutovanie záverov. Zatiaľ nič
neprišlo. VUB žiada či to vieme vyplatiť. Idem do Bratislavy zajtra zistiť aké sú možnosti
a varianty so školou – 300 000,-€.
Skládka – ukončená, nepodpísaná zmluva.
Prešiel grant na komunitné centrum na 3 roky., ďalší 3 ľudia zamestnaní v Sp. Podhradí.
Lávky cez potok – 9 960,- €.
Peter Hanigovský
Minuloročné dva čo neprešli sú v akom stave?
MVDr. Michal Kapusta
Teraz som to povedal.
Podal informácie o pracovných cestách.
Peter Hanigovský
Keď je možný zjazd z E-18, tak jednosmerný výjazd je možný tiež?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Je tam prevýšenie cca 3 m.
Uznesenie č.: MZ-6-12-A-9

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
28.06.2012
Overovatelia:

Primátor:

Mgr. Jozef Bača
Poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí MZ.

V Spišskom Podhradí dňa 28.06.2012
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Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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