Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 14.3.2013
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obsah

Predkladá

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
O projektoch a pracovných cestách
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za
rok 2012
Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2012
Záverečný účet mesta za rok 2012
Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta
K 31.12.2012
Majetok mesta:
1.) NDS a.s. - žiadosť o odkúpenie pozemku
2.) Vzorodev výrobné družstvo- dohoda o mimosúdnom
vyrovnaní
3.) PhDr .Kotlár a spol. –
4.)
5.) žiadosť o vysporiadanie pozemkov
6.) Ivan Sokolský - žiadosť o prenájom pozemku
7.) Prenájom parkoviska pod hradom na sezónu 2013
8.) SVB Štúrova 2 - žiadosť o odstránenie nefunkčného
komína kotolne na Štúrovej ul. č. 1

predsedajúci
primátor
primátor
zástupca primátora

10.

IBV – Pivovar – stanovisko k územnému konaniu

11.

Evidencia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Spišské
Podhradie
Energetický klaster VÚC Prešov – ELENA – program technickej
podpory VÚC Prešov
Prideľovanie bytov :
- bytu na Palešovo 25 v Spišskom Podhradí
VZN č. 2/2013 na ochranu verejného poriadku
VZN 3/2013 o podmienkach podnikania v meste Spišské
Podhradie
VZN č 4/2013 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov
VZN 5/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
a oslavné účely
Správa z kontroly inventarizácie pokladne
Informácia o zmene organizačnej štruktúry mesta Spišské
Podhradie
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Žiadosť p. poslanca Hanigovského o zverejnenie platových
náležitostí zamestnancov rozpočtových a príspevkových
organizácií mesta a MsÚ v Spišskom Podhradí

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

hlavný kontrolór
Ing. Čarná
Ing. Čarná
Mgr. Srnka
primátor,
zástupca primátora

primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
primátor,
zástupca primátora
predsedovia komisií
p. Hanigovský
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23.

Záver

predsedajúci

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

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

O
N
+
+
+

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Peter Hanigovský
Štefan Faltin
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ
Mgr. Miloslav Repaský
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Privítal prítomných poslancov, hostí a Dr. Štelbackého – audítora.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-1

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

Termín:

14.03.2013

Primátor:

+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Za overovateľov navrhujem p. Horbaľa a p. Longauera.
Miroslav Longauer
Nechcem byť do konca volebného obdobia overovateľom ani v návrhovej komisii.
Za druhého overovateľa bol navrhnutý p. poslanec Repaský. Súhlasil.
Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
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MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení. Uznesenia ste mali zaslané domov, má niekto dotazy
k uzneseniam?
Miroslav Longauer
Uznesenie – výstavba chodníka na Spišský hrad. Plní sa?
Mgr. Jozef Bača
V zime sa nerobil chodník.
Miroslav Longauer
Boli teraz pekné dni.
MVDr. Michal Kapusta
V zime sa chodník nerobil, materiál je navozený, nech sa ustáli počasie a uvidíme. To uznesenie
trvá, je v plnení.
Miroslav Longauer
Čakáme kým sa ustáli čas, ale tento chodník nie je priorita vedenia mesta. Nechcem sa
vyjadrovať k dôvodovej správe p. Varša. Maria sa uznesenia a sedíme tu zbytočne. Je to krutá
realita, kde sa neplnia uznesenia na úkor iných uznesení.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu o grantoch a pracovných cestách.
Uznesenie č.: MZ-4-13-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2012
JUDr. Jozef Tekeli
Predložil stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2012. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
Hlavný kontrolór odporúča celoročné hospodárenie mesta uzavrieť bez výhrad.
Peter Hanigovský
Záverečný účet sme preberali na finančnej komisii. Účtovne sa nedá nič urobiť, môžeme prijať
nejaké stanoviská aby sa niektoré veci mohli zlepšiť. V kapitáloch sme stratoví. Môžeme ďakovať
rezerve, ktorú sme mali z drevín, že nám umožnila robiť tie investície, ktoré sme robili. Vždy je
dobré keď sú voľné zdroje. Cez MAS idú tie obce, ktoré majú peniaze lebo investujú ale potom sa
im peniaze vrátia, aj keď je tam časový posun financií.
Mgr. Jozef Bača
Určite je lepšie požičať si z vlastných peňazí ako z cudzích.
Uznesenie č.: MZ-4-13-A-2

MZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie
k návrhu záverečného účtu mesta Spišské Podhradie za rok 2012.
Zodpovedný:
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 6

Správa audítora k záverečnému účtu mesta za rok 2012
Ing. Slávka Čarná
Predniesla výrok audítora k záverečnému účtu: „Podľa môjho názoru, účtovná závierka
poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie
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mesta Spišské Podhradie k 31.12.2012 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia
rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že
som nezistil vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali
vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta
a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej
závierke.“
Uznesenie č.: MZ-4-13-A-3

MZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2012.
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Zodpovedný:

14.03.2013

Bod č.: 7

Záverečný účet mesta za rok 2012
Ing. Slávka Čarná
Všetky podklady k záverečnému účtu ste mali zaslané mailom. Finančná komisia odporúča
schváliť celoročné hospodárenie mesta za rok 2012. Máte nejaké otázky?
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-2

MZ schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Spišské Podhradie za rok 2012 bez výhrad.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
V utorok bola zvolaná dozorná rada Služieb mesta - nebola uznášania schopná, ospravedlnil sa
pán Petrek a Furman. Výsledok je, že Služby mesta sú v strate 5 222,- €.
Peter Hanigvský
Hlavný kontrolór nás upozornil, že treba riešiť stratu v s.r.o. Sanovať stratu, ktorá vzniká
z verejných zdrojov sa nedá. Najjednoduchšie by bolo zvýšenie podielu za správu bytov.
Mgr Jozef Bača
Mesto nedopláca. V jednom roku Služby mesta dokázali ponížiť stratu aj s pomocou mesta . Tak
isto sa to stalo aj za minulý rok.
Ing. Marián Tirpák
V zápisnici je napísané aby bola čiastka za správu bytov pohyblivá, nie je napísané, že sa
zvyšuje. Budúci rok sa odovzdajú ďalšie byty na ulici Starý jarok 47 a keď budú tieto byty
obsadené tak sa znovu zvýši príjem mesta a aj s.r.o. za správu bytov. Aká má byť réžia za
správu, o tom sme často rokovali a dalo sa 30%. Vypracoval som k tomu správu, ktorú ste
obdržali, že v akom finančnom pomere je fungovanie s.r.o. a predtým systém aký bol. Privítal by
som aby ste prišli diskutovať aké máte svoje názory na to a si vysvetlíme veci a myslím si, že
dospejeme k spoločnému rozhodnutiu a bolo by jasné, že mesto nedopláca na s.r.o. ale z toho
profituje. Minulý rok ste dali prenájom parkoviska pod hradom za 8 000,- € a sme v strate 5 000,€. Keby ste boli nechali nájomné ako bolo predtým tak by strata nebola.
Peter Hanigovský
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Na minulej dozornej rade si hovoril, že nejaká firma má robiť školenie ohľadom správy cintorína.
MVDr. Michal Kapusta
Školenie pre cintorínske služby boli v roku 2010 a 2011. Služby mesta oproti roku 2011 ušetrili
2 000,- €. Bol pokles pohrebov a mínus je na pohrebných službách. Je pokles výberu parkovného
v meste lebo nie je mestská polícia v meste.
Miroslav Longauer
Vyberá sa parkovné v meste?
Ing. Marián Tirpák
Parkovné sa vyberá formou parkovacieho poriadku cez automaty.
Miroslav Longauer
Je to kontrolovateľné?
Ing. Marián Tirpák
Autá kontroluje štátna polícia ale nie je tá kontrola tak častá ako keď to robila mestská polícia.
Miroslav Longauer
Mám otázku na teba, pán primátor, vie existovať mesto aj bez s.r.o.?
Mgr. Jozef Bača
Touto témou sa zaoberáme už niekoľko rokov. Vieme z akých dôvodov bola založená s.r.o.
Potrebná je.
Peter Hanigovský
Bol záujem o prenájom kotolní zo strany prešovskej firmy. Posúdenie na finančnej komisii sa
pozastavilo lebo mala záujem aj ďalšia firma, dali sa podklady českej firme, ktorá má zaslať
stanovisko. Potom sa tým bude zaoberať finančná komisia.
Mgr. Jozef Bača
Dve firmy si vyžiadali podklady.
Ing. Marián Tirpák
Bol tu zástupca z ostravskej firmy. Chcel zobrať len časť kotolní. Vyžiadal si ďalšie informácie
a že pošle záväzné stanovisko za akých podmienok by prevádzkovali oni kotolne. Je treba si
posúdiť či to je reálne, že firma investuje a zníži výrobu tepla. Musí prísť firma odprezentovať
svoje ponuky.
Peter Hanigovský
Ešte sme nič nerozhodli. Pýtam sa len ako to je s ponukami. Treba vyzvať firmy aby nám dodali
podklady do budúceho zasadnutia finančnej komisie alebo nech prídu prezentovať svoje
stanovisko. Finančná komisia môže byť za účasti všetkých poslancov aby sme to prebrali a mohli
povedať čo ďalej.
Mgr. Jozef Bača
Musia nám dať konkrétne návrhy.
Štefan Faltin
Pán Longauer spomenul parkovné. Komisia OVP dala návrh ohľadne parkovného aby s.r.o.
prijala človeka, ktorý je evidovaný na úrade práce, aby upozorňoval ľudí aby si zakúpili parkovací
lístok. Na najbližšie zasadnutie komisie prizveme aj riaditeľa s.r.o. aby sme sa tým zaoberali.
Miroslav Longauer
Súhlasím lebo mám postreh že v meste parkuje hocikto a kedykoľvek. Štátna polícia kontroluje
autá len nemôžu byť stále tu. Veľa ľudí tento systém zneužíva.
Vladimír Petrek
Koľko máme parkovných miest v meste, p. riaditeľ?
Ing. Marián Tirpák
Všetkých je niečo cez 100.
Vladimír Petrek
Či ten človek, ktorý to bude kontrolovať, či to bude rentabilné. Zase prídeme o časť peňazí, preto
sa pýtam koľko je tých platených miest.
Mgr. Miloslav Repaský
Či to je rentabilné.
Štefan Faltin
Ten človek by bol platený z úradu práce.
Vladimír Petrek

5

Či to je rentabilné kontrolovať platené parkovacie miesta.
Štefan Faltin
Tak potom nerobme nič.
MVDr. Michal Kapusta
Platených parkovacích miest je cca 70.
Bod č.: 8

Správa o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2012.
Mgr. Jozef Srnka
Predniesol správu o výsledku inventarizácie majetku mesta k 31.12.2012. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Peter Hanigovský
Nedá sa porovnať s minulým rokom. Ako stojíme so záväzkami či sú väčšie alebo menšie?
Mgr. Jozef Srnka
Neviem to teraz povedať.
Uznesenie č.: MZ-4-13-A-4
MZ berie na vedomie správu hlavnej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku mesta
k 31.12.2012.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 9

Majetok mesta
Peter Hanigovský
Finančná komisia odporúča odpredať NDS pozemok o rozlohe 7 m2 za cenu 10,50 €. Celkovo je
to 91,39 €.
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia taktiež odporúča odpredaj pozemku.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-3
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – časť parcely KN-E - 813/1 – orná pôda vo
výmere 76, ktorá je podľa GP č. 36315583-053-2012 zo dňa 26.07.2012, overeného Správou
katastra Levoča dňa 03.12.2012 pod číslom 895/2012, označená ako parcela KN-C 2234/45 –
ostatné plochy vo výmere 5 m2 a parcela KN-C 2232/14 – ostatné plochy vo výmere 2 m2,
odčlenená z parcely č. KN-E – 813/1 – orná pôda z celkovej výmery 76 m2 zapísanej na LV č.
2269 na Národnú dialničnú spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001
spôsobom podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta
sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku
a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
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Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-13-B-4
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj novovytvorených pozemkov v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C
2234/45 – ostatné plochy vo výmere 5 m2 a parcela KN-C 2232/14 – ostatné plochy vo výmere 2
m2 , vzniknuté podľa GP č. 36315583-053-2012 zo dňa 26.07.2012, overeného Správou katastra
Levoča dňa 03.12.2012 pod číslom 895/2012 oddelením od pozemku parcela KN-E – 813/1 -orná
pôda vo výmere 76 m2 zapísaná na LV č. 2269 pre Národnú dialničnú spoločnosť, a.s., Mlynské
Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001 za celkovú sumu 91,39 € (slovom: deväťdesiatjeden
eur tridsaťdeväť centov). Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Dr. Šimkuláková, právna zástupkyňa Vzorodevu, mala prísť odprezentovať žiadosť Vzorodevu
ale ja havária pred Odorínom tak sa nemohla dostaviť. Okolo Vzorodevu sme sa rozprávali dosť
ohľadom vysporiadania pozemkov.
JUDr. Jozef Tekeli
Podal informáciu ohľadne žiadosti vzorodevu v.d. Spišské Podhradie.
MVDr. Michal Kapusta
Vzorodev čaká na stanovisko mesta a potom bude konať. Stavebná komisia navrhuje vysporiadať
pozemky aby sme nešli súdnou cestou. Týmto môžeme len získať lebo potom už môže byť len
súdny spor.
Mgr. Miloslav Repaský
Na finančnej komisii sme pozerali pásy , to sa jedná o 1/3.
JUDr. Jozef Tekeli
Vysvetlil situáciu: práva k časti pozemkov Vzorodev preukazuje hospodárskou zmluvou a k časti
pod stavbou rozhodnutím o vyvlastnení. Môžete si prísť nahliadnuť geometrický plán. Bola
vznesená požiadavka aby som preveril platnosť hospodárskej zmluvy a skutočnosť, ži bolo na
základe nej zaplatené. Celkom tejto požiadavke nerozumiem, keďže neviem čo sa rozumie pod
„preverením platnosti hospodárskej zmluvy“. Hospodárska zmluva tu je a to je fakt a obsahuje
zákonom predpísané náležitosti. Inak platnosť zmluvy z roku 1977 preveriť nedokážem. Pokiaľ sa
jedná o platbu Vzorodev nemá doklad o zaplatení sumy, za prevod pozemku.
Peter Hanigovský
Navrhujem aby sa to vrátilo na rokovanie do finančnej komisie. Pán Lisoň navrhol aby Vzorodev
predložil hospodársku zmluvu.
Mgr. Miloslav Repaský
Tu môžeme my len niečo získať a hospodárska zmluva je z roku 1977, vtedy neplatiči
neexistovali.
Vladimír Petrek
Nevieme aká tam bola vtedy situácia. Doklad o zaplatení neexistuje a vieš aké boli časy, že sa
veci vyvlastňovali atď.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-5

MZ schvaľuje presunúť žiadosť Vzorodevu v.d. Spišské Podhradie na prerokovanie vo
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finančnej komisii.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

14.03.2013

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Žiadosť p. Kotlára o vysporiadanie pozemkov – neboli jasné veci ako k tým pozemkom prišiel. Na
finančnej komisii sme o tom nerokovali lebo sme preberali záverečný účet mesta. Treba nájsť
finančné zdroje na vysporiadanie tohto pozemku.
Mgr. Jozef Bača
Sú to jeho pozemky a chce si ich vysporiadať.
Mgr. Jozef Srnka
Stavebná komisia odporúča odkúpiť pozemky a odporúča finančnej komisii nech stanoví cenu za
pozemok.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-6

MZ schvaľuje presunúť žiadosť PhDr. Jána Kotlára na prerokovanie vo finančnej komisii.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Žiadosť p. Sokolského – komisia súhlasí so spevnením plochy na parkovanie. Pri skončení nájmu
aby dal pozemok do pôvodného stavu.
Mgr. Jozef Srnka
Stavebná komisia dala súhlasné stanovisko. Medzitým prišiel projekt na rekonštrukciu potoka.
Peter Hanigovský
Pozastaviť do začiatku rekonštrukcie potoka.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba mu ponúknuť nech si upraví priestor do začiatku úpravy potoka.
Štefan Faltin
Informovať ho o rekonštrukcii potoka.
Mgr. Jozef Srnka
Treba schváliť osobitný zreteľ pri prenájme.
Štefan Faltin
Treba mu vysvetliť o čo ide, že sa bude rekonštruovať potok.
Peter Hanigovský
Súhlasiť s prenájom pozemku od doby ukončenia regulácie pozemku.
Mgr. Miloslav Repaský
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Určite ho k tomu niečo vedie, keď dal žiadosť. Prečo mu nevyhovieme?
Miroslav Longauer
Dajme to do nájmu ale upovedomiť ho, že keď sa bude rekonštruovať potok tak musí ukončiť
prenájom.
Mgr. Jozef Bača
Pán poslanec Hanigovský diktoval návrh na uznesenie, prerušili ste ho. Dajte iný návrh.
MVDr. Michal Kapusta
Komisie dali súhlasné stanovisko. Musí to byť rozoberateľné. Dá sa s ním dohodnúť, že spevnenú
plochu urobí po regulácii potoka. Každá zmluva a nájom sa dá vypovedať. Som za to aby to mal.
JUDr. Jozef Tekeli
Upozorňujem, že pred hlasovaním je potrebné ešte schváliť, že sa jedná o prípad hodný
osobitného zreteľa.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-7

MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného
zreteľa pri prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: časť parcely KN-C 1783
zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 3090 m2 zapísanú na LV č. 1 podľa
situačného nákresu vo výmere 10,5 m2 v katastrálnom území Spišské Podhradie pre
Ivana Sokolského, trvale bytom Hviezdoslavova 30 spôsobom podľa citovaného
zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prenájmom majetku mesta sa prispeje k
ochrane majetku obyvateľa mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-13-B-8

MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom pozemku v k.ú. Spišské Podhradie a to časť
parcely KN-C 1783 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 3090 m2 zapísanú
na LV č. 1 podľa situačného nákresu vo výmere 10,5 m2 pre Ivana Sokolského, trvale
bytom Hviezdoslavova 30, Spišské Podhradie za cenu 0,70 €/m2/rok dobu do začatia
rekonštrukcie potoka.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský

9

Prenájom parkoviska pod hradom - sú dve možnosti alebo sa vypíše VOS alebo sa dá do
prenájmu s.r.o. Prečítal stanovisko komisie. Komisia navrhuje vyhlásiť VOS.
MVDr. Michal Kapusta
Keď ide návrh na VOS nech je pripravený B variant z mesta. Nech je jasný a nech je dané kedy
sa má vyhlásiť VOS atď.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-9
MZ schvaľuje p r e n á j o m majetku vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie, a to: 1.)Sociálneho
zariadenia na Štefánikovej ulici na parcele KN-C 1843/2, 2.)Parkovisko na parcelách KN-E 2623
o výmere 620 m2, KN-E 2624/1 o výmere 356 m2, KN-E 2625 o výmere 900 m2 KN-E 2626
o výmere 1697 m2, 3.)Parkovisko na parcele KN-C 1760 o výmere 1149 m2 na účely
prevádzkovania parkovísk a sociálneho zariadenia počas letnej turistickej sezóny formou
obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka, § 9a, bod 1 písm. a) a
bod 9, zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí, stanovuje podmienky verejnej obchodnej
súťaže (príloha) a menuje komisiu na posúdenie súťažných návrhov v zložení: (poslanci MZ).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan
Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť SVB Štúrova 2 o zbúranie nefunkčného komína - dali sme vypracovať ponuky na
zbúranie komína. Cenovú ponuku na búranie sme nezohnali. Uranpres sme oslovili, ešte neprišla
odpoveď. Náklady na výplne medzi bytovkou a komínom a priestor by sa uzatvoril polystyrénom
tak to činí cca 700,- € - to je cena izolácie. Cenovú ponuku na búranie nemám. Stavebná komisia
trvá na tom aby komín zostal stáť. Bolo by dobré osloviť firmu, ktorá bude zatepľovať bytovku aby
priestor medzi komínom a bytovkou vyplnila zatepľovacou hmotou.
Mgr. Miloslav Repaský
Osobne sa pripájam k názoru, že ponechať komín. Sme v jednaní s firmami, ktoré dodávajú teplo
a potom sa rozhodneme.
Uznesenie č.: MZ-4-13-F-1

MZ zamieta žiadosť SVB Štúrova 2 Spišské Podhradie o odstránenie nefunkčného
komína kotolne na Štúrovej ulici č. 1.
Zodpovedný:
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

IBV Pivovar – stanovisko k územnému konaniu
10

MVDr. Michal Kapusta
Zaslali sme vám podklady. Táto lokalita je v štádiu rozpracovanosti. Mesto podpísalo zmluvu
o budúcej zmluve s energetikou Košice. Máte nejaké dotazy k riešeniu jednotlivých pozemkov
k tejto lokalite? Mapky ste dostali skôr. Jedná sa o 34 pozemkov.
Peter Hanigovský
Hovorilo sa o obytnom dome keby sme chceli riešiť iné veci.
MVDr. Michal Kapusta
V prípade žeby sme išli do výstavby bytového domu, toto členenie je v súlade s územným plánom
a dá sa použiť na výstavbu bytového domu. Schválenie tohto členenia je potrebné k tomu aby
mohli projektanti zakresliť NN prípojky. RWE preplatí 50% nákladov na prekládky vysokého
napätia. Mesto zaplatí NN prípojky pre 34 parciel. RWE preplatí náklady na NN prípojky ak bude
70% vlastníkov parciel. Na stavebné povolenie je potrebné územné konanie. Na budúci rok by sa
išlo do stavby prípojok VN a NN a je potrebné rozmýšľať či tam chceme plyn, vodovod,
a kanalizáciu.
Peter Hanigovský
Je možné žeby prípojky robilo RWE v rámci svojich kapacít? Som za to aby si to zrealizovali oni.
MVDr. Michal Kapusta
Ak to bude robiť RWE už to nebudú dávať ohodnocovať znalcovi. Malo by byť preplatených 100%
nákladov. To sa stane vtedy ak bude napojených 70% vlastníkov.
Mgr. Miloslav Repaský
Keby sa išlo do výstavby bytového domu je to v štúdii?
MVDr. Michal Kapusta
Dá sa pojať do PD a na stavebné povolenie.
Vladimír Petrek
Je samozrejmosťou pokračovať v jednaní s SPP a vodárňami. Aby sa v jednaní ďalej
pokračovalo. Predať stavebný pozemok bez sietí to nie je asi dobré.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-10

MZ schvaľuje územné členenie parciel pre výstavbu rodinných domov IBV Pivovar podľa
situačného výkresu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Evidencia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Mesto sa ide uchádzať o grant – LxKP – obnova chodníkov, ktoré sa nachádzajú pri cestách
druhej a tretej triedy a bude to prílohou ku grantu. Tieto miestne komunikácie sú naše aby s tým
nebol problém pri schvaľovaní na ROP a SORO.
Mgr. Miloslav Repaský
A lokalita Pivovar tam nie je zahrnutá? Bolo by dobré keby to už bolo.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-11
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MZ schvaľuje zoznam miestnych komunikácií v správe a majetku mesta: Bielidla, Dr.
Špirku, Galova, Hviezdoslavova, Jarmočná, Komenského, Kúpeľná, Podzámková,
Robotnícka, Sídlisko hrad, Spišská Kapitula, Starý jarok, Školská, Štúrova, trhovisko,
Vodný rad.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-13-B-12

MZ schvaľuje zoznam chodníkov v správe a majetku na uliciach: Bielidla, Dr. Špirku,
Galova, Hviezdoslavova, Jarmočná, Komenského, Kúpeľná, Levočská cesta, Májová,
Mariánske námestie, Palešovo námestie, Podzámková, Prešovská, Robotnícka, Sídlisko
hrad, Spišská Kapitula, Starý jarok, Školská, Štefánikova, Štúrova, Trhovisko, Vodný rad
a chodník na Spišský hrad.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 12

Energetický klaster VÚC Prešov – Elena – program technickej podpory VÚC
Prešov
MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia odporúča vstúpiť do programu Elena a navrhuje doplniť do programu Materskú
školu, Požiarnu zbrojnicu a Reštauráciu pod hradom.
Peter Hanigovský
Spomína sa spoluúčasť mesta 10%. To len vtedy keď sa to bude realizovať?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Na obdobie 4 rokov.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-13
MZ schvaľuje:
1. pristúpenie k žiadosti Prešovského samosprávneho kraja o technickú pomoc „ELENA“
financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP (ďalej len „grant Elena“)
2. spolufinancovanie oprávnených výdavkov „grantu ELENA“ vo výške 10 % technickej pomoci
zodpovedajúcej podielu vo vzťahu k plánovaným investíciám, a to v období predpokladaného
trojročného trvania implementácie „grantu ELENA“
3. zabezpečenie vyhlásenia verejného obstarávania a podpisu zmluvy s dodávateľom v období
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4.

do troch rokov od podpisu zmluvy o „grant ELENA“ a následnú realizáciu naplánovaných
investícií
poskytovanie súčinnosti a spolupráce s Prešovským samosprávnym krajom, projektovými
partnermi a implementačnou jednotkou

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

Termín:

14.03.2013

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Prideľovanie bytov
Peter Hanigovský
Preniesol návrh na uznesenie k prideleniu bytov.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-14
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 11 na i Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pána
Patrika Dugasa a manželku Ivanu Dugasovú, trvale bytom Žehra 65 na dobu určitú od 1.4.2013
do 30.6.2013 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 14

VZN č. 2/2013 na ochranu verejného poriadku
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol návrh VZN č. 2/2013 na ochranu verejného poriadku. Tak ako som všetky dnes
predkladané 4 VZN vypracoval, tak rešpektujú podané protesty prokurátora. Predchádzajúce texty
sa značne zúžili na základe požiadavky prokurátora. Návrhy Vám boli zaslané elektronickou
poštou. Skúste sa pýtať na jednotlivé návrhy. K návrhu VZN 2/2013 nikto z občanov nepodal
žiadnu pripomienku.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-15

MZ vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 152/12-4 zo dňa 29.11.2012 podanému proti VZN
mesta Spišské Podhradie č. 11/2012 na ochranu verejného poriadku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
13

Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
0
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

VZN 2/2013

MZ schvaľuje VZN č. 2/2013 na ochranu verejného poriadku.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

14.03.2013

Primátor:

+
0
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
+
-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

VZN č. 3/2013 o podmienkach podnikania v meste Spišské Podhradie
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol návrh VZN č. 3/2013.
K návrhu nariadenia podal pripomienky iba Ing. Lisoň. Bolo uskutočnené vyhodnotenie
pripomienkového konania. Pripomienky považujem iba za bližšiu špecifikáciu predloženého textu
VZN a odporúčam im vyhovieť.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-16

MZ vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 166/12-5 zo dňa 21.1.2013 podanému proti VZN
mesta Spišské Podhradie č. 10/2012 o podmienkach podnikania v meste Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-13-B-17

MZ schvaľuje pozmeňujúci návrh k návrhu VZN č. 3/2013 v znení: v čl. 2 ods. 2 písm. e)
sa slovné spojenie „čerpacia stanica“ nahrádza slovným spojením „čerpacia stanica
pohonných hmôt“ a dopĺňa sa slovným spojením „po 22. hodine je povolená iba
prísluchová hudba“
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
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Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

VZN 3/2013

MZ schvaľuje VZN 3/2013 o podmienkach podnikania v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 16

VZN č. 4/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
JUDr. Jozef Tekeli.
Predniesol návrh VZN č. 4/2013.
Dostali sme viacero pripomienok od Ing. Lisoňa. Prečítal pripomienky Ing. Lisoňa. Oboznámil
poslancov s vyhodnotením pripomienkového konania. Upozorňujem, že prokuratúra kladie dôraz
aby sme sa neodkláňali od textu zákona pri používaní terminológie. Rešpektujme terminológiu
zákona a preto odporúčam akceptovať iba jednu pripomienku v čl. V ods. 2. Návrh prečítam pred
hlasovaním.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-18

MZ vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 169/12-5 zo dňa 21.1.2013 podanému proti VZN
mesta Spišské Podhradie č. 2/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-13-B-19

MZ schvaľuje pozmeňujúci návrh k VZN č. 4/2013: v čl. 5 ods. 2 sa vypúšťa slovné
spojenie „Držiteľ psa alebo“.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
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Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

VZN 4/2013

MZ schvaľuje VZN č. 4/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17

VZN č. 5/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné
účely
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol návrh VZN č. 5/2013. Návrh tohto VZN nebol pripomienkovaný.
Mgr. Miloslav Repaský
Parkovisko pod Spišským hradom je v červenom režime?
JUDr. Jozef Tekeli
Áno. Parkovisko pod hradom je v prísnejšom režime podľa tohto VZN. Zákaz sa na tomto mieste
nevzťahuje iba na prvý a posledný deň.
Mgr. Miloslav Repaský
Ako je to s dvojtýždňovým posunom?
JUDr. Jozef Tekeli
Pokiaľ sa jedná o ohňostrojné práce, teda nie bežnú pyrotechniku, musí ten kto hodlá vykonávať
ohňostrojné práce požiadať mesto o súhlas.
Mgr. Miloslav Repaský
Vždy sa niečo nájde čo sa dá napadnúť. K tomu sme dospeli následkom niečoho. Stojím za tým
čo sme predtým schválili. Aj pri tom žobraní sme možno nezvolili vhodné slovo. Ak je niekto
postihnutý a žobre je rozdiel, ak je niekto zdravý a žobre, ale boli sme prokurátorom napadnutí.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-20

MZ vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 167/12-5 zo dňa 21.1.2013 podanému proti VZN
mesta Spišské Podhradie č. 9/2012 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné
účely a oslavné účely.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský

Primátor:

+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin

+
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Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

VZN 5/2013

MZ schvaľuje VZN č. 5/2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné
účely.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18

Správa z kontroly inventarizácie pokladne
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol správu z kontroly inventarizácie pokladne. Všetky subjekty si splnili povinnosť
inventarizovať pokladňu v súlade so zákonom o účtovníctve. Nezistil som porušenie právnych
predpisov.
Uznesenie č.: MZ-4-13-A-5

MZ berie na vedomie Správu z kontroly inventarizácie pokladne.
Termín:

Zodpovedný:
Overovatelia:

14.03.2013

Primátor:

Bod č.: 19

Informácia o zmene organizačnej štruktúry mesta Spišské Podhradie
Mgr. Jozef Bača
Pán Kaintz dal žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru a vrátila sa z materskej dovolenky Mgr.
Kynčáková, toto sú hlavné dôvody zmeny organizačnej štruktúry. Dospeli sme k záveru, že
organizačná štruktúra bude taká ako ste ju dostali v materiáloch pre dnešné rokovanie MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je navýšenie počtu zamestnancov, ostávame na tom počte ako bolo predtým. Rozdelili sa veci
na oddelení majetku mesta. Počet zamestnancov sa nemení. Prerokované to bolo na porade
a v odborovej organizácii a oboznámené bolo MZ.
Štefan Faltin
Treba opraviť názov komisie OVP v štruktúre.
Mgr. Miloslav Repaský
Majetok mesta – to sú dvaja na polovičný úväzok?
MVDr. Michal Kapusta
Obidvaja sú na plný úväzok ale majú na polovicu rozdelený majetok.
Mgr. Miloslav Repaský
Z toho majetku kto má čo?
MVDr. Michal Kapusta
Zmluvy a kataster p. Srnka a ostatné veci p. Kynčáková.
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Uznesenie č.: MZ-4-13-A-6

MZ berie na vedomie informáciu o zmene organizačnej štruktúry mesta Spišské
Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 20

Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Finančná komisia – žiadosť p. Holuba o opravu chodníka – komisia odporúča mestu viesť
evidenciu žiadostí. CVČ – navýšenie rozpočtu – komisia prerokovala žiadosť a odporúča MZ
schváliť.
MVDr. Michal Kapusta
Nie je tu prítomný predseda školskej komisie ale prešlo to cez školskú komisiu.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-21

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu CVČ Spišský hrad, Školská 10, Spišské Podhradie na rok
2013 a to navýšenie o 107,- € na vzdelávacích poukazoch, o 820,- € účelovo určených na
5% navýšenia platov a o sumu 8 114,- € nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2012.
Pôvodný rozpočet na rok 2013 bol 68 579,- €, po úprave 77 620, €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Finančná komisia odporúča upraviť rozpočet mesta – prišli definitívne čísla čo sa týka škôl
a školských zariadení.
Uznesenie č.: MZ-4-13-B-22

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu č. 1 mesta Spišské Podhradie na rok 2013.
Termín:
14.03.2013

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

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Stavebná komisia zasadala 2x. Komisia odporúča pokračovať v jednaniach prípravy IBV. V apríli
predložím ako návrh na uznesenie že či áno bytový dom alebo nie v lokalite Pivovar.
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Peter Hanigovský
Bolo by potrebné to prekonzultovať s pamiatkarmi.
MVDr. Michal Kapusta
Môžeme sa venovať tomu aby sme pripravili podklady na MZ v apríli v rámci bytovky? Neviem
aká len sa pýtam či môžem ísť ďalej s jednaním.
Vladimír Petrek
Máme dosť bytových jednotiek v meste, teraz sa dokončí 14 bytov. Neviem či je rozumné stavať
ďalší bytový dom.
Peter Hanigovský
Obytný dom je v rámci projektov plánovaný?
MVDr. Michal Kapusta
Na túto otázku ti dnes neodpoviem
Miroslav Longauer
Ako to je s financovaním zo ŠFRB?
MVDr. Michal Kapusta
Dá sa ísť dvomi cestami – buď bude staviteľ mesto – alebo to postaví firma a dala by sa žiadosť
na ŠFRB , mesto by dostalo peniaze na účet, splácalo by firme a nájomníci by to potom splácali
formou nájomného.
Miroslav Longauer
Mesto bude mať na to? Púšťame sa do takých akcií. Stále prešľapujeme na mieste.
MVDr. Michal Kapusta
Nechávam otvorenú tému na rozmýšľanie.
Mgr. Jozef Bača
Priestory sú kúpené a pozemky na IBV v meste nemáme.
MVDr. Michal Kapusta
Na komisii sme preberali žiadosti ohľadne pozemkov v reštitúcií. SPF chce aby sme vytvorili
pozemky, ktoré by boli ako náhrady pozemkov. Komisia dala návrh aby sme išli do lokality Bielidla
a lokalita za mestom za Komenského ulicou. Ťažko sa jedná samospráve so SPF , SPF môže dať
pozemky na verejno-prospešné stavby ale nemôže predať mestu pozemok na výstavbu.
Peter Hanigovský
Vieme, o ktoré pozemky ide?
MVDr. Michal Kapusta
Nevieme. Pán Slebodník mal žiadosť v roku 2007 a sme ho zamietli. Ja hovorím o reštitúciách nie
o zámene pozemkov.
Peter Hanigovský
Bavil som sa s posledným slovenským gazdom a viem kto čo kde vlastnil. Len aby sa teraz niekto
nechcel zbaviť medze a mesto mu dá pozemok na Bielidlach. Nerád by som bol aby sme sa
pustili do lokality za mestom, aby si niekto svoje skoro nepoužiteľné pozemky zamenil za lepšie.
MVDr. Michal Kapusta
Ide o to, že či môžeme posunúť informáciu SFP či tieto lokality áno alebo nie. Možno sa vyberú
iné lokality. Ide o to, aby tým, ktorým boli zobrané pozemky aby ich dostali späť. To je jedno kto to
je. Napríklad pán Slebodník čaká 7 rokov, že vyberieme lokalitu. Preto boli Bielidla lebo by to
bola celá parcela jasných vlastníkov. Nie je tam žiadny úmysel. Keď MZ schváli inú lokalitu tak
bude iná lokalita.
Mgr. Jozef Bača
Zoberte to ako informáciu. Dnes nebudeme nič schvaľovať.
MVDr. Michal Kapusta
Bolo by dobré aby ľudia, ktorí prišli o pozemky boli rehabilitovaní.
Mgr. Miloslav Repaský
Nie je to také jednoznačné povedať a v prvom rade by mal to vedieť SPF. Aj lokalita Pivovar tam
sú vlastníci v náhradnom užívaní, tiež sa potrebujú dostať na iné parcely. Aj tak sa to bude riešiť.
A či môžeš povedať či Bielidla alebo inú časť to je veľmi otázne.
MVDr. Michal Kapusta
Stále SPF dáva žiadosť či s tým mesto súhlasí alebo nie.
Peter Hanigovský
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N Slovensku je toľko majiteľov pozemkov žeby sme potrebovali ešte jedno Slovensko.
Doporučujem to zobrať ako informáciu na uváženie, to je príliš málo informácií. Ja keď sa mám
rozhodnúť musím vedieť bonitu pôdy, ako prišli k reštitúciám dotyční atď. Zvážiť to, dodať k tomu
ďalšie doklady a na základe toho posúdiť jednotlivé veci. Keby sme rovno schválili Bielidla
a kapustnice pod mestom tak by z toho bol riadny cirkus.
MVDr. Michal Kapusta
Preberali sme žiadosť p. Dunkovej - ponuka na odkúpenie domu mestom.
Doprastav – bolo povedané aby sme s nimi jednali – jedná sa o stavebný dvor, halu atď. – cena
bola po prvom jednaní 176 000,- €. Je to 40% z obstarávacej ceny. Po jednaní s riaditeľom
doprastavu – je to dočasná stavba – dá sa ísť do 150 000,- €. Nikoho iného zatiaľ neoslovili len
mesto. Mám zavolať zajtra či máme záujem alebo nie. Podal informáciu čo sa tam nachádza.
Mgr. Miloslav Repaský
Cena bez unimobuniek je koľko?
MVDr. Michal Kapusta
Pod 100 000,- €. Napadla ma myšlienka aby bola škôlka a škola od 1-3 na Štefánikovej ulici.
Mgr. Jozef Bača
Ja nevidím tento priestor využiteľný.
Miroslav Longauer
Máte nejakú predstavu čo by tam mohlo byť?
Mgr. Jozef Bača
Je tam hala, bunky a bol tu návrh na škôlku na Štefánikovej ulici. Je to drahé celý objekt.
MVDr. Michal Kapusta
Hala je tak, že by sa dala časť prenajať, aj uskladniť pet fľaše a papier. Len suma je vysoká pre
nás. Riaditeľ sa nebránil ani splátkam.
Štefan Faltin
Tie priestory poznám dobre, pracoval som tam, je to veľmi dobrá myšlienka, ozaj tá hala je veľmi
veľká, pokryla by techniku v meste na garážovanie. Bunky sú rozoberateľné, myšlienka na škôlku
na Štefánikovu ulicu je dobrá.
MVDr. Michal Kapusta
Je podaná žiadosť na Komunitné centrum v CO sklade. Tento priestor využívame na parkovanie.
Peter Hanigovský
Mesto dostalo žiadosť o poskytnutie príspevku dôchodcom na obedy z Penziónu Podzámok –
stanovisko komisie – komisia súhlasí aby bol príspevok na obedy poskytnutý dôchodcom, ktorí sa
budú stravovať aj v iných zariadeniach ako je DSS.
Uznesenie č.: MZ-4-13-E-1

MZ ruší uznesenie č. MZ-1-9-B-8 zo dňa 2.2.2009.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mgr. Miloslav Repaský
+
Peter Hanigovský
+
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
+
Mgr. Ján Furman

Termín:

14.03.2013

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-13-B-23
MZ schvaľuje výšku príspevku poskytovaného mestom Spišské Podhradie na stravovanie
dôchodcov pre tieto druhy dôchodkov takto:
Starobný dôchodok
do 252,20 €

Výška príspevku v €
0,33 €

20

do 294,20 €

0,23 €

do 339,20 €

0,17 €

nad 339,21 €

0€

Starobný + vdovský dôchodok
do 255,40 €

Výška príspevku v €
0,33 €

do 297,40 €

0,23 €

do 342,40 €

0,17 €

nad 342,41 €

0€

Invalidný dôchodok: - do 251,10 € - výška príspevku 0,33 €
do 293,10 € - výška príspevku 0,23 €
do 338,10 € - výška príspevku 0,17 €
nad 338,11 € - výška príspevku 0,- €

Zároveň schvaľuje upravovať výšku posudzovaných dôchodkov o výšku schválenej
valorizácie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
14.03.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-4-13-A-7

MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

14.03.2013

Primátor:

Bod č.: 21

Rôzne
Štefan Faltin
Mám požiadavku od rómskych spoluobčanov, že deti, ktoré chodia peši do ZŠ na Palešovo nám .
a Školskú ulici nemajú chodník a požadujú či by mesto nemohlo dať návrh na zníženie
obmedzenej rýchlosti, deti chodia peši a autá chodia dosť rýchlo. Ide o deti z Rybníčka. Oslovili aj
riaditeľa školy pána Jurečka. Navrhujem aby sa týmto komisia zaoberala. Aby sme požiadali DI
aby bol znížená alebo obmedzený rýchlosť v tomto úseku cesty.
Vladimír Petrek
Poprosím vedenie mesta o opravu výtlkov na ulici St. jarok, cesta je v dosť havarijnom stave, tam
už ani nie je cesta, vysypať tam recyklovaný asfalt aby sa to trošku upravilo.
MVDr. Michal Kapusta

21

Dnes sme vozili asfalt ale len tam kde je mokro a blato - Galova ulica, Vodný rad a pri
Nákupnom stredisku. Po veľkej noci urobíme Starý jarok.
Štefan Horbaľ
Nemôžu sa opraviť chodníky aj na Štúrovej ulici? Sú v dezolátnom stave.
Mgr. Jozef Bača
Môžeme urobiť len to kde nás pustí rozpočet.
Miroslav Longauer
V sobotu navštívil Podzámkovú ulicu, čo sa teším, pán zástupca – čo si videl keď si prechádzal
cez Podzámkovú ulicu?
MVDr. Michal Kapusta
Neviem na čo mieriš? Buď konkrétny.
Miroslav Longauer
Cesta je v dezolátnom stave. Som poškodený ako občan aj ako podnikateľ. Podnikáme tam dva
subjekty na tej ulici a je nám ťažko. Keď prechádzajú klienti našou ulicou tak je to hrozné. Chcem
poprosiť aspoň zopár jám v teplejšom čase vyspraviť.
MVDr. Michal Kapusta
Je tu žiadosť obyvateľov Podzámkovej ulice formou petície. Podal ju pán Lisnik – bol som na
jednaní s NDS, oni to posunuli na dodávateľov stavebných prác – našli sa fotografie, že autá cez
ulicu prechádzali. Tieto materiály má riaditeľ NDS v Prešove a rieši to. Zmonitorujeme mesto
a ulice, ktoré je potrebné dať okopy. Výtlky, že sa zredukujú. Na ulicu Starý jarok sa natiahne
frézovaný asfalt.
Mgr. Miloslav Repaský
Dosyp frézovaného asfaltu na Dr. Špirku bude kedy? Poklopy nie sú osadené. Chcem upozorniť
na životnosť dopravného vodorovného značenia v meste. Zebra na Palešovom námestí nejako
mizne. Nie je to naša cesta, rieši to PSK ale žijeme tu my.
MVDr. Michal Kapusta
Dá sa to reklamovať, na našich komunikáciách to bolo urobené za dobré slovo, tam to musíme
urobiť sami. Čo sa dá reklamovať sa dá ale sú veci čo musíme urobiť sami.
Mgr. Miloslav Repaský
Tak si asi váži dobré slovo keď to vydržalo pár mesiacov keď je tam garancia 3 roky. Zvod vody z
cesty 18 a značenie pri diaľnici?
MVDr. Michal Kapusta
Rieši sa to.
Mgr. Miloslav Repaský
Aj keď pribudla tabuľa pri Beharovciach – je to ďalšia tabuľa a ďalší zmätok. Treba o tom rokovať.
Ľudí navigujeme cez Nemešany do Spišského Podhradia, máme tu hrad atď. Dá sa to lepšie
označiť. 90% ľudí minulo odbočku a chcelo ísť do Podhradia.
Miroslav Longauer
Chcem sa opýtať čo zavážilo na vašom postupe , že ste dali na stránku predaj budovy na Májovej
ulici?
Mgr. Jozef Bača
Bola to požiadavka zo strany poslancov.
Miroslav Longauer
Rozprávali sme o nehnuteľnostiach o malých domoch. Môj názor je, že mali sme sa opýtať ľudí
v referende čo s tou budovu robiť.
MVDr. Michal Kapusta
Bolo to na finančnej komisii, že či nevieme niečo riešiť nejakým spôsobom, mali sme veľa
nehnuteľností. Bola tu realitná kancelária. Nie je žiadna zmluva na žiadnu nehnuteľnosť. Zmenu
školy na multifunkčnú budovu sme odsúhlasili na MZ – možno že to bude pre dôchodcov atď. Je
to otázka jednania, potom si povedzme, že body čo preberieme v bode rôznom alebo v diskusii či
ich máme rešpektovať alebo nie. Určite by sa nepredala škola na Májovej žeby neprešla cez MZ
to určite nie. Nie je to dobrá cesta, to je také ako obvinenie
Peter Hanigovský
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Bolo to na MZ aj na komisii sa povedalo ponúkať ďalšie nehnuteľnosti. Neber to tak, že niekto ťa
obviňuje. Škola je lukratívny priestor. Teba si sadnúť a vytýčiť čo ďalej s tým priestorom. Ja si
nemyslím, že to bolo niečo zlé, že sa to dalo do verejného predaja.
MVDr. Michal Kapusta
Prišli z realitnej kancelárie, zobrali sme kľúče a pofotili si nehnuteľnosti, ktoré boli na predaj
reálne. Bolo tu x záujemcov, popozerajú a už viac neprídu. Je tam ešte bývalá ZUŠ a Prešovská
5. V územnom pláne sme schválili túto budovu ako multifunkčnú. Ten priestor je taký, že nás stojí
len veľa peňazí a práce. Niekto si tam urobil smetisko, plot opravujeme 2x do roka.
Bod č.: 22

Žiadosť p. poslanca Hanigovského o zverejnenie platových náležitostí
zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a MsÚ
v Spišskom Podhradí
Peter Hanigovský
Som v kontakte riaditeľom školy a CVČ, dohodli sme sa čo chceme, napíšem aj papier pre MŠK
a dodajú mi čo treba.

V Spišskom Podhradí dňa 14.3.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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