Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 22.04.2021
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zmena harmonogramu rokovaní MZ
Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu zmien
a doplnkov č. 4 ÚP mesta Spišské Podhradie – štátna a verejná
správa
Vysporiadanie pozemkov pod cestou ku Tehelni:
- Stanislav Gallovič, Francisciho 1469/3, Levoča
- Ladislav Labuda, Levočská cesta 928/32, Spišské
Podhradie
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a obciach
IROP –P04-SC432-2021-65 – Regenerácia vnútrobloku na
Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí
Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 na rok 2021 mesta Spišské
Podhradie

predsedajúci
primátor
primátor
primátor
primátor

10.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 mesta
Spišské Podhradie
Prideľovanie nájomných bytov

11.
12.
13.

Správa o činnosti Mestského športového klubu za rok 2020
Rôzne
Záver

9.

Prítomní:
P Mgr. Milan Blahovský
Peter Hanigovský
P Ing. Ján Lisoň
Jozef Komara
N Mgr. Vladimír Šolc
Mgr. Jozef Bača
P Mária Kaľavská
Štefan Faltin
N Vladimír Tomko
Jozef Jenča
P
Mgr. Peter Vandraško
Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný
Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ
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MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Vladimír Šolc
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Ing. Ján Lisoň
Vladimír Tomko
Dana Blahovská

P
P
P
P
P

primátor, predsedovia
komisií

primátor

primátor, predseda
finančnej komisie,
vedúca ekonomického
oddelenia
p. Vlkolinská
primátor, predsedníčka
bytovej komisie
predseda MŠK
predsedajúci

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. Má niekto pripomienky k programu rokovania?
Ospravedlnil sa mi pán poslanec Jozef Jenča.
Štefan Faltin
Ospravedlňuje sa aj p. Bača.
Uznesenie č.: MZ-04-21-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:
+
+
+
+
+

22.04.2021

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

+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov – Mgr. Vladimír Šolc, p. Štefan Faltin, p. Peter
Hanigovský.
Uznesenie č.: MZ-04-21-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Vladimír Šolc, Štefan Faltin, Peter Hanigovský.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
22.04.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Za overovateľov navrhujem Ing. Jána Lisoňa a p. Vladimíra Tomka.
MVDr. Michal Kapusta
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú.
Za overovateľov určujem Ing. Jána Lisoň a p. Vladimíra Tomka.
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Bod č.: 4

Zmena Harmonogramu rokovaní MZ
MVDr. Michal Kapusta
Schválili sme harmonogram zasadnutí MZ a aj dnes máme iný dátum, navrhujem presunúť MZ zo
6. na 20. Mája aby sme stihli vyvesiť VZN o územnom pláne mesta.
Uznesenie č.: MZ-04-21-B-3
MZ schvaľuje zmenu termínu rokovania mestského zastupiteľstva zo dňa 06.05.2021 na deň
20.05.2021.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.04.2021
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 5

Vyhodnotenie pripomienok z prerokovania návrhu zmien a doplnkov č. 4 ÚP
mesta Spišské Podhradie – štátna a verejná správa
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám celú tabuľku mailom, pribudlo ešte vyjadrenie Hydromeliorácie lebo tam nebolo
stanovisko a tým pádom je tam všetko, tých stanovísk je požehnane.
Nie sú to negatívne stanoviská. Zamietavé stanovisko bolo z Ministerstva dopravy ku výstavbe
auto umyvárne na Galovej ulici z dôvodu, že časť zasahuje do ochranného pásma diaľnice
a každý kto si dal zámer, tie výnimky si vybavoval sám. V UPM č. 1 sme to zahrnuli a je to teraz
vedené ako parkovisko – plocha, môže sa tam stavať.
Jozef Komara
Stavebná komisia berie informáciu na vedomie.
Uznesenie č.: MZ-04-21-B-4
MZ podľa § 24 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov, súhlasí s vyhodnotením pripomienok podaných verejnou a štátnou
správou z verejného prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.04.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 6

Vysporiadanie pozemkov pod cestou ku Tehelni:
- Stanislav Gallovič, Francisciho 1469/3, Levoča
- Ladislav Labuda, Levočská cesta 928/32, Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Minule som povedal, že boli nejaké rokovania, návrh je pripravený. Dve parcely ak odkúpime by
sme mali vysporiadané všetky pozemky od súkromných vlastníkov, ostáva ešte cirkev čo sa
týkajú IBV pri tehelni. Pán Labuda dal návrh 25,- €/m2. Potom na to pristal aj p. Gallovič – mal
podmienku aby sa tieto pozemky zmenili v ÚPM.
Pravá strana - IBV, ľavá strana – drobná výroba a sklady, tak ako je to v územnom pláne.
Jozef Komara
Stavebná komisia odporúča MZ odkúpenie parcely KN-C 2294/22 o výmere 119 m2 a KN-C
2230/24 o výmere 62 m2 za cenu 20,- €/m2 od pána Stanislava Galloviča, Jána Francisciho
1649/3, Levoča a odkúpenie parcely KN-C 2230/25 o výmere 29 m2 a KN-C 2294/23 o výmere 68
m2 za cenu 20,- €/m2 od pána Ladislava Labudu, Levočská cesta 32, Spišské Podhradie.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ schváliť odkúpenie pozemkov na
parcelách KN-C 2230/25 a KN-C 2294/23 vo výmere 97 m2 od Ladislava Labudu, Levočská cesta
928/32, Spišské Podhradie na základe vypracovaného GP za cenu 20,- €/m2.
Majetková, kontrolná a škodová komisia odporúča MZ schváliť odkúpenie pozemkov na parcelách
KN-C 2230/24 a KN-C 2294/22 vo výmere 181 m2 od Stanislava Galloviča, Jána Francisciho
1649/3, Levoča na základe vypracovaného GP za cenu 20,- €/m2.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odkúpenie časti pozemku KN-E 928/2 o výmere 96,82 m2
za cenu 20,- €/m2 v celkovej cene 1 936,40 € od Ladislava Labudu, Levočská cesta 32, Spišské
Podhradie.
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odkúpenie časti pozemku KN-E 926/2 o výmere 180,54
m2 za cenu 20,- €/m2 v celkovej cene 3 610,80 € od Stanislava Galloviča, Francisciho 3, Levoča.
Aj ceny mesta sa musia zmeniť, ak bude mesto odpredávať, zmenili sa aj postoje vlastníkov
v katastri mesta, ich ponuky na odpredaj sú iné , tak isto aj mesto musí pristúpiť k tejto veci ináč.
Uznesenie č.: MZ-04-21-B-5
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – pozemky novovzniknutá parcela KN-C 2230/24 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 62 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoviteľa Ing.
Pavla Kostelníka, Spišská Nová Vás od parcely KN-E 926/2 – orná pôda vo výmere 2367 m2,
zapísaná na LV č. 3696 a novovzniknutá parcela KN-C 2294/22 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 119 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoviteľa Ing. Pavla Kostelníka,
Spišská Nová Vás od parcely KN-E 926/2 – orná pôda vo výmere 2367 m2, zapísaná na LV č.
3696, nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie vo vlastníctve Stanislava Galloviča, Francisciho
1469/3, Levoča za cenu 20,- Eur/m2. Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.04.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Uznesenie č.: MZ-04-21-B-6
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – pozemky novovzniknutá parcela KN-C 2230/25 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 29 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoviteľa Ing.
Pavla Kostelníka, Spišská Nová Vás od parcely KN-E 928/2 – orná pôda vo výmere 2164 m2,
zapísaná na LV č. 2372 a novovzniknutá parcela KN-C 2294/23 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 68 m2 odčlenená geometrickým plánom č. 22/2021 vyhotoviteľa Ing. Pavla Kostelníka,
Spišská Nová Vás od parcely KN-E 928/2 – orná pôda vo výmere 2164 m2, zapísaná na LV č.
2372, nachádzajúce sa v k.ú. Spišské Podhradie vo vlastníctve Ladislava Labudu, Levočská
cesta 928/32, Spišské Podhradie za cenu 20,- Eur/m2. Náklady súvisiace s prevodom
nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.04.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a obciach IROP-PO4-SC431-2021-65 –
Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám situáciu ako by to vyzeralo, niektoré veci sa tam trošku zmenia, aby tam bolo viac
zelene. Táto výzva je cielená najmä na krajské a okresné mesta ale zato, že sú to mestá nad 20
tis. obyvateľov majú 20 bodov, ale ak sú menšie obce a mestá v RIUS-e majú 6 bodov, mohli by
sme byť úspešní. Nie všetky parkovacie plochy sú oprávnené, sú oprávnené len tie, ktoré sa
renovujú, prechádzajú z betónu na trávne porasty. Parkoviská, ktoré nebudú oprávnené, do
projektu nepôjdu, ak by mesto malo do budúcna financie, tak potom by do toho mohlo ísť. Suma
môže byť nižšia, vyššia určite nie. Kreslíme, dávame veci dokopy aby v máji bolo stavebné
povolenie. Prešli sme to na finančnej komisii.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť podanie žiadosti o NFP Regenerácia vnútrobloku na
Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí, kde oprávnené náklady sú 720 000,- € a spoluúčasť mesta
5% vo výške 36 000,- €.
MVDr. Michal Kapusta
Na Komenského ulici sa ide robiť optika a chodník, značky na Štúrovej a Levočskej ceste,
dokresľujeme chodník na Májovej ulici. Prechádzal som po meste a napadla ma myšlienka,
značky ukazujú na Štúrovej na cestu, parkoviská neriešia, je výzva na regeneráciu parkovísk, dal
som preveriť či by sa dalo ísť do projektu na obnovu parkovísk z betónovej plochy na
vodozádržné, bolo by viacero takýchto objektov pozdĺž celým mestom. Všetky parkoviská, ktoré
sú na sídliskách, nebudú platené lebo budú z eurofondov, zmenili by sme ich na vodopriepustné.
Zisťovali sme koľko je takých plôch aby sme vedeli získať peniaze z eurofondov.
Uznesenie č.: MZ-04-21-B-7
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a obciach na sprostredkovateľský orgán:
•
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kód výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65

•

názov projektu: Regenerácia vnútrobloku na Sídlisku hrad v Spišskom Podhradí

výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa stanovená
z celkových oprávnených výdavkov 720 000,- € predstavuje čiastku 5% - 36 000,00- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.04.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 na rok 2021 mesta Spišské Podhradie
Ing. Slavka Čarná
Zmena je pripravená kvôli schváleným nákupom pozemkov a to pozemok na Sobotisku 45 000,€, pozemok na ulici Komenského + Starý jarok – 1 437,- €, p. Gallovič a p. Labuda – 5 540,- € to
je cesta ku tehelni. Spolu 51 975,- €.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie na rok
2021 v predloženej štruktúre. Pôvodný rozpočet 5 400 602,- €, po zmene 5 401 252,- €.
Uznesenie č.: MZ-04-21-B-8
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 mesta Spišské Podhradie na rok 2021 v predloženej štruktúre.
Pôvodný rozpočet 5 400 602,- €, po zmene 5 401 252,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.04.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 mesta Spišské Podhradie
o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene
MVDr. Michal Kapusta
Vítam p. Vlkolinskú. Páni poslanci, dostali ste návrh VZN mailom, pripomienkoval ho pán Lisoň,
konzultoval som ho s hlavným kontrolórom, návrh bol pripravený v inom znení, chýbali mi pokuty
a sankcie na konci, p. Vlkolinská to doplnila, hlavný kontrolór povedal, že tam nemusia byť, toto
beriem späť z mojej strany len sme to nestiahli z webu aby to nebolo zmätočné. Držíme sa
zákona. Pripomienky Ing. Lisoňa sme dostali sú zapracované do návrhu VZN.
Ing. Stanislav Ledecký
Podal informáciu k návrhu VZN a podal návrh na doplnenie.
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Ing. Ján Lisoň
Prečítal pripomienky k návrhu VZN.
VZN č. 1/2021
MZ schvaľuje VZN č. 1/2021 mesta Spišské Podhradie o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej
zelene.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.04.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Prideľovanie nájomných bytov
Mária Kaľavská
Prečítala návrh na uznesenie na pridelenie bytu.
Uznesenie č.: MZ-04-21-B-9
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pani
Mgr. Veroniku Olbertovú, bytom Spišský Štvrtok, Lúčna 360/20 na dobu určitú od 3.5.2021 do
31.7.2021 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
22.04.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Správa o činnosti Mestského športového klubu za rok 2020
Jozef Komara
Poslal som vám správu až v nedeľu večer, ospravedlňujem sa. Od ekonómky ste dostali
zúčtovanie dotácie. Budete sa pýtať na správu, na nejaké nezrovnalosti aby som to vysvetlil?
Ing. Ján Lisoň
Tréneri sú honorovaní mesačne alebo podľa času?
Jozef Komara
3 tréningy, prípravný alebo majstrovský zápas. Je to rovnaká suma ak je celý mesiac.
Ing. Ján Lisoň
Nemal som záujem o výšku tej odmeny.
Jozef Komara
Nie je problém to zverejniť, je to tak, ako po minulé roky.
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Mgr. Milan Blahovský
Prebieha príprava mužstva, plánuje mužstvo naskočiť do nejakého modelu alebo je prerušená
činnosť, v akej fáze mužstvo je? Vieme, že asi od októbra stojí.
Jozef Komara
Jesenný ročník sa ukončil. 12.10. sme hrali v Krompachoch bez divákov. Prípravné zápasy sa
neuskutočnili. Začali sme až teraz v pondelok trénovať. Trénujeme v pondelok, stredu a piatok po
skupinách. Sú rozdelení po 6-tich do štyroch skupín, mládežníci taktiež. Podal informáciu
o hráčoch.
Mgr. Milan Blahovský
Pohárový zápas Trenčín bol zrušený, bola daná ponuka mužstvu v súvislosti s tým? Je skutočne
plánovaný prípravný zápas či to je len „kačica“?
Jozef Komara
Pán Rybníček, povedal, že začiatkom júla by chceli dôjsť odohrať zápas. Aj v septembri by sme
mohli dostať atraktívneho súpera.
Mgr. Milan Blahovský
Hlavne aby boli diváci.
Jozef Komara
Ideme navyšovať vstupné z 1 na 2,.- €. Myslím si, že pre divákov to nebude až tak vysoké.
Mgr. Milan Blahovský
Keď sme hrali nižšiu ligu tam sú poplatky za rozhodcov a delegátov iné, je to odstupňované?
Jozef Komara
Je to odstupňované.
Mgr. Milan Blahovský
Je nejaká dotácia zo zväzu pre takéto družstvá?
Jozef Komara
Dostávame kompenzáciu na mládež, sú tam stanovené nejaké podmienky.
Mgr. Vladimír Šolc
Podal informáciu ohľadom vyplatenia rozhodcov.
Jozef Komara
Boli sme v Starej Ľubovni s kolegami získať informácie o nejakých projektoch. Máme to
zmapované, robíme okolo toho.
Mgr. Peter Vandraško
Čím viac mládežníkov bude tak bude lepšie, zväz prispieva na reálnych hráčov. Skupiny to nie je
výmysel náš ani ničí, to prišiel pokyn zo zväzu, jedná sa o ihrisko pri CVČ. Tam môže by 1+6, ak
sa vytvoria tieto skupiny tak sa nemôžu na tréningu miešať. Je to náročné aj pre trénera aj na
organizáciu ale myslím si, že sa to dá.
Mgr. Milan Blahovský
Je predpoklad, že nejaké kolo uvidíme do leta?
Jozef Komara
Podal informáciu.
MVDr. Michal Kapusta
Chcem poďakovať za aktivity, areál je veľmi dobre udržiavaný, je v krásnom prostredí pod
Spišským hradom. Rozmýšľame o nejakej tribúne a novom zázemí do budúcna pre kultúrne
podujatia v tomto areáli. Preto aj projekt cez VÚC bol multifunkčné ihrisko. Vďaka, pán zástupca,
vďaka aj celému tímu, ktorý sa tomu venuje, aj seniorom, ktorí sa idú pozrieť na našich
športovcov.
Uznesenie č.: MZ-04-21-A-1
MZ berie na vedomie Správu o činnosti Mestského športového klubu za rok 2020.
Zodpovedný:
Termín:
22.04.2021
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
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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

MVDr. Michal Kapusta
Plánujú sa cyklistické preteky okolo Slovenska, bolo rokovanie zväzu. 65 ročník. 16. septembra
štartuje etapa zo Spišského Podhradia, mal by prísť aj Sagan a 7 svetových tímov. Táto
informácia je veľmi čerstvá. Včera som bol v Bratislave, stretol som sa s prezidentom cylistického
zväzu. Príde asi 150 cyklistov, 500 ľudí servis, médiá, celkové náklady pre mesto cca 15 000,- €.
5 tis. dá VÚC, rokujem s Oblastným združením cestovného ruchu. Nemyslím si, že Spišské
folklórne slávnosti budú v takej forme ako bývali, zvyšné peniaze by sme presunuli na túto akciu.
Túto šancu treba chytiť a do Podhradia ich dostať.
SFS by som chcel urobiť v obmedzenom režime, súbory netrénujú počas korony. Moja predstava
je urobiť SFS pre Podhradčanov, mohla by vystúpiť ZUŠ, zapáliť vatru, taká je moja predstava.
Boli by posledný júnový víkend.
Bod č.: 12

Rôzne
MVDr. Michal Kapusta
Zabudol som ospravedlniť p. prednostu. V sobotu 24.04. je tu Red Bull F1, budú tu monoposty,
cca 2 hodiny, idú od Bijacovskej križovatky až ku hradu, od 15.00 do 18.00 hod.
Auto nabíjacie stanice – firma GTIS – chce postaviť auto nabíjacie stanice na sídliskách za
vlastné náklady, budú nám platiť vecné bremeno alebo nájom, prídu rokovať, budeme hľadať
priestory. Nebude nás to stáť nič.
Ozvala sa česká firma, ktorá pomáha v CR propaguje lokality významné pre CR a umožňuje
karavánom parkovať na nejakých priestoroch. Bolo by dobre zadnú časť parkoviska pod hradom
vyčleniť pre toto parkovanie, bol by poplatok za parkovanie karavánu a za prenocovanie. Aby sme
fungovali v tomto systéme aby mohli v meste parkovať karavány.
Oslovila nás nezisková organizácia Bros – zachráňme sysľa v Sp. Podhradí a to na Pažici a na
Spišskom hrade. Po rokovaniach sme prišli na návrh keby bolo malé stádo oviec 30 ks aby
spásalo Pažicu – Sp. Jeruzalem. Mesto môže chovať 30 ks oviec 1 človek sa bude starať o tieto
ovce. Krmivo dajú na prvý rok, maštaľ postavia, po 7 rokov by prešla do majetku mesta.
Mgr. Peter Vandraško
Podal informáciu zo školskej komisie o otvorení škôl a školských zariadení.
Ing. Ján Lisoň
Chcem predniesť jeden bod pre komisiu životného prostredia, pretože v bode rôzne sa uznesenia
neprijímajú. Poslanec Mgr. Bača predniesol na minulom zasadnutí MZ návrh na zakúpenie
kompostovateľných vriec pre obyvateľov sídlisk. Finančná komisia prerokovala podnet poslanca
MZ Mgr. Jozefa Baču., na možnosť nákupu kompostovateľných vriec pre obyvateľov bytových
domov. Predpokladaná potreba vriec: 400 bytov x 50 vriec/rok – 20 000 vriec ročne. Komisia
navrhuje Komisii životného prostredia pripraviť podmienky zabezpečovania a predaja
kompostovateľných vriec pre obyvateľov bytových domov meste, s počiatočným zakúpením 5 000
ks (1/4 predpokladanej ročnej potreby) kompostovateľných vriec.
Tieto vrecia by sa poskytovali občanom za úhradu. Ak si to niekto kúpi tak si to bude viac vážiť. Je
tu podnet p. poslanca.
Štefan Faltin
Chodím na prechádzky po meste, ulička z Robotníckej ulice na Starý jarok je vo veľmi zlom stave,
keď poprší je tam blato, sťažujú si na to aj ďalší občania, nedá sa vyspať kameňom tá ulička?
Aby tam nestála voda, aj keď stretávam ľudí tak takisto dali takú požiadavku či by to mesto
nemohlo zabezpečiť.
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Peter Hanigovský
Máme naplánovaný zber konárov na mesiac marec a dva mesiace v jeseni, mali by sme zvážiť a
aj v apríli zvážať. Začali sa rezať stromy v apríli lebo bola zima. Chodíme všetci po Podhradí
a vidíme čo sa týka dopravy ako to vyzerá, nemohli sme sa dostať zaparkovať do školy, bolo by
treba niečo robiť alebo vyzvať občanov aby si vyriešili parkovania, aby nestáli na chodníkoch
pred domami, v prípade nejakého nešťastia alebo prechodu požiarnikov alebo sanitky miestami
sa nedá vôbec prejsť, po oboch stranách cesty stoja autá. Majú ľudia priestor vo dvore a parkujú
vonku.
Mária Kaľavská
Psíčkari ma prosili či by sa nedal osadiť kôš na ulicu smerom k Johanke.
Bod č.: 13

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 18.20 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 22.04.2021

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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