Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 27.06.2017
Program:

P.č. Obsah
1. Otvorenie
2.

Voľba návrhovej komisie

3.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4.

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav

Predkladá
predsedajúci
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor

projektovej dokumentácie, o stave realizácie a financovaní
investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské
Podhradie
5.

Kontrola plnenia uznesení

6.

Podnety občanov

7.

VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č.2

zástupca primátora

primátor

záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie
8.

Vyhodnotenie 22 . kola VOS na predaj stavebných pozemkov

prednosta

IBV Pivovar a vyhlásenie 23. kola VOS na predaj stavebných
pozemkov IBV Pivovar a stanovenie podmienok VOS
9.

Vyhodnotenie VOS - predaj nehnuteľností – Prešovská 20

prednosta

Spišské Podhradie
10.

Vyhodnotenie VOS - predaj nehnuteľností – pozemkov na

prednosta

Štefánikovej ul. v Spišskom Podhradí

13.

predsedníčka
komisie
primátor,
Majetok mesta
prednosta,
1. Zámena nehnuteľnosti – Ing. Lukáš Korinek, Komenského
predsedovia komisií
50, Spišské Podhradie
2. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – Marek Gurčík, Štúrova
12/3, Spišské Podhradie
3. Žiadosť o predaj mlyna a rodinného domu - Marián Faith,
Južná trieda 19, Košice
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku - Jolana Horváthová,
Spišské Podhradie
predsedovia komisií
Správy z komisií pri MZ

14.

Rôzne

11.
12.

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
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15.

predsedajúci

Záver

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mgr. Jozef Bača
P
Štefan Faltin
P
Marián Boržik
P
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Milan Blahovský

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

P
P
P
P
P

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Milan Blahovský
Mária Kaľavská
Dana Blahovská

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

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ. Sú nejaké pripomienky k programu?
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

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

27.06.2017

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Ing. Jána Lisoňa, Petra Hanigovského, Ing. Františka
Pravlíka.
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Uznesenie č.: MZ-05-17-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ján Lisoň, Peter Hanigovský, Ing. František
Pravlík.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem p. Máriu Kaľavskú a Mgr. Milana Blahovského.
MVDr. Michal Kapusta
Zapisovateľka – Dana Blahovská
Bod č.: 4

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať všetkým poslancom aj zamestnancom za vysoko profesionálny prístup pri
organizovaní 45. ročníka SFS. Mali sme tu 4 družobné mestá. Všetci priatelia boli spokojní,
odchádzali spokojní. Idú projekty poľsko-slovensko-ukrajina a na základe toho pôjdeme toho roku
vonku. Dám vám termíny na zváženie. Ogrodzieniec – 25.-27.08.2017. 20 ľudí pôjde do
Ogrodzienca z toho 5 hasiči. Skúste porozmýšľať. Glogow-Malopolski – s nimi sme v projekte
intereg – chýbali dva body, vyrozumenie neprišlo, v septembri je opätovné podávanie projektu,
preberú líderstvo oni, majú iný vplyv. Oni majú dožinky 20.08. – tam pôjdem ja s manželkou.
Vrbové – majú 50 výročie štatútu mesta – 22.09. na víkend. Kto má chuť nech sa páči. V stredu
je stretnutie na VÚC – ohľadom projektov – Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko. Bol tu
primátor z Perečina. 16.7. ideme do Perečina aby sme pripravili spoločný projekt. Mohli by nám
vyjsť nejaké projekty cez cezhraničnú spoluprácu. Ešte raz všetkým ďakujem. Celkovo dopadli
SFS dobre až na jeden incident, náš zamestnanec mal úraz, rieši to polícia a skončí to
predpokladám na súde.
Na minulom MZ som rozprával, že prišiel na úrad list – Šimko + firma Milanko s.r.o. Predniesol
uznesenie súdu, konanie sa zastavuje, dohodli sme sa, že 50% zaplatila firma Milanko a 50%
mesto. Pán Šimko mal pravdu, ja som bol zástupcom primátora keď sa rekonštruoval bytový dom
Starý jarok 47, urobil pre nás p. Šimko veci, boli to práce naviac, protipožiarna brána, ktorú si
vyžadovali pri kolaudácii hasiči. Ja ako primátor mesta môžem ísť do sumy 3 000,- €. Využil som
túto možnosť aby sme nešli do súdneho sporu. Zaplatili sme 1 750,- €.
Krajský pamiatkový úrad Prešov – mestský dom Štefánikova 90 – rozobrali sme mestský dom,
dohodli sme sa o tom na MZ, pamiatkari to nechceli dovoliť, statický posudok bol pozitívny, že je
potrebné ho zbúrať aj napriek tomu KPÚ dal mestu pokutu 1 500,- €, ktorú sme uhradili. Vieme
všetci prečo sme tak rozhodli.
Rybníček vodovod – 141 000,- €, pripravujeme podpis zmluvy a vyhlasujeme VO. Zberný dvor –
297 000,- € - pripravujeme podpis zmluvy a beží VO na stavbu. Rekonštrukcia RAJ – zmluva
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podpísaná, rekonštrukcia MsÚ – prišlo vyrozumenie, že máme zrušiť VO na dodávateľa
stavebných prác, bol som na konzultácii na riadiacom orgáne, dôvodom zrušenia bola firma
v subdodávke, zamestnáva ľudí na čierno, čiže kvôli subdodávateľovi padla celá súťaž. Znovu
vyhlasujeme VO na dodávateľa prác. Predpokladám, že tohto roku to nebude. Súťaž bude trvať
cca 2 mesiace a niekedy v októbri nebudeme robiť rekonštrukciu kúrenia a zatepľovanie. Nie je
ohrozený projekt, len predpokladám, že tohto roku to robiť nebudeme až budúci. Od pondelka 3.7.
začína rekoštruckia Palešovho námestia – spevnené plochy – Palešovo námestie sever – 90 tis.
€. Začíname s prácami, jedná sa o 1 000 m2 dlažby, výsadba stromov, atď. termín – 3 mesiace.
Súťaž vyhrala firma Kameň Spiš Jablonov. Zateplenie domu smútku – beží stavebné konanie,
IBV – Katúň, začíname so stavebným konaním. Máme pripravené skice na vytvorenie 22
parkovacích miest medzi kostolom a farou, s cirkvou sme sa dohodli, stavebné povolenia máme.
Teraz sme skončili parkovisko pri ZUŠ, od pondelka začíname pri kostole – parkovacie miesta,
nebude tam dlažba ani asfalt, zatiaľ tam bude makadam a uvidíme čo ďalej.
Ing. Ján Lisoň
Po súdnom spore nie sme vo vzťahu so Šimkom len s firmou Milanko?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Pozrel som si so stavebným dozorom spätne denník, je podpísaný primátorom mesta, že sú
potrebné protipožiarne dvere tak sme to zaplatili aby sme predišli súdnemu sporu. Primátorom
bol p. Bača.
Ing. Ján Lisoň
Tento spor sa mohol vyriešiť už dávno.
MVDr. Michal Kapusta
Mohol. Ale hneď som sa stretol s p. Šimkom či sa vieme nejako dohodnúť.
Uznesenie č.: MZ-05-17-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

27.06.2017

Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Predniesol kontrolu plnenia uznesení. Ak sú nejaké dotazy, nech sa páči.
- neboli
Uznesenie č.: MZ-05-17-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

27.06.2017

Bod č.: 6

Podnety občanov
Peter Hanigovský
Pri Chalúpke sa opravuje zábradlie, niekde by sa tam mal v tráve nachádzať kameň.
MVDr. Michal Kapusta
Pozrieme na to.
Uznesenie č.: MZ-05-17-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

27.06.2017
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Bod č.: 7

VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti
Územného plánu mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Predschvaľovali sme si zmeny, je tam jedna vec naviac – lokalita sídlisko Dreveník, máme tam
časť územia, 6 bytoviek na Dobrej Vôli. Chceli sme tam dať plombu aby sa tam viac nedalo
stavať. Prečítal zmeny.
Predniesol návrh na uznesenie.
- prišiel p. poslanec Marián Boržik 17.30 hod.
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-3
Mestské zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Z.z.. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa § 26 a § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov
berie na vedomie
1. Správu o prerokovaní a výsledky z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného
plánu mesta Spišské Podhradie.
2. Výsledok preskúmania, podľa §25 stavebného zákona, návrhu Zmien a doplnkov č. 2
Územného plánu mesta Spišské Podhradie Okresným úradom Prešov, odborom výstavby
a bytovej politiky, vyjadrenom v stanovisku č.: OÚ-PO-OVBP1-2017/25165/56401 zo dňa
08.06.2017.
schvaľuje
1. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu mesta Spišské Podhradie.
2. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišské Podhradie č. 2/2017, ktorým sa vyhlasujú
Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného plánu mesta Spišské Podhradie.
žiada
Zabezpečiť zverejnenie a uloženie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Spišské
Podhradie podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a podľa § 27 a § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších predpisov, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre
obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

27.06.2017

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 8

Vyhodnotenie 22. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a vyhlásenie 23. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar
a stanovenie podmienok VOS
Mgr. Jozef Srnka
V tomto kole bola doručená jedna žiadosť na posledný pozemok. Súťažný návrh spĺňal všetky
náležitosti – cena bola 12 010,- €.
Ing. Ján Lisoň
Ostatné zmluvy sú už podpísané a zaplatené?
Mgr. Jozef Srnka
Áno.
MVDr. Michal Kapusta
Ak bude zapojených 70% domov, potom nám VSE preplatia cca 70 tis. a pôjde to na cestu. Je to
konečné kolo. Posledný pozemok bol predaný. Uvidíme čo ďalej do budúcna.
Uznesenie č.: MZ-05-17-A-4
MZ berie na vedomie výsledok 22. kola VOS na predaj stavebných pozemkov IBV Pivovar.
Zodpovedný:
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 9

Vyhodnotenie VOS – predaj nehnuteľností – Prešovská 20, Spišské Podhradie
Mgr. Jozef Srnka
V rámci súťaže bola doručená jedna ponuka, cena 81 000,- €. Ponuka spĺňa všetky náležitosti.
Ponuku dal p. Milan Čuba.
Uznesenie č.: MZ-05-17-A-5
MZ berie na vedomie výsledok VOS na predaj nehnuteľností – Prešovská 20, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 10

Vyhodnotenie VOS – predaj nehnuteľností – pozemkov na Štefánikovej ulici
v Spišskom Podhradí
Mgr. Jozef Srnka
V rámci súťaže bola doručená jedna ponuka, cena 50 065,- €. Ponuka spĺňa všetky náležitosti.
Ponuku dal p. Sergej Koperdák.
MVDr. Michal Kapusta
Presťahujeme kontajnery a tento pozemok vypraceme. Želal by som si aby to do jesene bolo
vypratané.
Uznesenie č.: MZ-05-17-A-6
MZ berie na vedomie výsledok VOS na predaj nehnuteľností – pozemkov na Štefánikovej ulici
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 11

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
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Mária Kaľavská
Predniesla návrhy na uznesenia zo zasadnutia bytovej komisie.
Uznesenie č.: MZ-05-17-F-1
MZ zamieta žiadosť o pridelenie bytu pre pani Renátu Kandračovú, bytom Štefánikova 179,
Spišské Podhradie z dôvodu nevysporiadaných finančných záležitostí voči mestu Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mária Kaľavská
Podala informáciu ohľadom nebytového priestoru, o pridelenie ktorého požiadal p. Marcel Kočiš.
MVDr. Michal Kapusta
Máme chuť to prenajať ako nebytový priestor? Je to priestor kde býval p. Tobiáš, nemá to
charakter bytu. Ja sa tomu nebránim, aspoň to bude strážiť. Ten dom bude do budúcna treba
rekonštruovať.
Ing. Ján Lisoň
Predpokladám, že p. Kočiš je oboznámený so stavom uvedených priestorov.
Mária Kaľavská
Je a platiť bude zaňho mama.
Ing. Ján Lisoň
Podľa môjho názoru je nevyhnuté uzatvoriť s ručiteľom zmluvu formou notárskej zápisnice, ktorá
sa bude dať využiť ako exekučný titul. Ak dopredu niekto povie, že bude za nájomníka platiť tak si
ho musíme zaviazať. Uzatvorenie zmluvy formou notárskej zápisnice je vec budúceho nájomníka
a nie mesta. A pre ďalšie obdobie by som navrhoval žeby bolo vhodné vypracovať zásady na
prenajímanie nebytových priestorov.
MVDr. Michal Kapusta
Asi hej.
Štefan Faltin
Doteraz tam býval človek – p. Tobiaš, niektorí ľudia tam mohli bývať a niektorí nemôžu? P. Kočiš
je schopný si to opraviť sám na vlastné náklady. Už chcel kúpiť jeden dom za 1 500,- €, za ktorý
sme dostali teraz pokutu 1 500,- € od pamiatkarov. Pani Kočišová tu na úrade odrobila nejaké tie
roky, všetci ju poznáme.
Mária Kaľavská
Pán Faltin povedal všetko.
MVDr. Michal Kapusta
Nikto nerobí proti, že nie. Návrh ide z komisie, že nie ako byt ale nebytový priestor. Je to
kompromisné riešenie. Je aj na mieste pripomienka Ing. Lisoň, otázkou je či ísť do notárskej
zápisnice, ktorá tiež stojí peniaze alebo zaplatiť nájom dopredu. Bavíme sa o 20,-€ na mesiac.
Notárska zápisnica bude stáť niekoľko sto eur.
Ing. František Pravlík
My istotu platby máme tým, že je tam doba viazanosti na určitý čas. Aby nás nestala viac notárska
zápisnica ako nájom. Prikláňam sa k tomu, že postačuje trojmesačný nájom dopredu.
Ing. Ján Lisoň
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Notárska zápisnica je vec nájomcu nie majiteľa. Navrhujem aby sa v nájomnej zmluve
vysporiadali dopredu vzťahy z titulu investície nájomníka do zlepšenia technického stavu
prenajatého priestoru. Aby sa to dopredu v nájomnej zmluve vysporiadalo aby nedošlo k sporom
pri ukončení nájmu.
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-4
MZ schvaľuje prenájom majetku vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa v obci Spišské Podhradie
na Štefánikovej ulici, v katastrálnom území Spišské Podhradie, okres Levoča, ktorý je zapísaný na
LV č. 1, vedený v katastri nehnuteľností, register „C“, Správou katastra Levoča: - stavba – časť
rodinného domu s.č. 470, o.č. 16 postavený na parcele KN-C 333/2 zastavané plochy a nádvoria
a to miestnosť č. 1 o výmere cca 14m2, miestnosť č. 2 o výmere cca 15 m2 a miestnosť č. 3 o
výmere cca 19 m2 (prízemie – zadná časť domu) pre pána Marcela Kočiša trvale bytom mesto
Spišské Podhradie na dobu určitú od 03.07.2017 do 30.09.2017 za cenu 20,- €/mesiac.
Podmienkou prenájmu je úhrada trojmesačného nájomného vopred, t.j. úhrada 60,- € splatná
najneskôr jeden deň pred podpisom nájomnej zmluvy. Predĺženie nájomnej zmluvy na ďalšie
obdobie je možné za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok – platba vopred.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mária Kaľavská
Predniesla návrh na uznesenie – p. Anna Balčáková.
Uznesenie č.: MZ-05-17-F-2
MZ zamieta žiadosť o pridelenie bytu pre pani Annu Balčákovú, bytom Palešovo námestie 25
z dôvodu nevysporiadaných finančných záležitostí voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-17-B-5
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Evu Kožárovú, bytom Štefánikova 91, Spišské Podhradie na dobu určitú od 03.07.2017 do
30.09.2017 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-17-B-6
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na Palešovom námestí 25 v Spišskom Podhradí do nájmu pre
pani Žofiu Bačovú, bytom Gašpara Haina 22, Levoča na dobu určitú od 1.9.2017 do 30.11.2017
s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr.
Jozef
Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Majetok mesta
1. Zámena nehnuteľnosti – Ing. Lukáš Korinek, Komenského 50, Spišské
Podhradie
2. Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – Marek Gurčík, Štúrova 12/3, Spišské
Podhradie
3. Žiadosť o predaj mlyna a rodinného domu – Marián Faith, Južná trieda 19,
Košice
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Jolana Horváthová, Spišské Podhradie
Majetok mesta - Zámena nehnuteľnosti – Ing. Lukáš Korinek, Komenského
50, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme schvaľovali zámer, dnes potrebujeme potvrdiť osobitný zreteľ.
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-7
MZ sa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri zámene nehnuteľnosti - pozemkov
parcela KN-E935/2 – orná pôda vo výmere 476 m2 a KN-E 2903 – orná pôda vo výmere 496 m2,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Spišské Podhradie, vo vlastníctve Ing. Lukáša Korineka,
zapísaných na LV č. 2374 v celkovej hodnote 389,- Eur za pozemky parcela KN-E 934/1 - orná
pôda vo výmere 367 m2, KN-E 933/1 – orná pôda vo výmere 353 m2 a KN-E 932/1- orná pôda vo
výmere 256 m2 nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišské Podhradie, vo vlastníctve mesta
Spišské Podhradie, zapísaného na LV č. 2269 v celkovej hodnote 390,-Eur bez ďalšieho
finančného vyrovnania zmluvných strán je skutočnosť, že zámenou nehnuteľností sa prispeje
k vysporiadaniu vlastníckych vzťahov pod miestnou komunikáciou a zároveň sa prispeje k rozvoju
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podnikateľského prostredia v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

27.06.2017

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-17-B-8
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámenu pozemkov a to parcela KN-E935/2 – orná pôda vo výmere 476 m2
a KN-E 2903 – orná pôda vo výmere 496 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Spišské
Podhradie, vo vlastníctve Ing. Lukáša Korineka, Komenského 50, Spišské Podhradie zapísaných
na LV č. 2374 v celkovej hodnote 389,- Eur za pozemky parcela KN-E 934/1 - orná pôda vo
výmere 367 m2, KN-E 933/1 – orná pôda vo výmere 353 m2 a KN-E 932/1- orná pôda vo výmere
256 m2 nachádzajúce sa v katastrálnom území Spišské Podhradie, vo vlastníctve mesta Spišské
Podhradie, Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie zapísaných na LV č. 2269 v celkovej
hodnote 390,-Eur bez ďalšieho finančného vyrovnania zmluvných strán. Náklady súvisiace
s prevodom nehnuteľností hradí mesto Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta - žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – Marek Gurčík, Štúrova 12/3,
Spišské Podhradie
Marek Gurčík
Na minulom MZ bol schválený zámer.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje 5 rokov prenájmu. Komisia pre výstavbu má v zápisnici uvedenú
potrebu riešenia parkovania zákazníkov týchto služieb, neprijali sme ďalší návrh, len sa pýtam
ako to bude pre budúci nájomný vzťah riešené. Komisia OVP sa tým nezaoberala.
Štefan Faltin
Urobí jedno auto a odíde tam nebude čakať niekoľko áut naraz, tam by nemal byť problém.
Nerozprával som s ním osobne, len si to tak myslím.
- prišiel p. poslanec Mgr. Jozef Bača – 17.55 hod.
Ing. Ján Lisoň
Tam je dosť áut, parkujú tam aj tí čo chodia do telocvične.
Ing. František Pravlík
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On tam chce urobiť dosť značné stavebné úpravy, ktoré budú hradené na jeho náklady, preto sme
dali dobu 10 rokov aby sa mu tie náklady vrátili.
MVDr. Michal Kapusta
V žiadosti má napísané min. 10 rokov, cena do 50,- € mesačne + energie. Je potrebné tam urobiť
zmenu stavby, otvoriť konanie a preklasifikovať z kotolne na priestor na podnikanie.
Sú dva návrhy ohľadne doby prenájmu.
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-9
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prenájme
nehnuteľného majetku mesta nachádzajúceho sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísaného na LV č.
1 a to: - stavba – budova technickej vybavenosti s.č. 10 na parcele KN-C 1285/2 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 118 m2 pre Mareka Gurčíka, Štúrova 12/3, Spišské Podhradie je
skutočnosť, že prenájmom predmetných nehnuteľnosti sa prispeje k podpore podnikateľského
prostredia v meste Spišské Podhradie – poskytovanie tepovacích služieb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-17-B-10
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku mesta nachádzajúceho sa v k.ú. Spišské
Podhradie zapísaného na LV č. 1 a to: -stavba – budova technickej vybavenosti s.č. 10 na
parcele KN-C 1285/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 118 m2 pre Mareka Gurčíka,
Štúrova 12/3, Spišské Podhradie na dobu určitú na 10 rokov - za celkovú cenu 50,- Eur/mesiac.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
0
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
0
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
0
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta - žiadosť o predaj mlyna a rodinného domu – Ing. Marián Faith,
Južná trieda 19, Košice
MVDr. Michal Kapusta
Už sme to mali viackrát v rokovaní. Bol som si pozrieť ten priestor. Mám názor žeby sme kúpili
mlyn – je to NKP, je to fungujúci mlyn, je to zariadenie, ktoré funguje od roku 1830. Pred mlynom
je pozemok, ktorý zasahuje do cesty, ktorá ide na IBV Pivovar. Tým, že nám prešli VOS a máme
vyriešených zopár vecí, ktoré nás nebudú zaťažovať tak by sme mohli mať finančný priestor na
kúpu mlynu – 75 000,- € aj s pozemkom pred mlynom. Môj názor je aby sme ho kúpili
a prevádzkovali aby mesto malo sociálny podnik – mestského mlynára, ako atrakciu, ako
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múzeum. Nechali by sme NKP ďalej aby fungovala aby nám nepovedali, že sme barbari a nechali
zničiť mlyn. Na finančnej komisii sme o tom hovorili. Je potrebné schváliť zámer a v septembri by
sme to potvrdili. Prečítal návrh na uznesenie.
Ing. Ján Lisoň
Na finančnej komisii sme schválili zámer, po eufórii z priebehu VOS na predaj týchto dvoch
pozemkov a aby sme mali vyjasnené v septembri či došlo k úhrade. Z toho dôvodu by bolo dobre
aby sa schválil zámer.
MVDr. Michal Kapusta
Dohodnem s p. Faithom obhliadku mlyna.
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-11
MZ schvaľuje zámer odkúpenia nehnuteľnosti – stavba Mlyn s.č. 992 na parcele KN-C 793/1
a parcela KN-C 793/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 158 m2, KN-C 794/2 – ostatné
plochy vo výmere 179 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 1290 za
cenu 75 000,- €. Majiteľmi sú Ing. Marián Faith a manželka Štefánia Faithová r. Horváthová.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta - žiadosť o odkúpenie pozemku – Jolana Horváthová, Spišské
Podhradie
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala obhliadku v teréne za účelom zamerania zastavanej plochy domu
a obhliadku parcely č. 1954 o výmere 495 m2. Rozmery slameného domu sú 10,5 x 7,5 m čo je
78,75 m2. Komisia zistila, že dom nemá pridelené súpisné číslo, ktorému predchádzajú
predpísané legislatívno-právne úkony v zmysle stavebného zákona. K predmetnej žiadosti
komisia prijala uznesenie , že sa k tejto žiadosti vráti, ak žiadateľka predloží všetky legislatívnoprávne úkony ako stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán a dom bude
mať pridelené súpisné a orientačné číslo. Súčasne komisia túto žiadosť zobrala na vedomie.
Ing. Ján Lisoň
Prečítal stanovisko Finančnej komisie. Ona nie je vlastníkom stavby a táto legislatívne
neexistuje. V zmluve je napísané, že účinnosť nastane až po zápise do katastra. Ja osobne
súhlasím s návrhom majetkovej komisie.
Marián Boržik
Komisia výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja odporúča MZ prenajať pozemok pod
stavbou (slameným domom) na obdobie 10 rokov s podmienkou legalizácie stavby do 1 roka od
prenájmu pozemku.
Peter Hanigovský
To je už asi tretí pokus zlegalizovať slamený dom či už zo strany Horváthovcov alebo OZ Člověk
v tísni. Pani Horváthová už mala problémy so zákonom a úžerníctvom, neviem či má význam
niečo prenajať lebo oficiálne tam nič nestojí. Navrhujem, aby sa to neriešilo a nechať to tak.
MVDr. Michal Kapusta
Stanovisko z majetkovej komisie je také , ktoré nerieši nič. Pani Horváthová nie je majiteľkou toho
čo tam stojí. Keď my dáme stanovisko, že prv to má skolaudovať tak to neskolauduje, otázkou je
či chceme aby sa to zlegalizovalo alebo to necháme tak a sama príroda to vyrieši.
Ing. Ján Lisoň
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Aby to nebolo do budúcna tak, že si občania budú stavať domy a potom s očakávaním čakať, že
my to poriešime. To je riziko. Aby sa to neopakovalo. Ide tu o vec legalizácie čiernych stavieb.
MVDr. Michal Kapusta
Tento názor nezdieľa hlava štátu. Je veľa tých, ktorí chcú zlegalizovať čierne stavby, niekto musí
mať všetko dopredu a niekto niečo postaví alebo sa nasťahuje a potom to ide zlegalizovať.
Peter Hanigovský
Pri domoch, ktoré má mesto v správe, pri dome p. Kandrača bola čierna stavba a bola
odstránená.
MVDr. Michal Kapusta
Ten druhý základ rozbijeme a vypraceme aby tam niekto niečo nepostavil.
Marián Boržik
Bolo to pod gesciou mesta postavené. Stavba sa postavila a nezlegalizovala.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto možno ústne požehnanie v minulosti dalo. Všetci sme toho názoru ako sa vyvíja diskusia
a to je jasný signál aká cesta v Podhradí nie je.
Uznesenie č.: MZ-05-17-A-7
MZ berie na vedomie stanovisko Komisie majetkovej, kontrolnej a škodovej.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

27.06.2017

Uznesenie č.: MZ-05-17-A-8
MZ berie na vedomie stanovisko Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja.
Zodpovedný:
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 13

Správy z komisií pri MZ
MVDr. Michal Kapusta
Dnes máme ukončené tri VOS ale bola tu na minulom MZ žiadosť ohľadom Prenájmu Prešovská
20 – zámer stále trvá a chcú ísť do priestorov budovy SPP čo je na Komenského ulici. V marci
sme schválili, že kúpime budovu SPP za 100 tis. € v štyroch splátkach, boli sme na rokovaní
v SPP aj so slečnou Ondrišovou ale na to aby sme išli do toho musí byť garancia. Nájom by bol
zatiaľ na dobu neurčitú, cena za nájom by bola okolo 5 000 €, my by sme si to prenajali od SPP
a zároveň budovu prenajali tretej osobe.
Peter Hanigovský
V akom časovom horizonte by došli k predaju?
MVDr. Michal Kapusta
Do konca roka.
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-12
MZ schvaľuje prenájom budovy a priľahlých pozemkov vo vlastníctve SPP v prospech mesta
Spišské Podhradie na dobu neurčitú s možnosťou prenájmu tretej osobe. Špecifikácia – budova
technickej vybavenosti sídla s.č. 1089 na parcele KN-C 1957/25 a 1957/26 a parcela KN-C
1957/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 253 m2, KN-C 1957/26 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 74 m2, KN-C 1957/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 618 m2
a KN-C – 1957/12 – orná pôda o výmere 555m2, nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie,
zapísanej na LV č. 1621.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
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Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+

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

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Štefan Faltin
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, priestupkov a dopravy.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Marián Boržik
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánu a regionálneho rozvoja.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Počas rokovania sme prešli všetky body, o ktorých rokovala Komisia majetková, kontrolná
a škodová.
Mgr. Jozef Bača
Komisia kultúrna a cestovného ruchu riešila ešte v júni nejaké veci. Nedopatrením sa k vám
vtedy nedostala zápisnica, teraz ju máte zápisnicu. Komisia odporúča prijať MZ 2 uznesenia –
prečítal obidva návrhy:
1. Komisia doporučuje MZ vstup do Združenia turizmu Levoča.
2. Komisia doporučuje MZ vstup mesta do projektu SPIŠ CARD.
Ing. Ján Lisoň
Čo to je za združenie lebo to nevieme vyčítať ani z tej zápisnice?
Mgr. Jozef Bača
Je to združenie turizmu v Levoči, nedá sa z toho vyčítať? Všetci členovia komisie vstup potvrdili.
Ing. Ján Lisoň
Akú činnosť vyvíja, čo nás to bude stáť atď.
Mgr. Jozef Bača
Existujú zľavové karty, ktoré oprávňujú na zľavy u tých členov, ktorí sú v združení.
Každý si určí koľko si môže dovoliť.
MVDr. Michal Kapusta
Mal by to byť systém v regióne, že jeden druhého potiahne.
Ing. Ján Lisoň
Sú v tom združení nejaké subjekty čo poskytujú turistické služby?
Mgr. Jozef Srnka
Prečítal zoznam subjektov, ktoré sú v združení.
Mgr. Jozef Bača
50,- € je ročné členstvo.
Ing. Ján Lisoň
Aký má aparát to združenie? Aká je perspektíva združovania členského?
Mgr. Jozef Bača
Komisia doporučuje vstúpiť do združenia, je to veľa 50,- €?
Ing. Ján Lisoň
Nie je to veľa ja chcem vedieť aký je rozdiel byť členom a partnerom?
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-13
MZ schvaľuje vstup mesta do Združenia turizmu Levoča.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
0
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+

27.06.2017

+

+
+
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Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Jozef Bača

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie z komisie CR – komisia doporučuje MZ vstup mesta do projektu SPIŠ CARD
Ing. Ján Lisoň
Je tam zábezpeka za tie karty, je tam riziko ak nepredáme?
MVDr. Michal Kapusta
Aby fungoval systém zliav a fungovania v regióne. Dal som z repre fondu 200,- € aby ten systém
fungoval.
Ing. Ján Lisoň
Karty sú nevratné.
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-14
MZ schvaľuje vstup mesta do projektu SPIŠ CARD.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+

27.06.2017

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- odišiel p. poslanec Mgr. Milan Blahovský - 18.35 hod.
Ing. Ján Lisoň
Predniesol správu zo zasadnutia Finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Prečítal návrhy na uznesenie – kontrola správnosti evidencie skutočných príjmov a výdajov
rozpočtu mesta, Jana Skovajsová – žiadosť o odpustenie stočného.
Uznesenie č.: MZ-05-17-C-1
MZ ukladá MsÚ vyžiadať od žiadateľky Jany Skovajsovej doklady: - chýbajúce faktúry za obdobie
od 17.08.2013 – 15.08.2014 a za obdobie od 28.02.2015 – 27.01.2017, - doklad o nahlásenej
poruche PPVS, a.s., - doklad o oprave poruchy na vodovodnom rozvode.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr.
Jozef
Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-05-17-C-2
MZ ukladá MsÚ vykonať kontrolu správnosti evidencie skutočných príjmov a výdajov rozpočtu
mesta a pripraviť podklady pre rokovanie finančnej komisie a MZ na kontrolu čerpania rozpočtu
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k 31.07.2017.
Zodpovedný:
Prednosta MsÚ
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

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

27.06.2017

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Peter Vandraško
Prečítal správu zo školskej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Jozef Komara
Predniesol správu zo zasadnutia komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Niekedy v októbri by sme mohli predávať pozemky v Katúni, sú štyri. Finalizuje sa projekt –
obnova ZUŠ, 1,3 mil. €, tento týždeň je finiš.
Pán Voško prišiel za mnou či sa nedá dať retardér na Kúpeľnú ulicu. Nie vždy je s tým každý
stotožnený. Doniesol podpisy osôb, ktoré s tým súhlasia, bol by to asfaltový retardér.
Vladimír Tomko
Tie retadréy sú už všade, už sme ako v Poprade, kde už je polovica preč. Pre troch- štyroch, ktorí
prekročia rýchlosť trpí ďalších 400 vodičov. Som proti retardérom. Ostatní šoféri trpia pre pár
ľudí.
MVDr. Michal Kapusta
Galova ulica bol v minulosti koncová, nebola prechodzia. Zlegalizovala sa cesta po postavení
benzínky, mala by sa celá cesta zastaviť, potom aj cesta ku benzínke je čiernou stavbou, s ktorou
mesto súhlasí. Všetky autá, ktoré prichádzajú zo Spišských Vlach idú na diaľnicu cez Galovu
ulicu.
Ing. Ján Lisoň
Lebo je tam prejazd keby nebol tak pôjdu na Prešovskú aj Kapitulu.
Vladimír Tomko
Tak nech to rieši polícia.
MVDr. Michal Kapusta
Boli tu ľudia, ktorí chcú bezpečnosť na Galovej ulici, urobili sme nový chodník a ti poviem, že sú
tam ľudia čo na drzo postavia auto na chodník, ktorý je pre tých čo idú peši, s kočiarom atď. Idú
smetiari – neprejdú, ide odhrnovák – neprejde, keby horelo, tak zhorí dom lebo hasiči neprejdú.
A takých ulíc v meste je viac. Ja som za retardéry.
Vladimír Tomko
Ja som proti.
MVDr. Michal Kapusta
Význam retardérov je aby sme znechutili chodiť vodičov po Galovej ulici.
Ing. Ján Lisoň
Na Kúpeľnej ulici zníženie rýchlosti ste neriešili lebo by tam bolo viac značiek, retardér sa rieši.
Ku každému retardéru pôjde značka.
Uznesenie č.: MZ-05-17-B-15
MZ schvaľuje osadenie spomaľovacieho retardéra na Kúpeľnej ulici pred rodinným domom č. 6.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
27.06.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
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Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
-

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

Uznesenie č.: MZ-05-17-A-9
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

27.06.2017

Bod č.: 14

Rôzne
Marian Boržik
Chcel by som poďakovať prednostovi, že rýchlo reagoval na sms systém, aj keď to nie je sms ale
je to aplikácia, ale aj tak navrhujem systém sms.
Peter Hanigovský
Mali sme návštevu p. prezidenta, nič ste nám o tom nepovedali, že vraj sestra Anne sa nie veľmi
dobre vyjadrovala voči mestu.
MVDr. Michal Kapusta
Bol tu pán prezident, mal som to povedať na začiatku. Návšteva bola na úrade 20 min. pred
úradom deti mohli vystúpiť 1,50 min. zaspievali deti zo ZUŠ. Milerád by som bol aby vystúpili aj
deti z iných škôl, nebolo to možné. Tu rokovanie bolo ohľadne školstva, zdravotníctva a rómska
problematika. Záver bol taký, že keď sme hovorili, že s našimi Rómami nemáme problém tak
máme problém s tými čo prídu z Anglicka na dovolenku a s tými čo bývajú za našim mestom,
trošku sa téma zamrazila. Na salaši počas SFS sa stalo to čo sa stalo, neboli to naši Rómovia
a jeden náš kolega skončil v nemocnici na ošetrení. Potom sa išlo sa do Nano Nagle, kde sa deti
mohli každé jedno prezentovať. Rozprávalo sa slovensky aj anglicky, sestra Anne hovorila o tom,
že mesto má slabý chodník, že deti musí voziť svojim autom, že mesto nechce pomôcť. Od pána
prezidenta vyšlo, že mestu sa darí čo sa týka školstva, investícií, atď. , že mesto by malo
roztiahnuť ruky a pomôcť ďalším a rozmýšľať o tom či si nepričlení Dobrú Vôľu k Podhradiu.
Povedal som, že z toho nič. Ak nie tak, že budú 3 autobusy chodiť s deťmi do mesta do škôl.
Nesúhlasil som. Debata s prezidentom skončila, ja som už priestor nemal. Sestra Anne vozila deti
z Dobrej Vôle do Nano Nagle, urobil som kontrolu párkrát a boli tam ich deti, povedal som sestre
Annej, že ešte raz a zruším nájomnú zmluvu, že ak chce nech si urobí škôlku na sídlisku
Dreveník. Dosť jasne som povedal sestre Anne aj pánovi prezidentovi, že s takýmto názorom
nesúhlasím. Limit účastníkov na stretnutie s pánom prezidentom bol 5 osôb, bola som tam ja,
zástupca primátora, prednosta, Ing. Pravlík a pani Kaľavská. Protokol bol tvrdý.
Štefan Faltin
Na komisii sme hovorili o parkovaní pred predajňou Diskont na Palešovom námestí.
MVDr. Michal Kapusta
Riešime to.
Bod č.: 15

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 19.10 hod.
V Spišskom Podhradí dňa 27.06.2017
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Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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