Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 07.12.2017
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
Kontrola plnenia uznesení
Podnety občanov
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
mesta na rok 2018
Rozpočet mesta Spišské Podhradie na roky 2018-2020 vrátane
rozpočtov škôl a školských zariadení

Predsedajúci
Primátor
Primátor
Primátor

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskom
Podhradí na rok 2018
Majetok mesta:
1. Supermix, spol. s r.o., Vodárenská 1662/8, Levoča –
žiadosť o zriadenie vecného bremena
2. Poľnohospodárske družstvo podielníkov, Štefánikova 45,
Spišské Podhradie – žiadosť o dlhodobý prenájom
vodárne na Štefánikovej ulici v Spišskom Podhradí
3. Ľubomír Šuca, Hviezdoslavova 53/33, Spišské
Podhradie – žiadosť o prenájom pozemku
4. Martin Vysočan, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie
– žiadosť o prenájom pozemku
5. Marian Fiľa, Podzámková 48, Spišské Podhradie –
žiadosť o pridelenie priestoru
6. PYRODYN – spiš s.r.o., Vodný rad 1, Spišské Podhradie
– žiadosť o odkúpenie pozemkov
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
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
P = prítomný N = neprítomný
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Mgr. Milan Blahovský

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

P
P
P
P
P

Zástupca primátora
Hlavný kontrolór
Primátor, vedúca
ekonomického
oddelenia, predsedovia
komisií
Predsedníčka komisie
Primátor
Primátor, prednosta,
predsedovia komisií

Predsedovia komisií
predsedajúci

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

MVDr. Michal Kapusta

Ing. František Pravlík
Mgr. Peter Vandraško
Ing. Ján Lisoň
Mária Kaľavská
Mgr. Jozef Bača
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných. Sú návrhy k zmene programu rokovania?
- neboli
Uznesenie č.: MZ-10-17-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:

+
+
+
+
+
+

07.12.2017

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

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Za členov návrhovej komisie navrhujem Ing. Pravlíka, Mgr. Vandraška a Ing. Lisoňa.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Pravlík, Mgr. Peter Vandraško, Ing. Ján
Lisoň.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
07.12.2017
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
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Bod č.: 3

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Jozef Komara
Na overovateľov zápisnice navrhujem p. Kaľavskú a Mgr. Baču.
MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov zápisnice určujem p. Máriu Kaľavskú a Mgr. Jozefa Baču.
Za zapisovateľku určujem p. Danu Blahovskú
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
Bývalá reštaurácia pod hradom – máme tam haváriu na vodovodnom potrubí, je to všetko pod
budovou, je to veľmi komplikované a aj z toho dôvodu presúvame termín plesu z januára na apríl
po Veľkej noci, aby sme stihli skolaudovať budovu do toho času. Ples bude 13.4.2018.
Viacúčelová vodná nádrž – poslal som vám podklady aby sme vedeli ako to vyzerá aký je to záber
pôdy v januári by sme si to rozdiskutovali.
Májová ul. – petícia – rozprával som s projektantom aby sa pozrel na chodník, cca 400,- € je na
vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník k územnému konaniu. V januári – februári by
sme mohli mať výsledok či sú tam nejaké siete alebo nie. Dávam vám to na vedomie.
Vodovod Rybníček – celkové náklady NFP sú 141 250,- €, máme podpísanú zmluvu – víťaznou
firmou je Combin Banská Štiavnica, stavebný dozor – Karol Fábry Prešov, začiatok prác –
marec-apríl 2018.
Zberný dvor – celková náklady sú 297 373,35 €, ešte beží posudzovanie na verejné
obstarávanie.
IBV Katúň – bežia stavebné povolenia, trochu je problém s vodovodom, je tam časť súkromného
pozemku v E stave, v C stave nie je LV. Komisia potom zasadne aby sme navrhli za koľko sa
budú predávať tieto pozemky.
Kostolná veža – je opravená fasáda a aj číselníky vežových hodín, farnosť podala projekt na
ďalšiu časť fasády kostola.
IBV Rybníček – dostali sme prvé návrhy ako by to mohlo vyzerať. Máte to poslané v mailoch.
V stavebnej komisii o tom začali rokovať.
Materská škola – máme podpísanú zmluvu, v januári predložíme dokumentáciu VO na
posúdenie, v apríli by som chcel začať aby sme v septembri otvorili.
Rekonštrukcia budovy MsÚ - ukončujeme VO a v januári ju dávame na posúdenie. Bol by som
rád keby sa začalo v apríli začali s prácami.
Základná škola Školská 3 – podarilo sa nám obhájiť financovanie nedokončených prác na
rekonštrukcii strechy cez Ministerstvo školstva. Sme v zázname ministerstva a sú to kapitálové
výdavky spolu 235 000,- €. Z nášho rozpočtu pôjde 15 000,- €.
Ostatné projekty – obnova budovy ZUŠ z NFP 900 000,- €, celková rekonštrukcia – 1 350 000,- €.
Zníženie energetiky MsÚ Mariánske nám. 34 – 300 000,- €.
Zníženie energetiky budovy správy cintorína – 320 000,-€.
Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku – 320 000,- €.
Interreg Poľsko – Slovensko a Biskupský úrad z mesta – 320 000,- €, spolu 1 300 000,- € všetci
partneri.
Ak vláda schváli štátny rozpočet tak ako je navrhnutý, tak mesto Spišské Podhradie tam má
vlastnú položku 90 000,- € na ďalšiu etapu obnovy kultúrnych pamiatok v meste Spišské
Podhradie – Palešovo námestie – spevnené plochy a miestne komunikácie, Palešovo námestie JUH.
Máte nejaké otázky k tomuto bodu?
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Uznesenie č.: MZ-10-17-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
07.12.2017
Primátor:
Overovatelia:
Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Preposlal som vám uznesenia z minulých dvoch zasadnutí MZ. Podal informáciu ohľadne plnenia
uznesení.
Uznesenie č.: MZ-10-17-A-2
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

07.12.2017

Bod č.: 6

Podnety občanov
Ing. František Pravlík
Už som to hovoril na niektorom predchádzajúcom MZ – elektroodpad, že na Spišskej Kapitule
nezobrali. Chcem sa len opýtať či sme na nich nezabudli?
Uznesenie č.: MZ-10-17-A-3
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

07.12.2017

Bod č.: 7

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018
Ing. Stanislav Ledecký
Poslal som vám ho domov. V každej samospráve je čo zlepšovať. My nie sme výnimkou.
Odporúčam stanovisko schváliť.
Peter Hanigovský
Našiel si prípadné možné riziká do budúcich období?
Ing. Stanislav Ledecký
Nedá sa to povedať takto, že nejaké jednoznačné rizko, toto je vždy. Nič konkrétne, skôr
v náznakoch riešim systémovo. Nedá sa povedať, že tam je časovaná bomba v tej jednej položke.
Uznesenie č.: MZ-10-17-A-4
MZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok
2018.
Zodpovedný:
Termín:
07.12.2017
Overovatelia:
Primátor:
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Bod č.: 8

Rozpočet mesta Spišské Podhradie na roky 2018-2020 vrátane rozpočtov škôl
a školských zariadení
MVDr. Michal Kapusta
Dostali sme návrh rozpočtu, návrhy uznesení, dnes som komunikoval s predsedom finančnej
a školskej komisie ohľadom rozpočtu. Predseda finančnej komisie navrhol aby sme oddelili školy
samostatne ako jeden balík, aby bolo hlasovanie za školy zvlášť, za kultúru zvlášť a potom za
celé mesto. Myslím si, že je to logické. Chcem na začiatku poďakovať za prípravu rozpočtu
zamestnancom mesta na ekonomickom oddelení, poslancom, členom komisií. Urobil som si
vlastný vstup – rozpočet počíta s tým, že zoberieme úver 166 tis. €. Aby niekto nehovoril, že ho
pôjdeme prejesť. Prečítal spoluúčasť mesta pri projektoch: vodovod – 9 000,- €, rekonštrukcia
MsÚ – 28 000,- €, zberný dvor – 15 000,- €, vodná nádrž – 39 000,- €, IBV – 10 000,- €, bývalá
reštaurácia pod hradom – 44 000,- €, rezerva – 26 000,- €, spolu – 272 000,- €.
Máte p. poslanci otázky k rozpočtu? Pýtajte sa. Ak nemá niekto otázky poprosím p. ekonómku.
Ing. Slávka Čarná
Podala informácie ohľadom rozpočtu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia sa zaoberala na dvoch zasadaniach návrhom rozpočtu. Prebrali sme jednotlivé
položky, aj keď v podklade nie je každá položka upravovaná, prebrali sme každú položku. Prebrali
sme aj rozpočtové organizácie aj mesto.
MVDr. Michal Kapusta
Ja som rokoval so všetkými riaditeľmi škôl a školských zariadení, aj s predsedom MŠK. Nastavili
sme rozpočet tak ako bol minulého roku. Snažíme sa držať reálnej roviny. Čakajú nás ešte dúfam
aj úspešné projekty, v týchto veciach sme opatrní.
17.20 hod – prišiel p. poslanec Marián Boržik
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-3

MZ schvaľuje rozpočet rozpočtových organizácií na rok 2018 v jednotlivých položkách
a predloženej štruktúre takto:
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610-620

630-640

700

ZŠ Palešovo nám .9,
Spišské Podhradie

399 233

88 007

487 240

ŠKD Palešovo nám .9,
Spišské Podhradie

26325

1520

27 845

ZUŠ Sídl. Hrad 28,
Spišské Podhradie

314 368

75 778

390 146

ZŠ, Školská 3. Sp.
Podhradie

576 200

105 613

ŠKD, Školská 3, Sp.
Podhradie

43 895

3942

47 837

CVČ, Školská 3, Sp.
Podhradie

17 400

13 342

30 743

4 400

Spolu

686 613

ŠJ, Školská 3, Sp.
Podhradie

70 440

Zodpovedný:
Riaditelia škôl
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

25 840

2 000
Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

98 280
07.12.2017

+

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

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-17-B-4

MZ schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie MSKS na rok 2018 v celkovej výške
183 769,- €. Príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS v celkovej výške 158 965,- €
v členení: oddelenie kultúry 90 086,- €, oddelenie športu 17 108,- €, oddelenie
voľnočasových aktivít 52 771,- €.
Zodpovedný:
Riaditeľka MsKS
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

07.12.2017

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Dotáciu pre MŠK nesledujeme zvlášť? Teraz je návrh 56 tis. pre MŠK?
MVDr. Michal Kapusta
Je to spolu. Je tam 54 pre MŠK, 2 000,- € ak prejde projekt.
Peter Hanigovský
Ulička na Mariánskom námestí medzi domami číslo 29-30 – zníženie nivelety čo bolo na
stavebnej komisii - je zapracované do rozpočtu?
MVDr. Michal Kapusta
Urobíme to svojpomocne s našimi ľuďmi.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-5

MZ schvaľuje rozpočet mesta Spišské Podhradie na trok 2018 v štruktúre jednotlivých položiek
príjmov a výdajov v celkovej výške 5 612 056 € v takomto zložení:
Rozpočet na rok 2018v €
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Príjmy spolu

5 612 056

Bežné príjmy

3 576 730

1 712 939

Kapitálové príjmy

322 387

Finančné operácie príjmové
Výdavky spolu

5 612 056

Bežné výdavky

1 756 113

Kapitálové výdavky

2 011 899
117 340

Finančné operácie výdavkové

1 726 704

RO – Školy
Hospodárenie obce
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

0
Termín:
Primátor:

0
+
+
+
+
+

07.12.2017

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-10-17-A-5
MZ berie na vedomie rozpočet mesta Spišské Podhradie na roky 2019 a 2020.
Zodpovedný:
Termín:
07.12.2017
Overovatelia:
Primátor:
Ing. Ján Lisoň
Predniesol návrh na uznesenie z finančnej komisie na realizáciu rozpočtového opatrenia na
zmenu rozpočtu v roku 2018 do výšky 3 300,- € pre primátora mesta.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-6
MZ schvaľuje právo primátora mesta na realizáciu rozpočtového opatrenia na zmenu rozpočtu
v roku 2018 do výšky 3 300,- € v jednotlivých prípadoch, ak v priebehu roka vznikne potreba
úhrady, ktorá nie je rozpočtovaná za podmienky, že nedôjde k prekročeniu limitu celkových
výdajov schválených v rozpočte. Rozpočtové opatrenie sa nemôže týkať presunu medzi
kapitolami 630 tovary a služby a 610,620 mzdy a odvody do poisťovní.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.12.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián
Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+

7

Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Na záver po schválení rozpočtu chcem poďakovať Ing. Čarnej, že v čase osobných prekážok
v práci pripravovala podklady pre činnosť finančnej komisie a podklady k návrhu rozpočtu na
rok 2018.
MVDr. Michal Kapusta
V prípade, že nám schvália ďalšie projekty tak budeme musieť riešiť úverové krytie.
Bod č.: 9

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Predniesla návrhy na pridelenie nájomných bytov.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na ulici Starý jarok 45 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Pavla Chlebového a manželku Luciu Chlebovú, bytom Jarmočná 1, Spišské Podhradie na dobu
určitú od 15.12.2017 do 31.03.2018 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu
plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
07.12.2017
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

Peter Hanigovský
Nie sú problémy s platením u Širokých?
Mária Kaľavská
Nie.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Jána Širokého a manželku Alenu Širokú, bytom torysky 118 na dobu určitú od 15.12.2017 do
31.03.2018 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
07.12.2017
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
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Bod č.: 10

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí na rok
2018
MVDr. Michal Kapusta
Predložil návrh harmonogramu zasadnutí MZ. Posledné MZ je 11.10. – nevieme kedy budú
komunálne voľby. Má to logiku.
Ing. Ján Lisoň
V novembri chýba MZ, bolo by dobre sa zaoberať rozpočtom.
MVDr. Michal Kapusta
Posledné komunálne voľby boli 14 novembra, vždy sa to posúva. Toho roku budú predpokladám
začiatkom novembra.
Ing. Ján Lisoň
Ak budú voľby začiatkom novembra tak už o rozpočte rozhodne nové MZ.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-9
MZ schvaľuje harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí na rok
2018: 18.01.2018, 15.03.2018, 12.04.2018, 10.05.2018, 14.06.2018, 13.09.2018, 11.10.2018.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
07.12.2017
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.: 11

Majetok mesta – Supermix, spol. s r.o., Vodárenská 1662/8, Levoča – žiadosť
o zriadenie vecného bremena
MVDr. Michal Kapusta
Už sme to schvaľovali na minulom MZ. Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-10

MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia stavebnej
líniovej stavby (úprava v distribučnej sieti, VN prípojka a trafostanica, NN rozvody) na
pozemkoch vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské
Podhradie, zapísaných na LV č. 1 a to parcela KN-C 1797/1 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 1512 m2 a parcela KN-C 1797/2 – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 205 m2 v celosti v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena
SUPERMIX, spol. s r.o., Vodárenská 1622/8, Levoča na dobu neurčitú, za cenu
jednorázového poplatku vo výške 1,- euro.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
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Primátor

Termín:
Primátor:

+
+
+
+

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

07.12.2017

+

+
+
+

Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – Poľnohospodárske družstvo podielníkov, Štefánikova 45,
Spišské Podhradie – žiadosť o dlhodobý prenájom vodárne na Štefánikovej ulici
v Spišskom Podhradí
MVDr. Michal Kapusta
Keď sa vrátime dozadu cca 15 rokov tak si spomenieme, že PDP na Rybníčku nám darovalo
studňu. A teraz keď my budujeme vodovod tak by ho zobral do prenájmu za 1,- €. On sa o ten
vodný zdroj bude starať atď. aby voda zostala, aby sa ťahala aby sa to čistilo.
Peter Hanigovský
Môže za to opraviť budovu z jednej strany.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia prerokovala žiadosť družstva. Pri posudzovaní žiadosti komisia zobrala na
vedomie hlavne skutočnosť, že žiadateľ od roku 2004 poskytoval mestu pripojenie na jeho vodný
zdroj pre bytové domy v lokalite Rybníček. Vodná stavba bola darovaná mestu na tento účel.
Komisia doporučuje MZ prenajať vodný zdroj na dobu 20 rokov t.j. do roku 2037 za symbolickú
sumu 1,- € ročne.
Peter Hanigovský
Bavíme sa o tej kamennej studni?
MVDr. Michal Kapusta
Áno, zariadenie je naše, zdroj vody je štátny.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ prenajať vodáreň na Štefánikovej ulici PDP Spišské Podhradie za
1,- €/rok s tým, že náklady spojené s prevádzkou bude po celú dobu nájmu hradiť nájomca.
Marián Boržik
Komisia výstavby sa tiež zaoberala touto žiadosťou. Komisia odporúča prenajať predmetnú
vodáreň žiadateľovi, až po zrealizovaní výstavby vodovodu a jeho uvedení do prevádzky a to za
podmienky, že nájomca bude znášať všetky náklady s jej prevádzkou.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-11

MZ schvaľuje zámer prenájmu vodnej stavby – studňa s technickým vybavením formou
prípadu hodného osobitného zreteľa nachádzajúcej sa v k.ú. Spišské Podhradie na
pozemku – časť parcely KNC 1931/1 vo výmere 30 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta
Spišské Podhradie pre Poľnohospodárske družstvo podielníkov Spišské Podhradie na
dobu 20 rokov za cenu 1,-€/ rok. Náklady na prevádzku v plnej výške hradí nájomca.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

07.12.2017

+

+
+
+
+

Majetok mesta
Ľubomír Šuca, Hviezdoslavova 53/33, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
pozemku
Martin Vysočan, Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie – žiadosť o prenájom
pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Dostali ste mapku, dostali ste žiadosti. Je to na Hviezdoslavovej ulici. Sú to dve identické
žiadosti.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala obhliadku na Hviezdoslavovej ulici, kde žiadatelia bývajú. Žiadosti sú
identické v tom, že obaja žiadatelia žiadajú prenájom pozemku vo výmere 9 m2 po pravej strane
cestnej komunikácie pri potoku Lúčanka. Šetrením na mieste komisia overila, že šírka cesty nie je
ani 5 metrov a vzdialenosť od cestnej komunikácie k potoku je cca 1 m. Z uvedeného vyplýva, že
ochranné pásmo malých vodných tokov je podľa zákona o ochranných pásmach č. 364/2004
a následne vodného zákona 184 Z.z. § 51 do 5 m od brehovej čiary. Nadrozmerné vozidlá
hasičských a záchranných zložiek, vozidlá na čistenie komunikácií a hlavne v zimnom období
odpratávanie a pluhovanie snehu by museli použiť v prípade potreby priestor vpravo od
komunikácie. Prenájmom by sa vytvoril precedens pre podanie ďalších žiadostí od občanov
mesta, ktorí majú obdobné problémy ako majú žiadatelia. Komisia neodporúča MZ schváliť
podané žiadosti.
Marián Boržik
Komisia výstavby neodporúča MZ prenajať predmetné pozemky.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia prerokovala tieto žiadosti a Ing. Pravlík nás oboznámil so stanoviskom, ktoré
teraz predniesol z toho dôvodu neodporúčame prenajať tieto pozemky.
Uznesenie č.: MZ-10-17-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Ľubomíra Šucu bytom Hviezdoslavova 33, Spišské Podhradie o prenájom
pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
07.12.2017
Primátor:
Overovatelia:
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-10-17-F-2
MZ zamieta žiadosť p. Martin Vysočana bytom Hviezdoslavova 31, Spišské Podhradie
o prenájom pozemku.
Zodpovedný:
Termín:
07.12.2017
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
+
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+

+
+
+
+

Mgr. Milan Blahovský

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta - Marian Fiľa, Podzámková 48, Spišské Podhradie – žiadosť
o pridelenie priestoru
MVDr. Michal Kapusta
Ja som na komisii hovoril, že je to podobné ako dom na Štefánikovej ul. 85 a má to v prenájme p.
Blaschke ako nebytový priestor. Bola za mnou p. Fiľová, aj som hovoril s p. Fiľom. Pani Fiľová
predala dom na Podzámkovej ul. a odchádza bývať do Levoče a M. Fiľa by mal ísť bývať do
Hodkoviec, ale potrebuje si niekde uložiť veci. Dal som tento bod do rokovania MZ, jedná sa o dve
miestnosti v dome na Štefánikovej ulici – jedná sa o cca 40m2. Pýtal som sa Ing. Tirpáka koľko
by vyšiel nájom, je to cca 24,- € mesačne. Pán Fiľa povedal, že nemá problém zaplatiť aj 3
mesiace dopredu, preto som to dal ako bod rokovania. Nie je tam elektrika, voda, nič. Je to
priestor pod strechou kde neprší.
Marián Boržik
Na komisii sme to nemali ale pokiaľ dotyčný uhradí nájom dopredu tak by to nemal byť problém.
Ing. Ján Lisoň
Na akú dobu?
MVDr. Michal Kapusta
Veď môžeme dať na 6 mesiacov s možnosťou predĺženia. Otázkou je či chceme to prenajať
alebo nie, ak nie aby si hľadal iný priestor.
Ing. František Pravlík
Majetková komisia vykonala obhliadku priestoru na Štefánikovej ulici č. 83. Predmetná
nehnuteľnosť je v majetku mesta, kde v zadnej časti domu má prenajaté priestory p.
Slebodníková a predná časť domu má dve izby, ktoré nie sú obývané ani nie sú na bývanie
vhodné. Žiadateľ chce do týchto priestorov uložiť veci, nakoľko je nútený sa odsťahovať z domu
na Podzámkovej ulici, ktorý bol predaný. Komisia doporučuje MZ prenajať priestory nehnuteľnosti
p. Fiľovi.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem aby do uznesenia bolo uvedené do prenájmu na dobu určitú najdlhšie do 30.6.2018 za
podmienky úhrady nájomného pri podpise zmluvy.
Vladimír Tomko
Iné priestory nemáme?
MVDr. Michal Kapusta
Tam kde sú projekty, tam nemôžu byť nájomné vzťahy. Skoro vo všetkých našich budovách, ktoré
nie sú bytové máme podané projekty. Rozmýšľal som aj nad priestorom, ktorý sme schválili p.
Ďuricovej. Ale ten je vhodný ak ho nezoberie p. Ďuricová pre MsKS ak robia akcie na
uskladnenie vecí.
Štefan Faltin
Vyšli sme v ústrety iným ľuďom, je to Podhradčan, s tým čo povedal Ing. Lisoň.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-12
MZ schvaľuje zámer prenájmu nehnuteľnosti formou prípadu hodného osobitného zreteľa a to
nebytový priestor na Štefánikovej ul. č. 83 v Spišskom Podhradí pre p. Mariána Fiľu bytom
Podzámková 48, Spišské Podhradie na dobu určitú najdlhšie do 30.06.2018 za podmienky úhrady
nájomné pri podpise zmluvy.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.12.2017
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr.
Peter
Vandraško
+
+
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Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+

Mgr. Jozef Bača

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok mesta – PYRODYN – spiš s r.o., Vodný rad 1, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemkov
MVDr. Michal Kapusta
P. Labanc sa ospravedlnil, že nepríde dnes na zasadnutie MZ, požiadal ma aby sme bod
presunuli na rokovanie v januári 2018. Chce to prísť vysvetliť.
Boli sme na Slovenskom pozemkovom fonde – môže ten pozemok získať mesto do vlastníctva
s tým, že musí byť ukončené územné konanie. Musí byť vypracovaná PD k územnému konaniu.
Vedel by som si predstaviť to, že keď on chce niečo nech dá vypracovať PD, aby sa spustil
proces a potom uvidíme. Pozemok musí zostať vo vlastníctve mesta, keby mal byť tento zámer
zrealizovaný ďalej, tak pozemok musí zostať mestský.
Marián Boržik
Preberali i sme to na komisii. Hovorili sme s p. Labancom , že musí byť účastníkom investície aj
mesto, je diskutabilné akým spôsobom.
MVDr. Michal Kapusta
Nemusí byť investor mesto. Musí to byť ošetrené s mestom nájomnou zmluvou.
Ing. Ján Lisoň
Za akých finančných podmienok to musí mesto nadobudnúť?
MVDr. Michal Kapusta
Ako verejnoprospešnú stavbu len geometrický plán a návrh na vklad. Keby sme povedali, že
tento zámer nie, tak určite by bolo rozumné pripraviť dokumentáciu k územnému konaniu na
nejaké sedenie a dostať tento majetok do vlastníctva mesta. Máme to v územnom pláne bolo by
hriechom nedostať to do majetku mesta. V januári sa tomu budeme venovať.
Bod č.: 12

Správy z komisií pri MZ
MVDr. Michal Kapusta
Potreboval by som pre školskú komisiu prijať uznesenie. Ing. Čarná bola predtým zapisovateľkou
v školskej komisii, ale má malé deti doma tak zostane zapisovateľkou len vo finančnej komisii.
Mgr. Nováková bola zapisovateľkou len počas materskej dovolenky, od januára bude oficiálnou
zapisovateľkou školskej komisie.
Uznesenie č.: MZ-10-17-E-1
MZ ruší uznesenie č. 56/2014 z ustanovujúceho zasadnutia MZ konaného dňa 11.12.2014.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.12.2017
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-10-17-B-13
MZ schvaľuje Mgr. Michaelu Novákovú za zapisovateľku Komisie pre školstvo a šport.
Zodpovedný:
Termín:
07.12.2017
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+

+
+
+
+

Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Mesto Prešov zaslalo žiadosť o spolufinancovanie centier voľného času v Prešove na rok 2018.
Predniesol návrh na uznesenie: „Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť predloženú žiadosť pre
nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta Spišské Podhradie na tento účel.“
Mgr. Peter Vandraško
Žiaci si to môžu poriešiť vzdelávacími preukazmi, ak sa chcú realizovať.
Uznesenie č.: MZ-10-17-F-3
MZ zamieta žiadosť mesta Prešov o spolufinancovanie centier voľného času v meste Prešov na
rok 2018.
Zodpovedný:
Termín:
07.12.2017
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
+
0
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Predniesol návrh na uznesenie: „Finančná komisia navrhuje MZ aby pred rozhodnutím o návrhu
na zvýšenie fixného členského príspevku bola predsedníčka združenia MAS LEV pozvaná na
zasadanie MZ v januári 2018 za účelom vysvetlenia podmienok hospodárenia MAS LEV
z dôvodov návrhu na zvýšenie fixného príspevku, konštrukcie platenia fixného a flexibilného
členského príspevku členmi združenia MNAS LEV.“
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-14
MZ schvaľuje aby pred rozhodnutím o návrhu na zvýšenie fixného členského príspevku bola
predsedníčka združenia MAS LEV pozvaná na zasadanie MZ v januári 2018 za účelom
vysvetlenia podmienok hospodárenia MAS LEV z dôvodov návrhu na zvýšenie fixného príspevku,
konštrukcie platenia fixného a flexibilného členského príspevku členmi združenia MAS LEV.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
07.12.2017
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
+
+
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Mgr. Milan Blahovský

+
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Ing. František Pravlík
Navrhujem aby sme k tomuto bodu zvolali pred MZ pracovné rokovanie.
Marián Boržik
Predniesol správu zo zasadnutia komisie pre výstavbu. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu ohľadne rozšírenia zberného dvora, výzva bude v apríli. Budeme sa týmto
zaoberať budúci rok.
Mgr. Jozef Bača
Máme informácie o Hincovciach?
MVDr. Michal Kapusta
Prvýkrát keď sme podali projekt Ekospiš – projekt neprešiel, firma sa zrušila, druhý projekt
neprešiel, teraz je podaný tretíkrát. Teraz som bol na správnej rade, projekt by mal byť do 90 dní
úspešný. Keby to prešlo bolo by to super.
Vladimír Tomko
Predniesol správu zo zasadnutia komisie ŽP. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ing. František Pravlík
Predniesol správu zo zasadnutia majetkovej komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Nestihol som pri návrhu zmeny programu rokovania doplniť bod rokovania, tak ak by ste dovolili
prednesiem ho teraz. Každé MZ sme tu oboznamovaní p. primátorom o investičných zámeroch,
projektoch atď. vidíme to všetko čo tu je, čo sa v meste robí, každé MZ hovorené prechádza do
realizácie a do výsledkov. Nakoľko sa na spracovaní projektových dokumentácií, rôznych žiadostí
o finančné krytie projektov a ďalších sociálno-ekonomických aktivitách počas roka v nemalej
miere podieľajú aj zamestnanci mesta navrhujem aby boli v rámci finančných možností
odmenení.
Za mimoriadnu iniciatívu pri príprave a realizácii investičných projektov za účelom kontinuálneho
budovania a skrášľovania mesta Spišské Podhradie a úspešnom zabezpečovaní finančných
prostriedkov z euro fondov a zdrojov NFP navrhujem primátorovi mesta MVDr. Michalovi
Kapustovi podľa zákona č. 253/1994 Z. z. v aktuálnom znení zvýšenie platu o 70% za obdobie od
01.12.2017 do 28.02.2018.
Ing. Stanislav Ledecký
Mám citovú dilemu. Poprosím Ing. Lisoňa by vysvetlil problematiku.
MVDr. Michal Kapusta
Zamestnanci MsÚ a MsKS boli ohodnotení na ku koncu roka v rámci možností, ktoré má primátor.
Keď chcete rozprávať o mojom navýšení tak poviem, že ma to teší čo si povedal, pán poslanec, je
to výsledok všetkých nás aj vás aj kolegov na úrade. Ak si chcete dať vy sebe odmeny nemám
problém, ja by som povedal, žeby ste mohli dať nejakú odmenu hlavnému kontrolórovi – pripravil
VZN, ktoré sme schvaľovali na minulom zasadnutí MZ, snaží sa. Nedávajte mi to takouto formou
ale na januárovom MZ zmeňte rozpočet a ja sa zriekam týchto peňazí a chcem za ne kúpiť
stoličky do bývalej Reštaurácie pod hradom. Navýšite mi plat, štát zoberie daň z toho. Aj predtým
odmeny som dal na ples. Ak to hlavný kontrolór dovolí tak radšej dajte peniaze na stoličky, ja tú
finančnú odmenu nechcem. Teší ma, že ste na to mysleli.
Ing. Ján Lisoň
Navrhujem kolegovi Pravlíkovi aby svoj návrh stiahol.
Môj názor – treba sa zaoberať tvojim stanoviskom, pán primátor, že treba zvážiť odmenu
hlavnému kontrolórovi.
MVDr. Michal Kapusta
Hlavný kontrolór je na úväzok 0,4. Aj vy si zaslúžite ku Vianociam. My máme platy.
Ing. Ján Lisoň
Nesúhlasím aby sa vyplácali odmeny pre poslancov, nevidím dôvod aby sa odmeny vyplácali.
Každý môže povedať svoj názor.
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Peter Hanigovský
Navrhujem hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 1 mesačného platu za rok 2017.
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-15
MZ schvaľuje mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie vo výške 25%
mesačného platu v mesiacoch 12/2017, 01/2018, 02/2018 a 03/2018.
Zodpovedný:
Termín:
07.12.2017
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

Ing. František Pravlík
Tento návrh na odmenu zamestnancov stiahnem ale čo som hovoril o primátorovi tento návrh
zostáva.
Ing. Ján Lisoň
Pán primátor hovorí, že sa odmeny vzdáva.
Ing. František Pravlík
Beriem svoj návrh späť.
Mgr. Milan Blahovský
Máme za sebou ďalšie obdobie práce, tak ako pracoval primátor, zamestnanci aj MZ a svojimi
aktivitami aj ústretovým prístupom napomohli prechodu mnohých dobrých vecí. Sme v období
kedy naozaj sa isté veci dobre schvaľujú a rýchlo sa aj riešia. Zišlo sa možno aj menej „farebné“
zastupiteľstvo. Nemáme veľmi rozdielne hlasovania. Chcem poďakovať primátorovi, že za to, že
sa mesto zveľaďuje. Aj keď v kútiku duše máme dilemu aby nás ľudia nepovažovali za nejakých
„nenajedených“, nejakú formálnu odmenu by sme si mali navrhnúť, aspoň takouto formou sme si
mohli poďakovať za to, že sme prispeli k tomuto čo sa v meste robí. Vyslovujem pokoru pred
rozhodnutím pána primátora neprijať odmenu, možno opačná reakcia by vyvolala určitú reakciu
niektorých občanov, urobil gesto voči občanom a mestu. Navrhuje odmenu 100 € pre poslanca,
ak to nezruinuje rozpočet. Môžete dať aj iný návrh.
Ing. Ján Lisoň
Každý výdavok by mal byť krytý v rozpočte. Platia také zásady. Aj na finančnej komisii som na
záver povedal, že treba riešiť výdaje.
Peter Hanigovský
Učme sa od pána primátora, keď budeme mať odmeny, dajme ich na stoličky alebo ako povedal
p. Vandraško aj 1,- € je symbolické.
Mgr. Jozef Bača
Navrhujem tajné hlasovanie. Prečítajte si zápisnicu z kultúrnej komisie.
MVDr. Michal Kapusta
My ju nemáme.
Mgr. Jozef Bača
Predniesol správu zo zasadnutia kultúrnej komisie.
Prebehlo tajné hlasovanie za vyplatenie poslaneckej odmeny v roku 2017:
- za 8 poslancov
proti 3 poslanci
Uznesenie č.: MZ-10-17-B-16
MZ schvaľuje odmeny pre poslancov MZ vo výške 140,- € brutto pre jedného poslanca do
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15.01.2018.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

07.12.2017

Ing. Ján Lisoň
Predpokladám, že navrhovateľ a p. poslanci majú preštudované zásady odmeňovania. Uznesenie
sme prijali nedostatočné. V roku 2015 nastalo to isté - schválil sa doplnok – prečítal znenie.
Nestačí určiť výšku ale aj podmienky. Podľa mňa k podmienkam stačí uviesť termín výplaty aby
sme dali za dosť zásadám, ktoré sme sami schválili.
Považujem za dôležité uviesť termín lebo v zásadách o odmeňovaní sa o tom hovorí. Tento
termín sa musí zmeniť uznesením. Treba to do uznesenia uviesť.
Peter Hanigovský
Vzdávam sa koncoročnej odmeny ako poslanec.
Uznesenie č.: MZ-10-17-A-6
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

07.12.2017

Bod č.: 13

Rôzne
Štefan Faltin
Chcem sa opýta o parkovanie autobusu na Sídlisku hrad v areáli našej budovy.
MVDr. Michal Kapusta
Musí sa ukončiť projekt.
Mgr. Peter Vandraško
Ja by som chcel upozorniť na rannú premávku k hornej škole – je veľký problém s komunikáciou
do školy a zo školy. Tam sa zlievajú všetci rodičia, ktorí prichádzajú s autami, do jednej školy aj
druhej, teraz keď napadal sneh sa divím, že sa niečo neudialo, autá zostávajú stáť v kopci. Treba
sa tým vážne zaoberať, či to riešiť jednosmerkou alebo ako, nech sa to rieši. Po obidvoch
stranách odstavené autá. Vieme čo je so vzorodevom? Čo tam bude? Keď tam dôjde k prestavbe
a príde k určitým akitivitám to bude ešte umocnené. Ani jedna cesta ráno nie je tak zaťažená, ako
táto, jedna katastrófa.
MVDr. Michal Kapusta
Zavoláme dopravného inžiniera aby sme našli riešenie. Je to tam ako hovoríš, je to pravda.
Ing. Ján Jurečko
Ďakujem za to, že mesto urobilo chodník a bezpečnosť trošku stúpla. Dostal som informáciu, že
priestory bývalého vzorodevu budú využívané ako skladové priestory, ak je to tak, vieme čo to
prinesie, čo sa týka prísunu a odsunu nákladných áut. Žiaci zo ZŠ Palešovo nám. 9 sa stravujú
u nás, ide o najmenšie deti, tie sa presúvajú bočným vchodom okolo pontencioálnych priestorov.
Je najvyšší čas aby sa vyvolalo rokovanie aby sa usmernila doprava.
MVDr. Michal Kapusta
Musíme sa tým zapodievať.
Jozef Komara
Pani Stoláriková zvažuje v časti za ambulanciou MUDr. Hudáka urobiť parkovisko ako my sme
urobili pri fare, aspoň pre začiatok. Bude to problematické. Firma bude potrebovať parkovacie
priestory. Budú nejaké rokovania.
Peter Hanigovský
Rampa pri CVČ – je tam diera, odbité, je to naše zariadenie. Chata Diana stála pozdĺžne okolo
cesty, ten pán čo mi o chate Diana hovoril, tvrdil, či to nie je prerobený pozemok.
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Bod č.: 14

Záver
MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem vám za účasť na dnešnom rokovaní, za vašu prácu celý rok, ďakujem za všetko.
Pozývam vás v decembri na kultúrne podujatia v meste. Oboznámil poslancov s kultúrnymi
podujatiami v mesiaci december.
MZ bolo ukončené o 19.10 hod.

V Spišskom Podhradí dňa 07.12.2017

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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