Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 10.9.2009
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podnety občanov
Rozpočet MsKS – plnenie k 30.6.2009 a návrh zmeny
rozpočtu na rok 2009
Rozpočty škôl, školských zariadení – plnenie
k 30.6.2009 vrátane osobných nákladov za 6/2009

7)

Rozpočet mesta – plnenie k 30.6.2009 a návrh zmeny
rozpočtu č. 3 na rok 2009
8) Správy hlavného kontrolóra (používanie súkromných
motorových vozidiel, kontrola pokladní)
9) Kúpa domu a pozemku na Štefánikovej ul. č. 83
10) Rôzne:
- žiadosť o odkúpenie a vysporiadanie
pozemku p. Juraj Roch
- žiadosť o odkúpenie pozemku – p.
Rác
- žiadosť o odkúpenie pozemku – p.
Zelená
- odpustenie poplatku – obec Studenec
- žiadosť o sponzorský príspevok SOŠ
Bijacovce
- dokument „Starostlivosť o dreviny“
- poplatky za používanie osobných
motorových vozidiel, traktora
a multikára PO a RO mesta
- uznesenie „Obnov si svoj dom“
- žiadosť – p. Mária a Lenka Kočišové
- žiadosť – p. Kočiš, p. Dávid, p. Ryš
- otvorený list na úrad vlády
- parkovacie automaty
- smernica na verejné obstarávanie
- petícia „20 mierových kilometrov“
11) Kontrola plnenia uznesení
12) Záver

Prítomní:
P
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mária Kaľavská
O
Štefan Faltin
P
Vladimír Tomko
P
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Marián Boržík
Štefan Siváň

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený
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predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
vedúca ek.oddelenia
riaditeľka MsKS
vedúca ek.oddelenia
riaditelia škôl
a školských zariadení
primátor, vedúca ek.
oddelenia
hlavný kontrolór
prednosta
predseda kontrolnej
komisie, predseda
stavebnej komisie,
prednosta, hlavný
kontrolór

prednosta
predsedajúci

P
P
P
P
O

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Jozef Komara
Vladimír Tomko
Mária Kaľavská
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 4
Podnety občanov
Mgr. Karpatyová

Ako je to s odvozom papiera v Sp. Podhradí? Na Štúrovej ulici je už dlho
nevysypaný kontajner s papierom. Pýtam sa či sa s tým bude niečo robiť.
MVDr. Kapusta
Je problém so separáciou odpadov. Najväčší problém je s papierom. Je
to v riešení. Pána Hanigovského sme oslovili, aby kontajnér s papierom
vyprázdnil. Do konca týždňa bude vyvezený.
Tomko
To isté je na Májovej ulici. Občania sa sťažujú.
Uznesenie č.: MZ-7-9-A-1
MZ berie na vedomie podnety občanov mesta.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5
Rozpočet MsKS – plnenie k 30.6.2009 a návrh zmeny rozpočtu na rok
2009
Diskusia
Ing. Čarná
Ing. Lisoň
Mgr. Bača

Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný vo finančnej komisii.
Finančná komisia navrhuje znížiť rozpočet MsKS – predniesol položky,
o ktoré sa jedná.
Do mesta dostaneme z podielových daní menej. Preto sa sťahuje
rozpočet nielen v MsKS ale všade.

Uznesenie č.: MZ-7-9-B-2
MZ schvaľuje zníženie príspevku mesta pre MsKS na rok 2009 o 3 840,-€ na sumu 45 950,-€:
- 1 700,- € - Spišské folklórne slávnosti
- 364,- € - telefónne poplatky MsKS
- 156,- € - telefónne poplatky knižnica
- 125,- € - upratovanie knižnice
- 664,- € - spolufinancovanie grantov
- 831,- € - príspevok obnov svoj dom
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
10.09.2009
riaditeľka MsKS
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
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+

Ing. Štefan Mačuga

+

--

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6
Rozpočty škôl, školských zariadení – plnenie k 30.6.2009 vrátane
osobných nákladov za 6/2009
Diskusia
Ing. Lisoň

Mgr. Karpatyová
Ing. Lisoň
Mgr. Bača

Finančná komisia navrhuje znížiť rozpočet ZŠ Palešovo nám. 9
o kapitálové výdavky v sume 13 444,- € a tieto použiť na: - 466,- € na
doplatenie rozdielu faktúry na dokončenie fasády na ZŠ, - 6 640,- € na
doplatenie ceny PD na prestavbu podkrovia, - 1 684,- € spoluúčasť na
rekonštrukcii strechy, - 4 654,- € do školskej rezervy. ŠKD – v kapitáloch
je suma 10 688,- € zostatok. To je na čo?
Dofinancovanie strechy - projekty Ing. Krajňak a doplatenie firme GAMA.
Prenesené kompetencie sme dali do rezervy.
Požiadal o vysvetlenie sumy.
Schvaľujme tie materiály, ktoré sú pripravené. Pokračujem rozpočtom inej
školy.

Uznesenie č.: MZ-7-9-B-3
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu na rok 2009 pre Základnú školu Palešovo nám. 9 o kapitálové
výdavky v sume 13 444,- € zo sumy 402 067,- € na sumu 388 623,- € a tieto použiť takto:
- 466,- € - doplatenie rozdielu faktúry na dokončenie fasády na ZŠ Palešovo nám. 9
- 6 640,- € - doplatenie ceny PD na prestavbu podkrovia
- 1 684,- € - spoluúčasť na rekonštrukcii strechy – financovaný v rámci projektu Obnov svoj
dom
- 4 654,- € - do školskej rezervy
Termín:
10.09.2009
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
riaditeľka ZŠ
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-9-B-14
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu ZŠ Palešovo nám. 9 – v položke 610 presun 307,- € z tarifných
platov na odmeny.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Diskusia
Ing. Lisoň

ZŠ Školská 3 má pripravené prostriedky vo svojom rozpočte na vstavbu
podkrovia. Táto akcia sa nebude realizovať tohto roku. Komisia navrhuje
znížiť rozpočet o 31 802,- € a rozpočet ŠKD o 21 908,- € v kapitálových
výdavkoch. Prostriedky vrátiť do školskej rezervy a účelovo ich viazať do
roku 2010 na vstavbu podkrovia. Komisia navrhuje znížiť rozpočet ŠKD
o 830,- € a presunúť ich na krytie dohôd na práce, ktoré boli vykonané
v areáli školy – čistenie.
Uznesenie č.: MZ-7-9-B-4
MZ schvaľuje:
- zníženie rozpočtu na rok 2009 pre Základnú školu Školská 3 o 31 802,-€ zo sumy
689 173,- € na sumu 657 371,- € a rozpočet ŠKD Školská 3 o 21 908,- € v kapitálových
výdavkoch zo sumy 109 534,- € na 85 634,- €. Tieto finančné prostriedky vrátiť do školskej
rezervy a účelovo ich viazať do roku 2010 na vstavbu podkrovia na Základnej škole
Školská 3
- zníženie rozpočtu ŠKD Školská 3 o sumu 830,- € a tieto finančné prostriedky presunúť na
dohody o vykonaní práce na čistenie mesta
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
10.09.2009
riaditeľ ZŠ
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Lisoň

CVČ – komisia navrhuje znížiť rozpočet o sumu 90,- € a presunúť ich na
položku CVČ telocvičňa – vodné.

Uznesenie č.: MZ-7-9-B-5
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu na rok 2009 pre Centrum voľného času Spišský hrad o sumu 90,€ zo sumy 153 098,- € na sumu 153 008,- € a presun týchto finančných prostriedkov na položku
CVČ telocvičňa – vodné.
Termín:
10.09.2009
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
riaditeľ CVČ
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Čarná
Ing. Jurečko

Predniesla plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2009.
K ZŠ Školská 3 bolo prijaté uznesenie na zníženie rozpočtu. Finančné
prostriedky škola dostala cez podielové dane. Chcem sa spýtať akú
garanciu MZ vie škole dať, že finančné prostriedky jej budú vrátené na
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budúci rok na účel – vstavba podkrovia.
Vysvetlil situáciu.
Vysvetlila situáciu ohľadne sumy 10 688,- € – je to zostatok v ŠKD.
Kapitály zostali škole s tým, že sa na budúci rok presunú.
Ing. Lisoň
Kapitály v ZŠ sú vyriešené. Nevyriešené sú kapitály v ŠKD. Máme
vyfinancované aj dokončenie fasády, PD na dofinancovanie. Toto sa
riešilo zo školskej rezervy. Zostáva nám 10 688,- € na ŠKD
nerozanalyzovaných.
Mgr. Karpatyová
Koľko finančných prostriedkov ide na strechu?
Ing. Lisoň
Navrhujem tento problém doriešiť na budúcom MZ.
O zmene rozpočtu a znížení príjmov z podielových daní – potreba zdrojov
nie je presunutá do úverových častí. Zatiaľ sa predpoklady vo výdajovej
časti dajú kryť z vlastných zdrojov mesta. Ani v dnešnej dobe mesto zatiaľ
nemusí riešiť svoju finančnú situáciu úvermi a dokáže svoje akcie,
zredukované, riešiť z vlastných zdrojov. Časť výdajov - Palešovo nám.
25 sa presúva na budúci rok. Tento ročný rozpočet sa javí, že zvládneme
financovanie mesta bez ďalších úverov.
Uznesenie č.: MZ-7-9-B-6
MZ schvaľuje zmenu č. 3 rozpočtu mesta na rok 2009, zvýšenie celkového rozpočtu mesta
v príjmoch a výdajoch o 112 951,- € z 3 813 483,- € na 3 926 434,- € v jednotlivých položkách
podľa predložených dokladov v prílohe.
Zodpovedný:
primátor, vedúca ekonomického
Termín:
10.09.2009
oddelenia
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
Mgr. Bača
Mgr. Karpatyová

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8
Správy hlavného kontrolóra (používanie súkromných motorových
vozidiel, kontrola pokladní)
Diskusia
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

JUDr. Tekeli

Predniesol správy z vykonaných kontrol. Správy tvoria prílohu zápisnice.
Skonštatovali ste, že nebolo porušené VZN. Ako boli pri kontrolovaní
služobných ciest preukázané výšky cestovného?
Majú čestné prehlásenie SAD Levoča, koľko stojí lístok.
Vo všetkých prípadoch pri použití súkromného motorového vozidla boli
priložené dohody?
V niektorých prípadoch neboli. Toto je jediný nedostatok. V čiastkových
správach je to uvedené.
Na MsÚ je smernica o používaní súkromného vozidla na služobné účely,
je v tej smernici uvedená aj povinnosť aby iné motorové vozidlo ako
služobné malo aj havarijné poistenie?
Nevyvstáva v meste tento problém. Nebolo za rok a pol použité súkromné
motorové vozidlo na služobné účely. Malo by sa používať také auto, ktoré
má havarijnú poistku. Neskúmal som, či tie autá, ktoré používajú
v školách majú havarijné poistenie.
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Uznesenie č.: MZ-7-9-A-2
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o používaní súkromných motorových vozidiel pri
pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2009
Uznesenie č.: MZ-7-9-A-3
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole pokladní.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2009
Bod č.: 9
Kúpa domu a pozemku na Štefánikovej ul. č. 83
Diskusia
MVDr. Kapusta

Na základe petície občanov Štefánikovej ulice, Mariánskeho
námestia, Robotníckej ulice a Podzámkovej ulice bolo zvolané pracovné
stretnutie poslancov ohľadne kúpy domu na Štefánikovej ul. 83 od p.
Kopčana. Poslanci sa dohodli o kúpe domu za sumu 30 tis. €.
Ing. Lisoň
Aké sú možnosti jeho využitia v prípade kúpy?
MVDr. Kapusta
Je tam 5-6 miestností. Dom je suchý, zachovalý, je tam kúrenie. Nie je
tam plyn. Výmera je 600 m2. Dá sa používať na bývanie.
Ing. Lisoň
Ako to bude s financovaním? Z akých zdrojov? Predpokladám, že to bude
úver. Potom je potrebné upraviť rozpočet.
Uznesenie č.: MZ-7-9-B-1
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – dom súpisné číslo 537 na parcele KN-C 146 a parcela KN-C
146 zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m2, parc. KN-C 147 záhrady o výmere 374 m2
v celku od Júliusa Kopčana bytom Poštová 1054/2, Krompachy za sumu 30 000,-€.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský
Mgr. Bača

Dávam návrh na vykonanie pracovného auditu a úpravu rozpočtu.
Na pracovnom rokovaní sme hovorili o presunutí pracovného auditu na
budúci rok.

Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje navýšenie úveru o sumu 2 000,- €
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
0
Marián Boržík
0
Ing. Ján Lisoň
+
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
+
Jozef Komara
0
Ing. Štefan Mačuga

na vykonanie pracovného auditu.
Termín:
Primátor:
Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
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0

0
+
0

Uznesenie č.: MZ-7-9-B-13
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 4 na rok 2009 o + 30 000,- € z úverových zdrojov na nákup
domu.
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Mgr. Bača

Ing. Lisoň

V minulosti sme boli za pracovný audit, teraz sme ho neschválili. Neviem
na čo chceme čakať. V rozpočte sme mohli nájsť na audit. Dnešný
rozpočet šiel rýchlym tempom. Chcem sa spýtať poslancov kedy niečo
dokážeme v meste? Z väčšej časti sme škrtli všetky investície a rozvoj
mesta z dôvodu krízy. Mesto neušetrilo nič. Najprv sme za audit hlasovali
a teraz to neprešlo. Na budúci rok bude ťažké skladať rozpočet.
Tu ide nie o audit ale o to, aby sa ten rozpočet nenavyšoval. Školy prišli
skoro o 5 mil. Sk, ktoré si vložili do rezervy. V mestskom rozpočte nebude
plánovaný kanál a dokončenie domu na Palešovom nám. 25 sa posúva
do budúceho roka. Stavba nebude ukončená tohto roku. Na budúci
týždeň ideme na Ministerstvo výstavby a požiadame o schválenie
posunutia termínu na dokončenie stavby.
K Palešovmu nám. 25 nám nebola poskytnutí dotácia na dva byty. Je
šanca získať dotáciu. Ak z technického a vecného hľadiska sa stavba
nezrealizuje toho roku tak treba žiadosť podať v roku 2010. Štát má
záujem aj v kríze podporovať rozvojové programy tak je možnosť , že
dotáciu dostaneme. V budúcom roku by sme mohli získať 3 mil. Sk, je to
pre nás vysoký príjem peňazí.

Bod č.: 10
Rôzne
Diskusia
MVDr. Kapusta

Boržík
JUDr. Tekeli

MVDr. Kapusta
Tomko
Hanigovský
Komara

Žiadosť p.Rocha – týmto pozemkom sa zaoberáme už niekoľkýkrát.
Jedna žiadosť mu bola schválená a teraz má druhú, ktorú podal ešte
v januári 2009. Minulé MZ sme predali pozemky za 7,-€/m2.
Kontrolná komisia súhlasí s predajom s tým, aby MZ schválilo cenu. Na
minulom MZ pri odpredaji bola cena 7,- €. Mohli by sme takto pokračovať.
Nastala zmena zákona – MZ si určilo cenu, podľa ktorej sa predávali
pozemky – teraz stanovil zákon 3 možnosti, podľa ktorých sa môže
odpredať majetok mesta. Vo všetkých prípadoch sa musíme riadiť
zákonom. Vysvetlil znenie zákona.
Je potrebné túto žiadosť vyriešiť, už sa touto žiadosťou zaoberáme dosť
dlho.
Je potrebné dať hlasovať za 7,-€/m2 a uvidíme či to prejde.
Navrhujem odpredať za 60,- Sk celý pozemok.
Na zasadnutiach keď tu bol zať p. Rocha sme hovorili, že tento pozemok
odpredáme lacnejšie. Prikláňam sa k návrhu p. Hanigovského. Vtedy sme
sa bavili o niečom inom a nie o 7,- € za m2.
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JUDr. Tekeli
MVDr. Kapusta
Ing.Mačuga

JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

JUDr. Tekeli

Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta

Tomko

Mesto si cenu môže určiť akú chce ale musí to zdôvodniť . Ak je to
záujem hodný osobitného zreteľa.
Vysvetlil situáciu ohľadne pozemku p. Rocha.
Podnikal už v minulosti kroky, aby pozemok, ktorý mal ohradený dostal do
svojho majetku. Jeho snaha tam je, že to chcel vysporiadať v minulosti.
Nazdávam sa, že mal prísľub od mesta lebo bezdôvodne by si neohradil
pozemok.
Teraz je situácia iná, p. Roch vedel, že pozemok jeho nie je.
Doteraz sme predávali pozemky za 7,-€/m2, mám za to, aby sme tento
bod nerokovali ale aby sa urobili zásady na odkúpenie pozemkov mesta –
iná cena je v centre a iná na okraji mesta. Teraz nemáme žiadne zásady
a ku komu máme aký vzťah tak budeme rozhodovať o cenách pozemkov?
Mesto si nemôže určiť nejaké pásma. To bolo možné doteraz. Je
potrebné určiť hodnotu pozemku, vyvesiť na úradnú tabuľu a postupovať
podľa zákona.
Pre takéto prípady môžeme analyzovať o akú polohu ide.
Vysvetlil situáciu. MZ posudzuje prípad od prípadu k prípadu. Nešiel by
som cestou určenia pásiem.
MZ môže rozhodnúť, že pozemok predáva ináč ako je stanovený zákon.
A druhá vec je cena. Ide o predaj a jeho formu a druhá vec je cena,
navzájom sa tieto dve veci nevylučujú.
Ak schváliť odpredaj za 0,10 €/m2 – takýchto prípadov je veľa a či sa
nespustí lavína. Je veľa ľudí čo majú poposúvané pozemky a ploty
a budú to chcieť vysporiadať.
Súhlasím s týmto názorom.
Aj mne sa zdá, že 7,-€/m2 je veľa keď to užíva už 40 rokov. Dávam návrh
4,-€/m2.

Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje odpredaj pozemku pre pána Rocha v sume 2,-€ za celý pozemok
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
Marián Boržík
Mária Kaľavská
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga

0

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje odpredaj pozemku pre pána Rocha v sume 7,-€/m2.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
0
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
0
+
-Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
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0

0
0

Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje nerokovať o odpredaji pozemku pre pána Rocha na tomto MZ.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
0
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
0
+
-Ing. Štefan Mačuga

+

+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZMZ schvaľuje odpredaj pozemku pre pána Rocha v sume 4,-€/m2.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
Marián Boržík
Mária Kaľavská
0
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
0
+
-Ing. Štefan Mačuga

+

+
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Diskusia
JUDr. Tekeli

V takýchto prípadoch je najlepšie dodržiavať zákon. Postupujme podľa
zákona. Je potrebné dať urobiť znalecký posudok a zverejniť zámer
odpredaja majetku mesta.
MVDr. Kapusta
Tento pozemok je ohradený 40 rokov a majiteľ ho užíva.
JUDr. Tekeli
Má p. Roch nájomnú zmluvu, platí za tento pozemok?
Ing. Lisoň
Je určený konkrétny vlastník pozemku a teraz to je mesto. Je zbytočné
o tom polemizovať. Je množstvo takýchto pozemkov . Je potrebné dať
podnet občanov, aby si vysporiadali svoje pozemky a dať to do určitého
termínu. A vytvoriť podmienky na to, aby tento prevod mohol nastať
a umožniť ľuďom, ktorí prejavia záujem o odkúpenie, im to umožniť. Je
potrebné zverejniť túto informáciu v občasníku. Neriešme jeden takýto
prípad ale vyriešme to vo všeobecnosti. Vyzvať občanov v občasníku do
určitého termínu dať do poriadku nevysporiadané pozemky.
Mgr. Bača
Odkúpenie pozemku – p. Miroslav Rác.
MVDr. Kapusta
Ide o to, či má dať záujemca urobiť GP, či bude vôľa MZ odpredať mu
tento pozemok.
Boržík
Kontrolná a majetková komisia súhlasí s odpredajom. Chce si ošetriť
pozemok, aby sa mu tam nešpinilo. Po dohode s mestom nech sa určia
hranice.
MVDr. Kapusta
Je pripravený návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-7-9-B-7
MZ schvaľuje odpredaj pozemku časti parciel KN-C 1776/1 ostatné plochy a 1777/1 zastavané
plochy a nádvoria zapísané na LV č. 1 pre Miroslava Ráca bytom Čergovská 22, Prešov za cenu
7,-€/m2. GP vyhotoví žiadateľ na vlastné náklady za prítomnosti pracovníka MsÚ v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
10.09.2009
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Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Primátor:
+
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača
MVDr. Kapusta
Boržík

Prečítal žiadosť p. Zelenej na odkúpenie pozemku.
Táto žiadosť p. Zelenej je už v poradí druhá.
Komisia neodporúča odpredaj pozemku pre p. Zelenú. Tento pozemok
sa plánuje na rozšírenie cintorína.
Uznesenie č.: MZ-7-9-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Miroslavy Zelenej bytom Spišské Podhradie, Štefánikova 15 na odkúpenie
pozemku.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

Prečítal žiadosť obce Studenec na odpustenie poplatku za prepožičanie
stanu.
MVDr. Kapusta
Prečítal žiadosť.
Mgr. Bača
Je tu návrh na odpustenie polovice poplatku.
Uznesenie č.: MZ-7-9-B-8
MZ schvaľuje odpustenie polovice poplatku za zapožičanie stanu pre Obecný úrad Studenec.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

Sponzorský príspevok SOŠ Bijacovce na Deň sv. Huberta. Chceli do
tomboly cenu. S učilišťom máme veľmi dobré vzťahy. Venujeme im
tombolu z repre fondu – darčekový kôš.
Uznesenie č.: MZ-7-9-F-2
MZ zamieta žiadosť o sponzorský príspevok Slovenského poľovníckeho zväzu a Strednej
odbornej školy Bijacovce.
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Zodpovedný:
primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

10.09.2009

+
+
0
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Mačuga

Vysvetlil situáciu ohľadne dokumentu „Starostivosť o dreviny“. V závere
dokumentu je aj návrh na techniku, ktorá by sa využila. Mohli by sme
začať objednávať techniku, je potrebné prijať uznesenie MZ. Prečítal
návrh na uznesenie.
Tomko
Komisia pre životné prostredie odsúhlasila nákup traktora a prídavných
zariadení. Chcem poprosiť poslancov, ktorí majú záujem, aby sa
oboznámili s týmto dokumentom. Bol by som rád keby aj poslanci mali
podnety aby sme doplnili alebo obmedzili projekt.
Ing. Mačuga
Poslanci nech pozrú ten rajón, ktorý zastupujú, ulice či sú zahrnuté
v dokumente – dreviny, kry, zazelenenie mesta. Výsadba sa dá urobiť aj
na prenajatých pozemkoch.
Uznesenie č.: MZ-7-9-B-9
MZ schvaľuje nákup techniky na zabezpečenie starostlivosti o dreviny rastúce v záujmovom
území Mesta Spišské Podhradie podľa návrhu dokumentu o starostlivosti „Dokument starostlivosti
o dreviny Mesta Spišské Podhradie a jeho katastrálneho územia“.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

Je potrebné stanoviť výšku poplatkov za používanie osobných
motorových vozidiel, traktora a multikára pre príspevkové a rozpočtové
organizácie mesta.
MVDr. Kapusta
Bolo by dobré vyriešiť formu nájomných zmlúv používanie motorových
vozidiel. Predniesol návrh cien.
Ing. Lisoň
Na každú jednotlivú cestu bude nová nájomná zmluva?
JUDr. Tekeli
Bude uzavretá na určité obdobie. Ošetríme to.
Uznesenie č.: MZ-7-9-B-10
MZ schvaľuje prenájom osobných motorových vozidiel, traktora a multicara, ktoré sú v majetku
Mesta Spišské Podhradie pre rozpočtové, príspevkové organizácie mesta, MŠK Spišské
Podhradie a Služby mesta s.r.o. Prenájom uskutočniť formou nájomných zmlúv na jeden rok.
- osobné motorové vozidlá – 0,10 €/1 km
- traktor s prívesom – 0,17 €/1 hod.
- multicar – 0,12 €/1 hod.
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
10.09.2009
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Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Primátor:
+
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Prečítal žiadosť – p. Lenky a Márie Kočišovej adresovanú MZ. Za mesto
im odpíšeme čo sa bude robiť a ako sa bude robiť na ich ulici.

Uznesenie č.: MZ-7-9-A-4
MZ berie na vedomie žiadosť pp. Márie a Lenky Kočišovej o rozšírenie miestnej komunikácie
a zvedenie kanalizácie z odkvapovej rúry domu č. 91 na Štefánikovej ulici vo vlastníctve mesta.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2009
Uznesenie č.: MZ-7-9-A-5
MZ berie na vedomie žiadosť pp. Jána Kočiša, Jozefa Davida a Vladimíra Ryša o výstavbu
funkčného okanalizovania verejného priestranstva a následne o zrealizovanie výstavby miestnej
komunikácie.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2009
Diskusia
MVDr. Kapusta

Parkovacie automaty. Už dlhšie rozprávame ohľadom vyriešenia otázky
parkovania v centre mesta. Urobili sme prieskum trhu. Jeden automat
stojí od 6 000 €. Je tu možnosť kúpy automatov repasovaných , z iných
miest. Otázkou je či budeme robiť dokumentáciu ohľadne parkovania. Mal
by vyjsť nový zákon ohľadne parkovania pre samosprávy.
JUDr. Tekeli
Viaceré mestá mali problém s parkovaním ak určili vo VZN poplatky za
parkovanie. Jedným spôsobom je vyberanie nájmu za parkovanie cestou
Služby mesta s.r.o. pokiaľ nevyjde nový zákon.
Uznesenie č.: MZ-7-9-A-6
MZ berie na vedomie postup prác pri zriadení parkovacích automatov.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2009
Diskusia
MVDr. Kapusta
Smernica pre verejné obstarávanie je vypracovaná v súlade so zákonom.
Uznesenie č.: MZ-7-9-A-7
MZ berie na vedomie Smernicu č. 1/2009 pre verejné obstarávanie.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2009
Diskusia
MVDr. Kapusta

Dňa 20.8.2009 bola mestu doručená Petícia za zachovanie konania behu
20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu pod kuratelou Mesta
Spišské Podhradie.
JUDr. Tekeli
Navrhujem pri vybavovaní petície postupovať v súlade so zákonom.
Uznesenie č.: MZ-7-9-A-8
MZ berie na vedomie podanie Petície za zachovanie konania behu 20 mierových kilometrov okolo
Spišského hradu pod kuratelou Mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
10.09.2009
Diskusia
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Ing. Čarná

V opatreniach NKÚ bolo uzatvoriť a ukončiť pohľadávku – Gecik,
Geciková. Rozhodnutím MZ bolo schválenie odpredaja. Je potrebné túto
pohľadávku odpísať a prijať k tomu uznesenie.
Mgr. Bača
Pohľadávka je z roku 1998 je v premlčacej dobe. NKÚ nám to vytklo a do
31.8. sme mali túto závadu odstrániť. Nezasadali sme, je potrebné dnes
odpísať pohľadávku.
Uznesenie č.: MZ-7-9-B-11
MZ schvaľuje odpísanie pohľadávky – Alexandra Geciková a Peter Gecik – podkrovné byty
v sume 3 970,84 € (119 625,80 Sk) z roku 1998 pre jej nedobytnosť z dôvodu premlčania.
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Komara

Komisia zasadala včera a navrhla uznesenie pre MZ. Ihrisko využívame
od začiatku akurát sa pozabudlo dať to do uznesenia. Boli sme
spolurealizátormi ihriska. Ihrisko sme dostali za výsledky v športovej
činnosti.
Uznesenie č.: MZ-7-9-B-12
MZ schvaľuje do bezplatného užívania MŠK Spišské Podhradie futbalové mini ihrisko s umelou
trávou ako spolurealizátorovi tohto projektu mimo času školského vyučovania.
Zodpovedný:
primátor, predseda MŠK
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
MVDr. Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení.
Uznesenie č.: MZ-7-9-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-3-9-B-15 (MZ schvaľuje umiestnenie sezónnej terasy na Mariánskom
námestí č. 366/3 o ploche cca 30 m2 pre p. Dalibora Duľu za cenu 34,85 € mesačne)
Zodpovedný:
prednosta
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
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Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+

Ing. Marek Mikula
+
--

+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-9-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-4-9-B-13 (Jozef Jenča - prenájom priestorov pri parkovisku pod
Spišským hradom).
Zodpovedný:
prednosta
Termín:
10.09.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-7-9-A-9
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:

Termín:

10.09.2009

V Spišskom Podhradí dňa 10.09.2009

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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+
+

