Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 30.01.2014
Program:
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách
5.
Podnety občanov
6.
Žiadosť o NFP - Stavebné úpravy meštianskeho domu Starý
jarok 44 na Regionálny dom tradičných remesiel / múzeum /
7.
Bytový dom Starý jarok 47 - Záložné právo v prospech
Ministerstva dopravy SR
8.
Slovenský pozemkový fond - verejno-prospešné stavby a
delimitácia pozemkov v prospech mesta Spišské Podhradie
9.
Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu v meste Spišské
Podhradie
10.
IBV Pivovar I. etapa - stanovenie ceny stavebných pozemkov
11.

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie

12.

17.

Žiadosť o pridelenie bytu – Miroslav Blaschke, Iveta
Blaschkeová
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišské
Podhradie na I. polrok 2014
Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013
Návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie na obdobie 2014 –
2016 vrátane rozpočtov škôl a školských zariadení
Mária Mišenčíková – žiadosť o predĺženie nájmu v Reštaurácii
pod hradom
Vzorodev v.d. Spišské Podhradie – stanovisko k vydržaniu

18.

Eurokameň - stanovisko pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s.

19.
20.

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva na rok 2014
Správa hlavného kontrolóra pre mestské zastupiteľstvo
v Spišskom Podhradí o výsledkoch kontroly
Kanalizácia mesta
Ľad na Štúrovej ulici
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

13.
14.
15.
16.

21.
22.
23.
24.
25.

Prítomní:
Peter Hanigovský
Jozef Komara
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Faltin
Mgr. Miloslav Repaský
Mgr. Peter Vandraško

+
+
+
+
+
+

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

predsedajúci
primátor
primátor
zástupca primátora

primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
zástupca primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, predsedovia
komisií
primátor, predseda
komisie
primátor, predseda
komisie
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
primátor, predsedovia
komisií
primátor
primátor, predsedovia
komisií
primátor, predsedovia
komisií
primátor,
hlavný kontrolór
Mgr. Repaský
Mgr. Repaský
predsedovia komisií
predsedajúci

+
+
+
+
+
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Hostia podľa prezenčnej listiny
P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Štefan Faltin
Štefan Horbaľ
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Mgr. Jozef Bača
Privítal prítomných na zasadnutí MZ.
MVDr. Michal Kapusta
MZ sa nahráva a zo zasadnutia bude vyhotovený zvukový a obrazový záznam.
Vladimír Petrek
Navrhujem bod č. 15 – rozpočet - presunúť na mesiac marec, prešiel nám grant na chodník
a nemáme v meste kanalizáciu, skúsme počkať či neprejde veľký grant.
Mgr. Jozef Bača
Kanál neprešiel, v pondelok nám prišla odpoveď, neboli sme právnení žiadatelia.
Miroslav Longauer
Ja by som chcel prehodiť rozpočet mesta bod 15 za bod 5. Dôvod je, neviem či nebudem musieť
skôr odísť.
Mgr. Jozef Bača
Niektorí vedia, že bod rozpočet je neskôr napr. p. Vandraško a prídu neskôr.
Vladimír Petrek
Sú to nové informácie. Skúsme stiahnuť bod 15 – rozpočet a pripraviť do budúceho MZ aj
možnosť čerpania úveru na výstavbu kanalizácie. Nie je logické budovať chodníky keď nemáme
pod nimi uloženú kanalizáciu.
Mgr. Jozef Bača
Skôr ako budúci rok kanál asi nezačneme robiť.
Vladimír Petrek
Dnes možno schválime rozpočet , možno nie. Ale keď bude schválený a škrtať v ňom potom
peniaze či už kultúre, MŠK alebo ostatným zložkám lebo budeme musieť robiť korekcie, to sa mi
nezdá vhodné, kanalizácia je potrebná.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-

MZ schvaľuje presunúť bod č. 15 – návrh rozpočtu mesta - na zasadnutie mestského
zastupiteľstva v mesiaci marec 2014.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
30.01.2014
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

+
+
+
-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-

MZ schvaľuje presunúť bod č. 15 – návrh rozpočtu mesta – za bod č. 5 – podnety
občanov.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+
+
0

PaedDr. Martin Sereday

+
0
+
+
0

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

Uznesenie č.: MZ-01-14-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:

30.01.2014

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
0
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení. Má niekto otázky k uzneseniam?
Mgr. Miloslav Repaský
Uznesenie ohľadom vyhodnotenia uznesení splnených a nesplnených, ktoré mal za úlohu p.
kontrolór?
MVDr. Michal Kapusta
Je bod rokovania k tomu.
Mgr. Miloslav Repaský
Chcem sa opýtať ohľadne uznesenia, ktoré dal p. Komara na minulom MZ ohľadne ľadu na
Štúrovej ulici.
MVDr. Michal Kapusta
Uznesenie bolo vetované.
Mgr. Jozef Bača
Na predchádzajúcom MZ som povedal v čom je problém. CVČ nemohlo dostať peniaze pre p.
Hockicka a ďalších vedúcich nových krúžkov za tri mesiace dozadu a ľad chceme preplatiť 5
rokov dozadu.
Peter Hanigovský
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Neskloňujme meno Tona Hockicka, robí to 5 rokov a neberie za to peniaze. Pán Tremko tiež
povedal, že pri takom systéme práce asi tiež skončí.
Mgr. Jozef Bača
Riaditeľovi CVČ sme povedali, že tri mesiace dozadu sa nesmie preplácať. Ak poznáte rokovací
poriadok do dvoch mesiacov sa k tomuto uznesenie – zaplatiť za ľad 2-5 rokov dozadu - môžeme
kedykoľvek vrátiť. Môžeme sa o tom bode pobaviť a 3/5 väčšinou môže prejsť. Len táto
nezákonnosť bude na vašej, nie mojej hlave.
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal znenie uznesenia ohľadne ľadovej plochy na Štúrovej ulici, ktoré bolo vetované.
Mgr. Miloslav Repaský
Vážený pán primátor, páni poslanci, ja v tom vidím problém, primátor povedal, že nezákonnosť
bude na našej hlave. Chcem robiť pre mesto Spišské Podhradie, pre deti, je smutné, že sme
podporu na ľad na Štúrovej ulici nedostali. Chcem poďakovať primátorovi, že zakúpil veci pre
hokejistov. Nedáva mi to ale logiku, ak je raz uznesenie vetované malo by byť vetované v celom
rozsahu. Ďakujem za hokejistov, beriem to ako podporu, je smutné, že deťom sa tejto podpory
nedostalo.
Mgr. Jozef Bača
Som presvedčený o tom, že nikto nemôže preplatiť faktúru, keď nie je na to žiadna objednávka
ani zmluva a zaplatiť za niečo čo bolo urobené pred piatimi rokmi. Som presvedčený o tom, že je
to nezákonné.
Mgr. Miloslav Repaský
Celé uznesenie je vetované, požiadavka na dotáciu na ľad bola, požiadavku o podpore pre
brankársku výstroj som nepočul, ale som rád, že bola zakúpená.
Mgr. Jozef Bača
V brankárskej výstroji som nevidel problém. Bola zakúpená z môjho fondu. Hokejisti sa ničím
neprevinili. Som presvedčený, že zaplatiť za ľad, ktorý bol robený pred 5,4,3,2 rokmi nie je
v súlade so zákonom.
Mgr. Miloslav Repaský
Je to uznesenie vetované alebo nie? Vetuješ celé alebo nie?
Mgr. Jozef Bača
Ja som uznesenie nepodpísal a hokejistom som dal na zakúpenie brankárskej výstroje z iných
zdrojov.
Mgr. Miloslav Repaský
Táto nezákonnosť je tu perfektne urobená. Na MZ sa bavíme o inom a po MZ sa robí iné. Škoda,
že deti vyšli naprázdno.
Mgr. Jozef Bača
Deti sa korčuľovali aj v minulosti.
Peter Hanigovský
Financie na úhradu nákladov boli schvaľované v predchádzajúcich rokoch. V roku 2013 sa
formulovalo, že sa mali vykompenzovať veci, ktoré mali byť v predchádzajúcich obdobiach ale
nerealizovali sa. Bolo potrebné povedať ako formulovať uznesenie. Keď sa chce, forma sa nájde.
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme na rokovaniach MZ žiadosti na preplatenie finančných prostriedkov spätne – napr.
obyvatelia Komenského 50 za opravu mestského chodníka - zamietnuté, p. Polák,
Hviezdoslavova ulica za opravu mestského chodníka – zamietnuté, obrubníky, ktoré si chcel
preplatiť ty p. poslanec pred svojim domom na ul. Dr. Špirku – zamietnuté ale potom dal
predseda finančnej komisie návrh bez stanoviska finančnej komisie. Chceme hľadať spôsoby ako
sa to dá aby sme obišli zákon? Treba dohodnúť pravidlá dopredu a určiť cenu, ale dopredu nech
sú pravidlá hry a nie meniť ich počas jazdy.
Mgr. Miloslav Repaský
Podľa môjho názoru pravidlá boli jasné, dotácia poslancami bola schválená. Nikto peniaze
nechcel spätne. Rozoberal som to s p. Komarom, keď sa nenašli prostriedky v MŠK, ktoré dostalo
dotáciu v minulom roku 60 tis. €, tak sa mali čerpať z nevyčerpaných prostriedkov za autobus.
Pri prepise uznesenia vznikla chyba, bolo naformulované nesprávne, ja som ho neformuloval.
Jozef Komara
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Uznesenie nebolo formulované aby sa niečo obišlo, že som tam napísal tie roky späť, možno že
som to nemal, ale tie roky to klzisko tam bolo, treba hľadať cestu. Na tento rok si dostal 200,- €
a spätne neviem ako sa to dá urobiť. Treba naformulovať ináč uznesenie. Nebolo to urobené
vedome aby si bol ukrátený. Možno, že to mohla byť iná čiastka, neviem. Je mi ľúto, hokejisti
dostali, kvitujem to, ale nie je to robené vedomky, mrzí ma, že k tomu došlo. Tak skúsme niečo
nájsť.
Mgr. Miloslav Repaský
Som rád, že hokejisti boli podporení. Verím, že z tvojej strany to nebol zlý úmysel.
Mgr. Jozef Bača
Je to ukážka toho, že sme sa tým nezaoberali na komisii, návrh uznesenia nebol daný dopredu
v materiáloch, dali ste to na rokovanie MZ nepripravené.
Mgr. Miloslav Repaský
Nemôžem s tým súhlasiť čo hovoríš.
Mgr. Jozef Bača
Nepodpísal som uznesenie preto aby sa zaplatili peniaze za niečo čo bolo urobené niekoľko
rokov dozadu bez objednávky, zmluvy alebo uznesenia.
Mgr. Miloslav Repaský
Ostatné veci boli z fondu primátora? Veď si povedal, že je vyčerpaný.
Mgr. Jozef Bača
Na ekonomickom oddelenie mi povedali, že sú tam ešte nejaké peniaze tak som rozhodol
prispieť hokejistom na výstroj pre brankára.
Mgr. Miloslav Repaský
Potom sme dostali na MZ zlú informáciu, že fond primátora je vyčerpaný.
Mgr. Jozef Bača
Prečítal som si uznesenie, povedal som na ekonomickom oddelení, že ak tam niečo je, nech dajú
p. Komarovoi na brankársku hokejovú výstroj.
Miroslav Longauer
Chodník na Spišský hrad – bude vôľa ešte niečo tam robiť? Myslím rokovať a pokračovať ďalej.
MVDr. Michal Kapusta
Chodník je ukončený po hranicu katastra Spišské Podhradie, hovoril som to na minulom MZ. Čo
ďalej bude? Neviem.
Miroslav Longauer
Nepochopil som otázku.
MVDr. Michal Kapusta
Neviem čo bude ďalej.
Miroslav Longauer
Ani ja neviem.
Mgr. Jozef Bača
Projekty na chodník boli rozdelené na 3 etapy a posledná etapa je vysypaná drť. Potom je
potrebné sa baviť o zmene projektovej dokumentácie.
Miroslav Longauer
Bude dopracovaný chodník ku spodnej bráne? A rokovať s riaditeľkou múzea, čo si myslím, že za
vašej vlády je to aj zbytočné lebo boli sľuby v prvom volebnom roku, že budete rokovať, že sa
otvorí spodná brána. Robíte viac pre svoju prezentáciu ako pre pomoc cestovnému ruchu, je to
môj názor.
Mgr. Jozef Bača
Hovoríš, že je to tvoj názor. Sľúbili sme, že budeme rokovať ale nie že bude spodná brána
otvorená. Nezáleží to len na nás.
Miroslav Longauer
Z vašej strany je nezáujem dokončiť chodník na Spišský hrad. Uznesenia, ktoré sú platné, budú
platné ešte 30 rokov.
MVDr. Michal Kapusta
Dali sme žiadosť na Úrad práce, že zamestnáme 15-16 ľudí. Preto som povedal, že neviem čo
bude, lebo teraz ešte neviem či budú tí ľudia schválení. Budem to vedieť o mesiac o dva, preto
hovorím, neviem čo bude, ešte nie je schválený rozpočet. Treba dokončiť chodník na Školskú
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ulicu. Keby bola podpísaná zmluva s úradom na 15 ľudí, tak by som vedel povedať, že jedna
partia pôjde na chodník na Spišský hrad, ale teraz to ešte povedať neviem.
Miroslav Longauer
Smiešne mi je. V prvom roku volebného obdobia si sám pán zástupca rozprával, máme ľudí, veľa
ľudí je z úradu práce a prvý rok sme prespali.
Mgr. Jozef Bača
Veď ľudia robili.
Miroslav Longauer
Je mi z toho dakedy zle.
MVDr. Michal Kapusta
Podal informáciu o grantoch. Kanál neprešiel – prečítal odôvodnenie. ZŠ Palešovo nám. 9schválená žiadosť o refundáciu, je si potrebné uvedomiť jedno, že na tomto projekte sa robilo od
roku 2008 a teraz sme ho dokončili. Starý jarok 47 – je potrebné dotiahnuť záložné právo.
Komunitné centrum – dalo sa na posudzovanie verejného obstarávania. Kompostáreň – beží
verejné obstarávanie. LSKxP – je verejné obstarávanie na posudzovaní, komunikuje sa
s Krajským pamiatkovým úradom. Immaculata – je autorizovaná platba, prešiel projekt na
zriadenie muzeálnej izby – vitrína a osvetlenie na Mariánskom nám. 34, je podaná žiadosť na
Envirofond – dožiadanie dvoch grantov, splašková kanalizácia na IBV, dožiadanie na dokončenie
ČOV. Spišský hrad a otvorenie spodnej brány – bol nám zaslaný návrh podmienok na zmluvu
o spolupráci medzi mestom a múzeom v Levoči – prečítal návrh zmluvy. Nehovorte, že
nerokujeme o otvorení spodnej brány. Slovenské národné múzeum v Levoči otvorí spodnú bránu
s tým, že by mali parkovisko pod hradom, predávali by vstupenky, zamestnaní by boli ich ľudia,
naši by strážili WC. Je to podanie informácie, prišlo to dnes od zástupkyne riaditeľky z Levoče.
Mgr. Miloslav Repaský
Môžem poprosiť tento materiál?
MVDr. Michal Kapusta
Prepošlem vám ho. Podal informáciu o pracovných cestách.
Miroslav Longauer
Ak ty vravíš, že čo robíte k tomu aby bola otvorená spodná brána. Táto ponuka prišla od p.
riaditeľky.
Mgr. Jozef Bača
Na základe rokovaní.
Miroslav Longauer
Pán primátor, hodnoť sa teraz ty prečo nebola úspešná kanalizácia. Minule som to povedal –
dedina na juhu Slovenska, dostali 8 mil. € na kanalizáciu. Na minuloročnom zasadnutí s p.
Čurilom si hovoril, že poslanci nadávajú na vás, že ste partizáni – námestie. Je mi ťažko povedať
teraz niečo k tejto neúspešnej kanalizácii, je to partizánsky spôsob riešenia kanalizácie. V prvý rok
boli také prípravy a žiadosť dopadala tak ako dopadla. Pozval som na rokovanie MZ p. Ocilku, z
vašich úst bolo povedané – „my sme sa už dohodli, že to riešime“. Môžete sa ospravedlniť
všetkým občanom, že tak dopadla kanalizácia ako dopadla.
Mgr. Jozef Bača
Určite sa nemáme za to čo sa urobilo v posledných rokoch v meste ospravedlňovať.
Miroslav Longauer
Kandidoval som aj preto aby bola v meste kanalizácia, od nej sa odpichujú ďalšie riešenia ako
asfaltovanie ulíc atď. Podnikám v CR kde je ulica strašne rozbitá. Za to, že ste postupovali takým
spôsobom je neúspešnosť kanalizácie a som veľmi a maximálne sklamaný.
Mgr. Jozef Bača
Veď aj ty môžeš niečo urobiť preto aby prešla a nie len tu chodiť a stále sa pýtať prečo neprešla.
Miroslav Longauer
V roku 2011 sme sa dohodli a p. Ocilka odchádzal neviem akým spôsobom a to, že zástupca
primátora sa ospravedlnil na druhý deň p. Ocilkovi...
MVDr. Michal Kapusta
V roku 2011 keď tu prišiel p. Ocilka a hovoril, že ktoré projekty prešli a v akej výške, dostal otázku
či podávali žiadosť na Ministerstvo ŽP povedal, že ešte nie. A nebudem rozprávať to čo som
povedal už na zasadnutí finančnej komisie. Bol som za ním preveriť veci, nešiel som sa mu
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ospravedlniť. Chcel 5% z ceny, ktorá bude oprávnená a keď sa dozvedel, že firma, ktorá za nás
dávala žiadosť na kanál chce 3 %, aj on ich stiahol na 3%.
Miroslav Longauer
Michal, neobhajuj sa, klameš, klameš a klameš. Neprešli vám dve žiadosti. Klameš. Ustavične
klameš.
MVDr. Michal Kapusta
Obhajovať sa musím, aj budem a ty si vstúp do svedomia či neklameš.
Uznesenie č.: MZ-01-14-A-1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 5

Podnety občanov
Jozef Gordiak
Nerozumiem slovám „partizánsky spôsobom jednania“. Potreboval by som bližšiu informáciu čo
to znamená.
Miroslav Longauer
Nech vám to vysvetlí p. zástupca.
Jozef Gordiak
To si povedal ty a chcem aby si to vysvetlil aspoň mne, ak nie ostatným. Používať slová sa dajú
veľmi ľahko ale či im aj rozumieš.
Miroslav Longauer
Nebudem vysvetľovať.
Jozef Gordiak
Kto nerozpráva, znamená, že nevie. Nedozvedel som sa.
Uznesenie č.: MZ-01-14-A-2

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

30.01.2014

Primátor:

Bod č.: 6

Žiadosť o NFP – Stavebné úpravy meštianskeho domu Starý jarok 44 na
Regionálny dom tradičných remesiel (múzeum)
MVDr. Michal Kapusta
Projekt sa podáva do 8.4.2014. Vo výzve je, že je potrebné čo najskôr začať s verejným
obstarávaním lebo tie, ktoré boli urobené pred vyhlásením tejto výzvy a nebudú oprávnené
náklady, je potrebné ich nanovo urobiť na niektoré činnosti. V lete sme vyzvali SR na súdne
konanie lebo odstúpili od zmluvy na tento projekt. Uvidíme, že ako to dopadne.
Peter Hanigovský
Ak uspejeme v žiadosti tak stiahneme návrh na súdne konanie?
MVDr. Michal Kapusta
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-2
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP za účelom
realizácie projektu „ Stavebné úpravy meštianskeho domu, Starý jarok 44 na regionálny dom
tradičných remesiel“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/samosprávneho
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kraja a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/samosprávneho
kraja. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP; financovanie projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 103 880,39 EUR
z vlastných zdrojov. celkové investičné výdavky 2 077 607,98 Eur .
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

30.01.2014

Primátor:

+
+
+
+
+

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

+
+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7

Bytový dom Starý jarok 47 – záložné právo v prospech Ministerstva dopravy SR
MVDr. Michal Kapusta
Dom je ukončený, skolaudovaný, uvoľňuje sa zádržné, do 90 dní máme predložiť ministerstvu
záložné právo, toto je štandardný postup.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-3
MZ schvaľuje vznik záložného práva pre stavbu „Bytový dom Starý jarok 47, Spišské Podhradie 14 b.j. Unesco“ v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, čím sa
zaväzuje, že nehnuteľnosti, na ktoré bola poskytnutá dotácia podľa zmluvy o poskytnutí dotácie
0176-PRB-2012 bude mesto po dobu minimálne 30 rokov využívať výlučne na účely nájomného
bývania.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
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

Bod č.: 8

Slovenský pozemkový fond – verejno-prospešné stavby a delimitácia pozemkov
v prospech mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Delimitácia pozemkov – spodná časť židovského cintorína, pozemok pri telocvični na Štúrovej
ulici a pozemok na MŠK.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-4
Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí schvaľuje delimitáciu pozemkov na mesto Spišské
Podhradie, Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie nachádzajúcich sa v k.ú. Spišské
Podhradie, zapísaných na Okresnom úrade Levoča, Odbor katastrálny na LV č. 2267 – parcely

8

registra „E“ vedené v celosti na vlastníka SR - v správe Slovenský pozemkový fond Bratislava,
ktoré sú vedené nasledovne: - parc.č. 439, výmera 31 m2, záhrada, - parc.č. 2569/1, výmera 84
m2, orná pôda, - parc.č. 1142, výmera 1 429 m2, ostatná plocha.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
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
IBV – časť parcely, ktorá zasahuje do miestnej komunikácie, je možnosť dostať to do správy
mesta, jedná sa o cca 150 m2.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-5
MZ schvaľuje bezodplatné vysporiadanie časti pozemkov parcela KN-E 1785 – ostatná plocha
o výmere cca 150 m2 v k.ú. Spišské Podhradie zapísanej na LV č. 2267 vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu v prospech mesta Spišské Podhradie z dôvodu, že na
predmetnej parcele sa nachádzajú verejnoprospešné stavby podľa schváleného územného plánu
mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
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

Bod č.: 9

Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu v meste Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám cenové ponuky na nákup vozidla na zber odpadu, je možnosť nákupu na splátky,
doba odpisu je 6 rokov, sme na nejakých 180 tis. €.
Peter Hanigovský
Kubota zo Žiliny bola neporovnateľná. Nespĺňa predstavu. Celý prínos bude asi taký, že budeme
mať auto a budeme si to zabezpečovať my, čo bude naviac - menežovanie, školenia,
zamestnanci, nemôžu to robiť ľudia na aktivačných prácach. Úspora alebo zisk pre mesto tam
nebude žiadny. Môj osobný názor je, aby sme zostali naďalej využívať služby Ekoveru a netlačili
sa do kúpy auta. Budeme mať po splatení auto, ktoré už bude opotrebované. Mať auto na 4 dni
v mesiaci nie je rentabilné.
Vladimír Petrek
Zaoberal sa hlavný kontrolór listom čo prišiel z Ekoveru, či mesto doplatí ekoveru ak budeme
vyvážať odpad sami alebo nie.
JUDr. Jozef Tekeli,PhD.
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Boli tu zástupcovi Ekoveru, hovoril som, že je tam určité riziko, že môže nastať potenciálne taká
situácia, že nás vylúčia ostatní spoločníci. My dobrovoľne nevystúpime. Ak nás ostatní účastníci
vylúčia, tak sa určite budeme musieť podieľať na nákladoch, ktoré zodpovedajú našej účasti
v spoločnosti. Inou otázkou je napr. nimi prezentovaný ušlý zisk, či iná potenciálna škody, –
k tomu sa neviem vyjadriť, je to hypotetické, je možné, žeby si uplatňovali škodu voči nám, avšak
úspešnosť takéhoto konania je otázna. Nedá sa prejudikovať. Náš prípadný zánik členstva
nebude zadarmo, to je isté. Táto spoločnosť, ak vyprodukovala stratu, tak sa na nej ako spoločník
musíme podieľať, ostatné nároky sú hypotetické.
MVDr. Michal Kapusta
Dali sme výpoveď zmluvy do konca marca ale keď sme debatovali aj minule, nerozmýšľame
o tom, žeby sme odišli od Ekoveru. Veľké nádoby by zostali na zvážanie Ekoveru. Zajtra je valná
hromada a chceme im navrhnúť túto alternatívu a možnosť. Neuvažujeme nad zrušením zmluvy
s nimi. Vývoz cez veľké kontajnery je cez 500 ton odpadu ročne.
Peter Hanigovský
Ak zajtra je valná hromada, tak treba presondovať túto variantu, predpokladám, že na valnej
hromade bude na aj ekonomický vývin. Zvolajme MZ na budúci týždeň s jedným bodom. Dnes
máme rozhodnúť a zajtra je valná hromada.
MVDr. Michal Kapusta
Je ročná výpovedná zmluva, to je prvý marec. Nemusíme to dnes schváliť a podáme informáciu
o týždeň-dva na MZ.
Mgr. Jozef Bača
Keď sme podpisovali 6 ročnú zmluvu a potom ročnú zmluvu vtedy nám Ekover vyvážal konvy
a veľké kontajnery Fecupral. Minulého roku to bolo 850 ton spolu. Čo sa týka množstva odpadu
Ekover nebude škodný. Nie všetky obce si objednávajú celú ponuku Ekoveru, ak my niečo
vylúčime, že to budeme robiť sami, nevidím žiadny dôvod aby nás vylúčili, to by museli vylúčiť
všetkých č si neobjednávajú všetky ponúkané služby.
Vladimír Petrek
Keby sme modelovali tú horšiu verziu, že valná hromada nás vylúči? Aby mesto na to nedoplatilo.
Mgr. Jozef Bača
My nechceme aby nás vylúčili.
Vladimír Petrek
Ide mi o to, aby nás Ekover nesankcionoval, aby sme na to nedoplatili. Momentálne my na aute
nezarobíme, sme na nule. Po dobu 6 rokov neušetríme nič, nemáme z čoho platiť sankcie.
PaedDr. Martin Sereday
Pokiaľ sa zmenia naše podmienky, že nebudeme prispievať do spoločného rozpočtu tým, že si
objednáme u nich globálne služby, tak sa budú reálne znižovať aj výhody tohto členstva. Klesnú
nám príjmy, stúpnu nám výdavky – PHM, personál, po piatich rokoch, ak to nebude teraz nové
auto, tak bude treba do tohto auta vrážať peniaze. Kúpiť si za 150 tis. auto, ktoré bude robiť 4x
do mesiaca... Ak nie je záruka, že si u nás tieto služby objednajú aj okolité obce, tak to je podľa
mňa luxus. To radšej zostať vo firme , ktorej sme členmi a objednať si ich služby.
Peter Hanigovský
Tým, že sa znížia objednávky môžu vyskočiť režijné náklady firme, môžu zvýšiť poplatky aby
vyrovnali náklady.
JUDr. Jozef Tekeli,PhD.
Otázka je či je to z ich strany len postrašenie alebo to bude realita.
Mgr. Miloslav Repaský
Schválili sme zámer, ale bolo by dobré keby sme informáciu zo zajtra dostali, je to veľmi dôležité.
Zámer je schválený ale tá informácia je dosť závažná pri ďalšom postupe.
MVDr. Michal Kapusta
Počkáme týždeň-dva.
Mgr. Miloslav Repaský
Nie sú dodávatelia tohto auta viacerí?
MVDr. Michal Kapusta
Dali sme im podmienky, dali nám ponuky. Dôležité bolo či nás pustí zákon o verejnom
obstarávaní a či je taká firma, sú na Slovensku 4.
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Uznesenie č.: MZ-01-14-A-3
MZ berie na vedomie informácie ohľadom zabezpečovania zberu komunálneho odpadu v meste.
Zodpovedný:
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 10

IBV Pivovar I. etapa – stanovenie ceny stavebných pozemkov
Peter Hanigovský
Finančná komisia sa zaoberala touto otázkou. Zistila ceny v okolitých obciach. Komisia dala
odporúčanie – 16,- €/m2 s podmienkou, že stavebné práce budú začaté do dvoch rokov od
nadobudnutia pozemku a s tým, že kolaudácia bude do 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti
stavebného povolenia. V prípade nedodržania podmienky začatia stavebných prác bude pozemok
vrátený mestu za nadobúdaciu cenu zníženú o náklady spojené s prevodom vlastníctva a 25,€/m2 bez dodatočných podmienok.
Mgr. Miloslav Repaský
Som členom komisie a nepáči sa mi tento návrh. Možno súčasná situácia ja taká, že osem ľudí
sa pustí do stavby a ďalší 10-ti to chcú kúpiť pre deti a nezačnú stavať do dvoch rokov. Dnes
hocikto z nás má prácu ale o mesiac-dva to nemusí platiť. Skôr by som sa priklonil k predaju ale
nie k špekulatívnemu predaju. Pozemky v Hrhove boli lacnejšie, čakajú aj s ďalšími ulicami,
púšťajú ďalšiu etapu , v jednej lokalite je cena pozemku 10,- €/m2- € a v druhej 14,- €/m2.
Vladimír Petrek
Pozemok aj so sieťami? Ja keď si kúpim pozemok a postavím dom, kto mi ho skolauduje? Vieš
dobre, že mesto nemá ČOV. Buď spustíme z ceny a každý si urobí ČOV sám alebo postaviť
väčšiu čističku , lebo neviem či do dvoch rokov budeme schopní spustiť kanalizáciu. 1 mil. € stojí
technológia na ČOV a 1 mil. € na kanalizáciu. Začať od pána Poradu a spojiť s Kúpeľnou ulicou.
Neviem či je dobré keď popredáme pozemky a ľudia neskolaudujú domy.
Mgr. Miloslav Repaský
Koľko stojí samostatná ČOV?
Vladimír Petrek
Cca 2 000,- €, plus vrt.
Miroslav Longauer
Je zákon, že nepripúšťa trativod , musíš sa napojiť do potoka.
Vladimír Petrek
Pripúšťa.
Mgr. Miloslav Repaský
V každom prípade by sme nemali zastať, ČOV je dôležitá, bez toho sa dom skolaudovať nedá. Je
záujem a kto chce kúpiť dnes a nekúpi tu, kúpi inde, sú mnohí , ktorí chceli stavať v Podhradí
a kúpili pozemky inde.
Mgr. Ján Furman
Koľko žiadostí máme?
MVDr. Michal Kapusta
Okolo 14.
Mgr. Ján Furman
Bolo by nerozumné zastaviť to kvôli tomu, že tam nie je kanalizácia. Pri kúpe pozemku cca 1 000
m2 je to 16 000,- €, tie 3 000,- € na ČOV nebude pre stavebníka až také rozhodujúce. Môj názor
je ponúknuť tieto pozemky za túto cenu.
Peter Hanigovský
No neviem či to je také jednoduché, ja by som sa skôr priklonil k názoru aby sa stanovila iná
cena- kompromisná.
MVDr. Michal Kapusta
Vedeli sme , že sme v 4 kategórii čo sa týka kanála. Envirofond – dve žiadosti išli, splašková
kanalizácia na IBV a na ČOV – technológia. Keby nám to vyšlo tak spustíme polovicu ČOV, nie na
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plný výkon. Celá ČOV stojí 800 tis. €. Keby sme mali ČOV a sa spojili od p. Poradu hore, možno
za tri roky by sme sa vedeli dostať ku gaštanu na Prešovskej ulici. Je to nejakých 900 m kanála,
sú to veľké rúry, na konci sa znižuje priemer. Na Kúpeľnej ulici už je rúra. Keby nám vyšla
splašková kanalizácia na IBV, potom nám treba postaviť ČOV. V tomto čase vieme, že veľký
kanál neprešiel, na envire máme žiadosť na veľkú ČOV a na splaškový kanál na IBV. Ešte sme
v hre. Bolo by nerozumné neurčiť cenu pozemkov dnes lebo nám ľudia odskočia. Treba si
uvedomiť, že prečo podmienka skolaudovať. Je zmluva s RWE o pripojení sietí, vtedy nám vrátia
peniaze späť ak bude napojených 70% domov. Preto jednou podmienkou je kolaudácia.
Ing. Marián Tirpák
Pred mesiacom nám skolaudovali bytový dom na Starom jarku č. 47 a nie je tam čistička.
Vladimír Petrek
Neviem či ti stavebný úrad vydá rozhodnutie.
Ing. Marián Tirpák
Vydá.
Vladimír Petrek
Potom si to zoberie niekto na chrbát? Stavebník postaví dom a neskolaudujú mu ho pre čističku?
Nebránim sa predaju ani cene ale aby kupujúci bol informovaný o cene, čo kupuje a za čo kupuje.
Peter Hanigovský
Vieme koľko sme investovali do pozemkov na IBV. Ceny za pozemky znovu použijeme do
infraštruktúry. Môžu byť aj iné návrhy, ja vychádzam z toho, čo sme už do toho dali.
Mgr. Miloslav Repaský
16,- € sa mi zdá dosť silná suma, v okolitých obciach je to lacnejšie aj so sieťami. Mám dva
návrhy 14,- €/m2 alebo 16,- €/m2 s tým, že keď sa bude kolaudovať do roku 2018 a bol by
problém s kanalizáciou odráta sa 2 000,- €. Určitým spôsobom je to motivácia dostať sa ku
kolaudácii skôr. Ak prejde kanalizácia tá výhoda by padla.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Hovoril som to aj v minulom volebnom období pri nakladaní s pozemkami – uvedomte si právne
možnosti, upusťme od dvoch cenových relácií, vlastnícke právo je nedotknuteľné. Zakotvime iba
predkupné právo. Vyhol by som sa podmienkam s kolaudáciou, atď.
Mgr. Miloslav Repaský
Keď dnes kúpime všetci za 16,- € a jeden chce kolaudovať a druhý ani nepostaví, tak kto je
škodný? Ja si myslím, že to má logiku.
Peter Hanigovský
Jediné čo je možné dať do zmluvy je predkupné právo.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Zákon pozná predkupné právo.
Peter Hanigovský
Navrhujem 14,- € + zahrnúť do zmluvy predkupné právo v prípade predaja v prospech mesta.
Uznesenie č.: MZ-01-14-BMZ schvaľuje stanovenie ceny za m2 na stavebné pozemky v lokalite Pivovar na:
1. 16,-€/m2 za podmienky, že stavebné práce budú začaté do 2 rokov od nadobudnutia
pozemku a s tým, že kolaudácia bude do 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti
stavebného povolenia. V prípade nedodržania podmienok začatia stavebných prác bude
pozemok vrátený mestu za nadobúdaciu cenu zníženú o náklady spojené s prevodom
vlastníctva.
2. 25,-€/m2 bez dodatočných podmienok.
Zodpovedný:
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
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Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

-

Štefan Horbaľ

-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-6
MZ schvaľuje cenu za m2 na stavebné pozemky v lokalite Pivovar vo výške 14,- € s podmienkou
predkupného práva v prípade predaja parcely pre mesto Spišské Podhradie za pôvodnú cenu.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
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.: 11

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Peter Hanigovský
Komisia zasadala 2x tohto roku. Prečítal správu z komisie.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-7

MZ schvaľuje výmenu bytu č. 4 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí za byt č. 6
na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí pre pána Ing. Jozefa Kotlára a manželku
Oxanu Kotlárovú, bytom Sputnikova 16, Bratislava na dobu určitú od 3.2.2014 do
30.4.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
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-01-14-B-8

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 3 na Palešovom nám. 25 v Spišskom Podhradí pre
pána Jozefa Záhradníka, bytom Spišský Hrušov 223 na dobu určitú od 3.2.2014 do
30.4.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých
finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský

Primátor:

+
+
+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer

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

+
+

Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-14-B-9

MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 2 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani
Zuzanu Vašákovú, bytom Palešovo nám. 25, Spišské Podhradie na dobu určitú od
3.2.2014 do 30.4.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
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-01-14-B-10
MZ schvaľuje výmenu bytu č. 11 na ulici Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí za byt č. 8 na ulici
Starý jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani Petru Prokopovú, bytom Slavošovce 278 na dobu
určitú od 3.2.2014 do 30.4.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia
všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
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

Peter Hanigovský
Komisia riešila výmena bytu p. Hrobárovej – hlasovaním výmena neprešla. Komisia návrh MZ
nepredkladá. Je pripravené uznesenie ale je na poslancoch či ho schvália alebo nie.
Mgr. Ján Furman
Ozrejmi nám to, pán poslanec.
Peter Hanigovský
Pani Hrobárová má určitú výšku príjmu, z ktorej sa pri prideľovaní bytov vychádza. S ňou by šiel
bývať syn s manželkou a tí majú tiež určitý príjem, ktorý je dosť nízky aby mohli hradiť byt aby im
zostalo životné minimum. Členovia komisie sa nezhodli, bola polemika či budú môcť uhrádzať
nájom.
Mgr. Ján Furman
V každej nájomnej zmluve sú tri mesiace, je tam možnosť predĺženia, nemôžeme riešiť
solventnosť alebo nesolventnosť nájomníkov. Neriešili sme to ani pri predchádzajúcich
prideľovaniach bytov.
Peter Hanigovský
V komisii to riešime vždy, je to prvá podmienka.
Mgr. Ján Furman
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Aký je tam cenový rozdiel?
Ing. Marián Tirpák
50 € je rozdiel. Oni mali jednoizbový byt a sú tam tri osoby. Majú veľké zálohy na elektrinu a veľa
spotrebovanej vody. Neviem ako to vyjde v novom dome. Služby boli stanovené ako priemer.
PaedDr. Martin Sereday
Pridelili sme v minulosti byt a vyrobili sme si neplatiča. Je možnosť prideliť byt na skúšobnú dobu,
prejavme dobrú vôľu a prideľme na skúšobnú dobu, ale ako je to potom legislatívne ošetrené po
tých troch mesiacoch?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Služby mesta ako správca bytov pravidelne riešia tieto situácie. Na strane jednej, nemajú
povinnosť poskytovať náhradné bývanie pri zmluvách na dobu určitú, avšak na strane druhej, nie
je ľahké neplatiča dostať z bytu.
MVDr. Michal Kapusta
Pani Hrobárová bola na úrade, chcú ísť z jednoizbového bytu do trojizbového. Príde k nej vnučka
bývať. Pýtal som sa jej či sú schopní platiť. Povedala, že áno.
Dávam poslanecký návrh – prečítal znenie uznesenia na pridelenie bytu pre p. Hrobárovú.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-11
MZ schvaľuje výmenu bytu na ulici Starý jarok 31 v Spišskom Podhradí za byt č. 9 na ulici Starý
jarok 47 v Spišskom Podhradí pre pani Katarínu Hrobárovú, bytom Starý jarok 31, Spišské
Podhradie na dobu určitú od 3.2.2014 do 30.4.2014 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za
predpokladu plnenia všetkých finančných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
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

Bod č.: 12

Žiadosť o pridelenie bytu – Miroslav Blaschke, Iveta Blaschkeová
Peter Hanigovský
Bytová komisia sa zaoberala pridelením bytu pre p. M. Blaschkea. Doložil výplatné pásky a
zmluvu, ktorá bola ukončená v roku 2009, nevedel sa preukázať konkrétnou pracovnou zmluvou.
Stanovisko komisie je, že momentálne nie je voľný byt pre žiadateľa. Prebiehajú nejaké exekúcie
môže sa niečo uvoľniť. Iveta Blaschkeková – prečítal stanovisko komisie – predchádzajúci dlh za
byt nie je uhradený.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosti ste dostali dve, išiel aj list z mesta, kde sme rod. Blaschkeovej písali, že to dáme na bod
rokovania, nie je žiadny návrh na uznesenie, na Štefánikovej ulici máme viacero domov, kde
bývajú nájomníci. Navrhujem aby išiel p. M. Blaschke bývať do domu čo mesto odkúpila od p.
Balucha na Štefánikovej 85. Ten dom je prázdny, je tam kachľová pec, je tam studňa, nie je to
nejaký štandard ale je to strecha nad hlavou. Tak som rozmýšľal už len kvôli tomu, že pani
Blaschkeová má taký zdravotný stav.
Ing. Marián Tirpák
Ideme deložovať ľudí v priebehu tohto roku určite. Sú určené pravidlá, tak by to malo byť. Máme
aj na Rybníčku invalidov a už rok neplatia.
Štefan Faltin

15

Teraz hovorím, že sa jedná o Miroslava. Nás nemusí zaujímať či zoberie rodičov k sebe alebo nie.
S tým ako sme dávali ostatným, trojmesačná výpoveď, našou povinnosťou je tiež sa o tých ľudí
postarať.
Miroslav Longauer
Je v tom dome jedna kachľová pec? Je tam jedna miestnosť? Je tam kuchyňa?
MVDr. Michal Kapusta
Je tam drevená latrína, nie je to dokončené.
Mgr. Jozef Bača
Nie je to byt ale je to strecha nad hlavou.
MVDr. Michal Kapusta
V lete bývali v hangari. Na zamyslenie je to určite. Hovorím o Miroslavovi.
Pani Iveta má podlžnosti, sú jasne určené pravidlá. Dnes ani nemôžeme prijať uznesenie, tento
dom nemajú v správe Služby mesta s.r.o. Nie je to bodom dnešného rokovania. Myšlienka bola
poriešiť ich situáciu na nejaký čas.
Miroslav Longauer
Bol by záujem z vašej strany?
Miroslav Blaschke
Mal by som záujem.
PaedDr. Martin Sereday
Kým nebudeme v pozícii, že máme čo prideliť pozdržal by som rozhodnutie o tejto žiadosti na
budúce MZ.
Peter Hanigovský
Treba sa tam ísť pozrieť, čo by sa dalo urobiť, aká by to bola kategória a od p. Miroslava aby
zdokladoval príjem, doniesol pracovnú zmluvu a ak sa to dá dokopy, aby sa dal byt prideliť.
Prišiel p. poslanec Mgr. Peter Vandraško.
Ing. Marián Tirpák
Treba tam ísť pozrieť, stanoviť výšku nájomného atď.
Štefan Faltin
Keď sa stretneme najbližšie tak by sme mohli prebrať aj tento bod.
MVDr. Michal Kapusta
Stretneme sa 13.2.2014.
Uznesenie č.: MZ-01-14-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Ivety Blaschkeovej o pridelenie bytu.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
Miroslav
Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+

30.01.2014

+
0
0
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-14-A-4
MZ berie na vedomie žiadosť p. Miroslava Blaschkea o pridelenie bytu.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

30.01.2014

Bod č.: 13

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišské podhradie na I.
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polrok 2014.
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-12
MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Spišské Podhradie na I. polrok
2014.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
30.01.2014
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

Bod č.: 14

Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2013. Správa vám bola doručená mailom. Má
niekto otázky, nech sa páči.
Uznesenie č.: MZ-01-14-A-5
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 15

Návrh rozpočtu mesta Spišské Podhradie na obdobie 2014-2016 vrátane
rozpočtov škôl a školských zariadení
Peter Hanigovský
Finančná komisia schválila pôvodný návrh – je predložený ten istý návrh ako bol predložený
v decembri, ktorý neprešiel. Na prvej komisii som nehovoril nič a prešlo všetko o čo bolo
požiadané, na druhej som dával návrhy ale nebolo to schválené tak predkladám svoje návrhy po
konzultácii na ekonomickom oddelenie. Navrhujem vo výdajovej časti znížiť niektoré položky.
Mgr. Miloslav Repaský
Mám návrhy k stanovisku finančnej komisie. Chcem sa spýtať v príjmovej časti – Starý jarok,
Komunitné centrum - KC, tam sa ráta s príjmom pre rok 2014,2015 a 2016 a tak isto aj dlhodobé
úvery?
Ing. Slávka Čarná
Na rok 2015 a 2016 tam nie sú úvery. Na rok 2015 a 2016 je nula.
Mgr. Miloslav Repaský
145 tis. Dreviny?
Ing. Slávka Čarná
Bola upravená čiastka na konci roka. Účtovne je vedená.
Peter Hanigovský
Požičali sme si z nej na chod roku v roku 2012 a 2013.
Ing. Slávka Čarná
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Každý rok sa časť vyčerpá na údržbu zelene.
Miroslav Longauer
Riadok 451 a 463 – CR – propagačný materiál.
Ing. Slávka Čarná
Propagačný materiál je 3 500,- €, 1 700,- € je po druhej finančnej komisii čo návrh neprešiel.
Nebolo to schválené.
Miroslav Longauer
Čiže zostáva 3 500?
Mgr. Miloslav Repaský
Nakladanie s odpadmi.
Ing. Slávka Čarná
To je sumár položiek, ktoré sú nad tým od čistenia mesta, zber, preprava odpadu, všetky tieto
náklady, aj mzdy pracovníkov na čistenie mesta.
Mgr. Miloslav Repaský
V prepočte na počet obyvateľov je táto suma dosť vysoká, možno je reálna ale dosť vysoká.
Ing. Slávka Čarná
Každé mesto má inú štruktúru nákladov.
Mgr. Miloslav Repaský
Údržba bytov s.r.o. 15 500,- € ?.
Ing. Marián Tirpák
Mám tu prehľad aké bolo naplánované v minulých rokoch a koľko mesto dostalo za nájom v roku
2014. Je predpokladaný najvyšší očakávaný príjem z nájmu bytov, naplánovali sme 15 000,- €.
Tých 500,- € je na úpravu kotolne na Štúrovej ulici. V roku 2013 bolo 5 000,- € po dosť búrlivej
debate som súhlasil s tým, aby sme to tam dali a dopracovali sa k nejakej debate. Momentálne je
z tejto položky 15 500,- € vyčerpaných 7 300,- €.
Mgr. Miloslav Repaský
Čo sa za to urobilo?
Ing. Marián Tirpák
Výmena podielových meračov, bytový dom Starý jarok 47 – 1 710,- € - museli sa spraviť niektoré
veci, ktoré neriešil projekt – musí byť rozdelené meranie spoločných priestorov a osobitné
meranie kotolne, redukčný ventil sa musel dať lebo je vysoký tlak, muselo sa nainštalovať
meranie množstva dodaného tepla priamo v kotolni, to je zo zákona. Osadili sme poštové
schránky, výmena vodomerov na Mariánskom nám. 18 a Starom jarku 45, Rybníček,
rozmnoženie kľúčov od nových bytov na St. jarku 47 atď.
Mgr. Miloslav Repaský
Rozvoj bývania s.r.o. 25 300,- €?
Ing. Slávka Čarná
Právne služby, poplatok za správu mestských bytov.
Mgr. Miloslav Repaský
Údržba mestského cintorína?
Ing. Slávka Čarná
Mzdy ľudí čo tam pracujú a plus údržba. Je tam požiadavka na zriadenie miestnosti pre
prezliekanie nebohých.
Ing. Marián Tirpák
Je to každý rok nižšie.
Miroslav Longauer
MŠK - či by sa nedalo upraviť účtovníctvo. Lebo to je položka veľká. Mohla by to robiť ekonómka
v meste?
Jozef Komara
Má 124,- € v čistom na mesiac.
Peter Hanigovský
Máme schodok 67 239,- € vo výdajovej časti. Mali by sme sa snažiť skresať niektoré položky
a znížiť. Snažím sa aby ten rozpočet bol vyrovnaný aby sme nešli z úverových zdrojov na veci
ako je prejedanie. Zobrať úver a dávať dotácie je neefektívne, v tomto prípade je to prejedanie.
Tých 67 tis. € je cca spoluúčasť na projekty. Preto budem predkladať návrh na úpravu rozpočtu.
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Miroslav Longauer
Účtovníčka je zamestnanec občianskeho združenia?
Jozef Komara
Na dohodu, zamestnanec tam nie je žiadny.
Mgr. Peter Vandraško
Najprv sa ospravedlňujem za meškanie, mal som pracovné povinnosti. Tento rozpočet je
posledný v tomto volebnom období je taký istý ako bol minulý rok. Je to aj vďaka vedeniu mesta,
vďaka ekonomickému oddeleniu, vďaka poslancom a vďaka tomu, že máme taký dobrý rating
mesta. Prečo nehovoríme akú máme zadlženosť oproti iným mestám? Máme 5,4 %. Pri takomto
zadlžení mesta tu funguje všetko - školstvo, kultúra, mesto, sú tu výsledky, je to záležitosť nie len
vedenia mesta ale aj nás poslancov, nič zlé sme nezahlasovali. Levoča má 38% zadlženosť. My
máme 5,4 %. Nebudem rozprávať o Sp. Vlachoch, ktoré boli v nútenej správe a my tu ideme
lamentovať v posledný rok volebného obdobia, tieto čísla neohrozia mesto, ešte sú tu aj zmeny
rozpočtu. Absolútne tu nevidím problém aby sa dnešný rozpočet schválil. Toto sú čísla, to nie je
výmysel. Nikto nám nič nemôže vyčítať - ako poslancom ani vedeniu mesta. Všetko funguje, pri
tých hlasovaniach, pri tom rozpočte, nechápem niektoré veci a súvislosti o čo tu vlastne ide,
a budeme sa baviť pri milónovom rozpočte mesta o účtovníčke, toto je zdržiavanie času alebo je
za tým niečo osobné. Za predložený rozpočet mesta zahlasujem. Žeby sme sa bavili o 3 000,- €
ročne pre účtovníčku? Neohrozil som pri hlasovaní za rozpočet mesto ako poslanec.
Peter Hanigovský
Je dobre, že máme taký rating aký máme, je to tým, že sme neprejedali peniaze. Teraz sú slabšie
príjmy. Vždy sa robia najlepšie korekcie na začiatku roka. Čím neskôr sa robí, ten koniec roka je
horší. Za volebné obdobia toto vedenie začínalo s tým, že malo dobrú nábehovú krivku, malo
v kase 5 mil. korún za predaj stolárstva, tvorila sa rezerva, posúvali sme peniaze z roka na rok.
V roku 2013 sme dali 135 tis. € na rekonštrukciu bytového domu na Starom jarku 47 a už to
s nami zatriaslo. Úvery máme 5,4 % - máme prijaté uznesenie, úver 1,2 mil. hodí z 5,4 %
zadlženosť rovno na 37%, budeme tam kde Levoča. Hľadáme 67 tis. € v rámci rozpočtu mesta.
Miroslav Longauer
Ja tak isto nehľadám 3 000,- € pre ekonómku. Máme tu ekonómku a keď sa dozvedám, že robí
účtovníčka pomaly externá na dohodu, neviem čo ti povedať na to.
MVDr. Michal Kapusta
Hľadáme 67 tis. € podľa slov niektorých a zo stočného máme viazaných 143 tis. €. Bolo treba
financovať rekonštrukciu domu na St. jarku, našli sme 160 tis. € bez úveru, ale my si odložíme
135 tis. € na účet, ale máme problém s financiami, pre 1 000,- € nepredáme dom, ktorý bude stáť
ďalšie 3 roky prázdny. Chceme kanalizáciu. Zoberieme úver. A povedzme si čo pôjdeme robiť
a za koľko, ale nerozumné je jedny peniaze viazať, mať ich doma pod vankúšom a budeme
škrtať, za naše obdobie sme zoškrtali aj personálne, aj tam je toto hodnotenie. Môžeme zobrať
úver 1,6 mil. €.
Mgr. Miloslav Repaský
Na viazanie financií na kanála by som reagoval, projekt nám neprešiel, kanalizáciu mesto
nedostane a je otázne či ju dostane v takej výške ako žiadame, je rozumné budovať chodník, keď
ho budeme za pár rokov rozoberať? Ak je to zámková dlažba tak sa dá ale ak nie tak to bude
horšie. Mesto žiadalo peniaze vo vysokej sume. Peniaze na kanál nám bude treba. V rozpočte je
príspevok na ľad na Štúrovu ulicu a výška fondu primátora?
Ing. Slávka Čarná
3 000,- € je na fonde primátora a na druhú otázku nech zodpovie MŠK.
Vladimír Petrek
Keď sme hlasovali o ten dom, tak či stojí 24 alebo 25 tis. €, myslím, že tisícka nehrá rolu pre
kupujúceho.
Mgr. Jozef Bača
Majetok sme nezhodnotili, dom nám ostal, ceny nehnuteľností klesajú.
Vladimír Petrek
Keď ten kupujúci chce kúpiť dom tak 1 000 nehrá rolu, či nie?
Peter Hanigovský
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145 tis. € na účte a plus 143 tis. € na kanál – hovoríme o tom, že máme 143 tis.€ – peniaze zo
stočného sa mali uložiť na zvláštny účet. Sú to účtovné peniaze v rozpočte. Pán kontroló by mal
povedať, že sa neplnia uznesenia a peniaze sú fiktívne. Už minule som pýtal aby sme dostali k
31.12. zoznam záväzkov a pohľadávok.
Ing. Slávka Čarná
K 31.12. až teraz môžeme dať.
Peter Hanigovský
Zjedli sme včera to čo sme chceli zjesť dnes. Ak niekomu išlo pri kúpe domu o tisícku tak čo
povedať na to, bola dohodnutá cena dopredu?
Mgr. Peter Vandraško
Máme z toho domu nulu a bola šanca ho predať.
Jozef Komara
Na finančnej komisii sa prebrali peniaze na ľad, je 200,- € na ľadovú plochu. Je to jasné čo tu 3
roky prebieha, stále sa handrkujeme, MŠK, CVČ, stále tu bol nejaký problém, pre tých ľudí, ktorí
k športu neinklinujú. Pán Hanigovský je zakladateľom MŚK v roku 1998, jeho postoj bol tiež
aktívny, teraz k tomu pristupuje ináč. Kultúru berieme ináč, možno podľa iných rozmerov. Jedno aj
druhé je v meste potrebné. Nie je to prejedanie peňazí, to je činnosť pre občanov. Bavili sme sa ¾
roka o vývoze odpadu, pán Štefan Hanigovský keď bol na zasadnutí MZ povedal aby sme to auto
kúpili, pýtam sa ťa, pán kolega, robíš v tom obore, za trištvrte roka sme nevedeli prísť k záveru,
to si nevedel urobiť takú analýzu skôr? Považujem ťa v týchto veciach za odborníka. Už nejako
dohrajme tých 10 mesiacov. Pán kolega Repaský, ak sa bavíme voľne povieš svoje stanovisko
a keď sa hlasuje tak sa ináč zachováš. Na finančnej komisii som veci okolo MŠK rozprával,
otázky neboli a potom po komisii sa to všetko menilo. Prečo si nenájdete čas a nerozoberiete si to
s MŠK, kultúrou, dohrajme 10 mesiacov, každý máme na rôzne oblasti rôzny názor.
Mgr. Miloslav Repaský
Prešiel som si veci, bol som na Rybníčku sú tam vyrúbané dvere, prešiel som si trošku aj kultúru,
to že ste nenašli financie na ľad na Štúrovej ulici ma mrzí.
Miroslav Longauer
Nie som zaťažený na účtovníctvo a tieto veci a mrzí ma to, sú tu také položky ako tepelné
energia, nájomné kino.
PaedDr. Martin Sereday
Pokiaľ máme hlasovať o návrhu a existuje aj iný návrh mali by sme si ho vy počuť aby som sa
vedel rozhodnúť. Ak nebudem vedieť o druhom návrhu tak neviem či ten prvý alebo druhý bude
lepší.
Uznesenie č.: MZ-01-14-BMZ schvaľuje rozpočet mesta Spišské Podhradie na rok 2014 v jednotlivých položkách v celkovej
výške:
- príjem mesto
- 5 462 879,- €
- výdaje mesto
- 3 873 108,- €
- výdaje školy
- 1 589 771,- €
- výdaje spolu
- 5 462 879,- €.
Zodpovedný:
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
0
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
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Peter Hanigovský
Predkladám návrh:
- verejná správa – reprezentačné – mínus 1 000,- €
- verejná správa – palivo – mínus 500,- €
- miestne komunikácie – živičná úprava – mínus 15 000,- €
- spišské folklórne slávnosti, reprezentačné – mínus 1 200,- €
- rozvoj bývania, údržba bytov – mínus 3 838,- €
- vianočná výzdoba – mínus 3 000,- €
- športové podujatia – mínus 450,- €
- dotácia pre MŠK – mínus 10 000,- €
- príspevok pre MsKS – mínus 10 000,- €
- zriadenie miestnosti pre nebohých – mínus 4 662,- €
- CVČ – mínus 6 000,- €
Zostane schodok 8 000,- €, vždy menej ako 67 tis. €-

Prestávka

Mgr. Jozef Bača
Je ešte nejaký doplňujúci návrh? CVČ ideme strhnúť 6 000,- €, čo keď dvaja zamestnanci budú
musieť byť prepustení, budeme musieť vyplatiť odstupné a napriek tomu budeme chodiť po
súdoch. MsKS – v roku 2009 a 2010 bol príspevok pre MsKS 41 – 42 000,- €. A toho roku ste im
navrhovali 71 900,- €. Strhli ste im 10 tis. €, aj MŠK aj kultúre. MŠK – futbalisti už behajú nielen
po prvoligových trávnikoch po Slovensku ale aj mimo neho, „A“ mužstvo je na treťom mieste,
30.3. hráme prvý zápas doma, príďte sa pozrieť koľko ľudí chodí na futbal. Postupové ambície
majú aj dorastenci, choďte im povedať aby hrali slabšie, aby nepostúpili lebo nie je dosť peňazí.
Peter Hanigovský
6 000,- € mínus pre CVČ - ty si myslíš, že keby sme schválili pôvodný návrh by k tomu nedošlo?
Mgr. Jozef Bača
Už niekoľko krát tu bolo povedané, že sa pripravuje nový zákon o financovaní škôl a školských
zariadení, aby sme počkali a nezasahovali do CVČ. Keď znížime CVČ o 6 000,- €, dáme to do
školskej rezervy naspäť?
Peter Hanigovský
Vykryjeme rozpočet.
Mgr. Jozef Bača
Z akého dôvodu, chceš peniaze, ktoré štát normatívne určil deťom a školským zariadeniam
brať?
Vladimír Petrek
A peniaze zo stočného môžeme zapracovať hocikde do rozpočtu?
Mgr. Jozef Bača
Vy, poslanci, ste rozdeľovali a určovali, ktoré peniaze na čo pôjdu. Veď sa tu budovalo, robia sa
veci čo budú prefinancované až po zrealizovaní projektov.
MVDr. Michal Kapusta
Ak budeš mať, pán riaditeľ, o 6 000,- € menej dokážeš žiť?
Ing. Ľuboslav Longauer
Dal som návrh na opatrenie kde sa poníži úväzok dvom ekonómkam a správcovi na 0,5 %
úväzku, vyjde to zhruba do 3 000,- €.
MVDr. Michal Kapusta
Pán predseda MŠK?
Jozef Komara
Dajte hlasovať.
MVDr. Michal Kapusta
Schválili sme žiadosť o NFP na 2 000 000,- €– je potrebné mať schválený rozpočet a záverečný
účet a byť vyrovnanou samosprávou, okrem iných vecí. Tento návrh na rozpočet ja podporím,
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kvôli tomu aby to bolo vyrovnané aby sme mohli fungovať a keď budú potrebné nejaké zmeny
každý je, myslím si, pripravený.
Vladimír Petrek
Aký máte názor pán kontrolór k rozpočtu?
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Dával som stanovisko k návrhu rozpočtu, ktorý bol pôvodne zverejnený, keďže nebol pripravený
nový návrh, odporúčal som rozpočet schváliť. Je na poslancoch či pozmeňujúce návrhy akceptujú
alebo nie.
Miroslav Longauer
Všetko je pekné, krásne ale v blízkej dobe dám návrh - čerpanie rozpočtu - lebo je veľký pohyb
posunu peňazí.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-13
MZ schvaľuje rozpočet mesta Spišské Podhradie na rok 2014 s touto úpravou:
- verejná správa – reprezentačné – mínus 1 000,- €
- verejná správa – palivo – mínus 500,- €
- miestne komunikácie – živičná úprava – mínus 15 000,- €
- spišské folklórne slávnosti, reprezentačné – mínus 1 200,- €
- rozvoj bývania, údržba bytov – mínus 3 838,- €
- vianočná výzdoba – mínus 3 000,- €
- športové podujatia – mínus 450,- €
- dotácia pre MŠK – mínus 10 000,- €
- príspevok pre MsKS – mínus 10 000,- €
- zriadenie miestnosti pre nebohých – mínus 4 662,- €
CVČ – mínus 6 000,- €
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
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
0

30.01.2014

+
+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-14-A-6
MZ berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016.
Zodpovedný:

Termín:

30.01.2014

Bod č.: 16

Mária Mišenčíková – žiadosť o predĺženie nájmu v Reštaurácii pod hradom
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-14

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 a to budova reštaurácie
a hotela s príslušenstvom vrátane technického zariadenia a kotolne s.č. 787, o.č. 8 na
parcele KN-C 103/1 a priľahlý pozemok parcela KN-C 102 o výmere 2 358 m2 zapísanú
na LV č. 1 pre Máriu Mišenčíkovú, Trhovisko 17, Spišské Podhradie spôsobom podľa
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citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že v platnej zmluve o nájme zo dňa
23.11.1999 je uvedené v čl. 4 ods 2, že zmluvné strany sa môžu pred uplynutím
dohodnutej doby nájmu dohodnúť na predlžení doby nájmu písomným dodatkom k tejto
zmluve, ak nájomca o predlženie nájmu požiada do 31.12.2013.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

30.01.2014

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-01-14-B-15
MZ schvaľuje uzatvorenie dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 23.11.1999 uzatvorenej medzi
mestom Spišské Podhradie a Máriou Mišenčíkovou, v ktorej sa v čl. 4 ods. 1 mení doba nájmu
v trvaní do 31.12.2015 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. - o
majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v skutočnosti,
že v platnej zmluve o nájme zo dňa 23.11.1999 je uvedené v čl. 4 ods 2, že zmluvné strany sa
môžu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu dohodnúť na predlžení doby nájmu písomným
dodatkom k tejto zmluve, ak nájomca o predlženie nájmu požiada do 31.12.2013.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
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

Jozef Komara
Akí sme všetci ku Podhradčanom rovnakí? Keď tu bol pred pár rokmi p. Duľa - dal žiadosť na
prenájom reštaurácie, povedali sme, že budeme vychádzať v ústrety Podhradčanom. K pani
Boržíkovej keď chcela kúpiť v meste dom sme už takí neboli. Nie je mi to jedno, že ten dom nebol
kvôli 1 000,- € predaný.
Peter Hanigovský
Mali sme tam nájomníkov, mestskú s.r.o., všetko robilo stratu. V zmluve je napísané, že keď si
uplatní rok pred ukončením žiadosť o predlžení nájmu tak jej vyjdeme v ústrety. Momentálne je
možno situácia iná, máme tu iných čo tieto veci zabezpečujú, ale v tom čase to bola jediná
konkrétne ponuka, vstupné náklady v tom čase boli obrovské. Menili sa okná, strecha, menili sa
zariadenia v kuchyni a prispievala niečím tiež.
Mgr. Peter Vandraško
Chcem aby sa prelustrovalo, ktorý poslanec čo v meste kúpil, aká bola hodnota a za čo, ako
zveľadil majetok mesta.
Bod č.: 17

Vzorodev v.d. Spišské Podhradie – stanovisko k vydržaniu

23

Peter Hanigovský
Delimitácia pozemkov – komisia odporúča schváliť delimitáciu pre Vzorodev v.d.
MVDr. Michal Kapusta
Bolo pracovné stretnutie, na ktorom sme túto žiadosť prerokovali. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-16
MZ schvaľuje súhlasné stanovisko k vysporiadaniu vlastníctva formou notárskej zápisnice pre
Vzorodev, v.d., Školská 175, Spišské Podanie za účelom vysporiadania pozemku – časť parcely
KN-E 616/1 – záhrada vo výmere 489 m2 v k.ú. Spišské Podhradie, evidovaná na LV č. 3702.
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

30.01.2014

Primátor:

+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 18

Eurokameň – stanovisko pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s.
MVDr. Michal Kapusta
Na pracovnom stretnutí bol generálny riaditeľ, vysvetľoval veci. Stavebná komisia odporúča držať
sa stavebného povolenia, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy. Bol som na Misterstve kultúry
a pýtali sa ma ohľadom lomu eurodreveník – mesto Spišské Podhradie má nejaké záväzky
ohľadom lokality Unesca, pýtali sa ma či sme predĺžili ťažbu v lome, predĺžili sme aby fungovali.
Prečítal záväzky, ktoré má mesto kvôli Unescu.
V zmysle Dohovoru musí Slovenská republika urobiť všetko, pri maximálnom využití
svojich možností, pre zabezpečenie účinnej ochrany, zachovania a prezentácie celého
územia lokality s dominantnými kultúrnymi pamiatkami, pamiatkovými územiami a
nadväzujúcim krajinným prostredím, a má tiež povinnosť zabrániť akýmkoľvek možným
ohrozeniam lokality. V uvedenom nominačnom dokumente z roku 1992 je existencia
funkčného kameňolomu v lokalite jednoznačne vyhodnotená ako škodlivý jav s
negatívnym dopadom na prírodné i kultúrne hodnoty lokality. Z tohto dôvodu dokument
stanovuje ukončenie prevádzky kameňolomu a následnú rekultiváciu územia. Ustanovenia
viažuce sa k ukončeniu prevádzky kameňolomu sú formulované v analytickej časti
nominačného dokumentu, a rovnako aj v časti implementačnej – tzv. manažment pláne.
Toto som mal za povinnosť vám prečítať, stále sa na to pýtajú, je potrebná práca, zamestnanosť
ale aby sme našli kompromisné riešenie. Ja budem proti súhlasnému stanovisku pre Eurokameň.
Jozef Komara
Pán riaditeľ prezentoval, že bude chodiť svojimi autami. Myslím si, že tých 10 jázd by nebolo veľa.
Ide o to, že keď sa to dá odkontrolovať budem za. Len ide o to aby sa tam nepripojili ďalšie autá
a aby sa to nezvrhlo.
PaedDr. Martin Sereday
Podporujem stanovisko, ktoré povedal pán zástupca. Aj v minulosti boli s tým pri výstavbe
diaľnice problémy a policajti sami povedali, že nemajú šancu efektívne zakročiť lebo prvého čo
zastavili dal vedieť ostatným vozidlám. A opýtajte sa ľudí na Mariánskom nám. 18 čo to robilo
s ich suterénom. Toto bolo aj v minulosti, bol problém sanovať škody, ktoré vznikli prejazdom áut.
Tí ľudia náš zožerú, neodkontrolujeme, my nemáme na to páky, aby sme povedali, dnes si
odviezol dve autá, ďalšie už neodvezieš, tam sú v hre iné peniaze.
Mgr. Miloslav Repaský
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Bol tu pán riaditeľ na sedení a vysvetlil, aj dnes chodia autá, máme právo zastaviť autá aby
nechodili po ceste?
PaedDr. Martin Sereday
Chránime majetok občanov.
Miroslav Longauer
To uznesenie sa dá zrušiť keby sme ho prijali?
MVDr. Michal Kapusta
Každé uznesenie sa dá zrušiť.
Uznesenie č.: MZ-01-14-BMZ schvaľuje žiadosť firmy Euro Kameň, s.r.o., Štefánikova 43, Spišské Podhradie o vydanie
súhlasu na prejazd motorových vozidiel za účelom vývozu materiálu z lomu Dreveník pri výstavbe
D1 Jablonov – Levoča po štátnej komunikácii prechádzajúcej cez mesto Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
0
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
0
Mgr. Ján Furman
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
Bod č.: 19

Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2014
Mgr. Jozef Bača
Dostali ste návrh, už by sme tam mali zahrnúť ďalší termín zasadnutia čo sme sa dohodli na
13.2.2014.
Peter Hanigovský
Navrhujem doplniť ešte zastupiteľstva v mesiaci február, apríl a október. Navrhujem aby sa MZ
presunuli po 21 dni v mesiaci aby sme o zmenách rozpočtu mohli rokovať.
Uznesenie č.: MZ-01-14-BMZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2014 predložený
primátorom mestom.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
0
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
0
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

Uznesenie č.: MZ-01-14-B-17
MZ schvaľuje Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2014 predložený p.
poslancom Petrom Hanigovským.
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Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

30.01.2014

Primátor:

0
+
+
0
0
0

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

+
0
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- výkon uznesenia je pozastavený, primátor ho nepodpísal
Bod č.: 20

Správa hlavného kontrolóra pre Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí
o výsledkoch kontroly
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Na základe uznesenia MZ som vykonal kontrolu, správa o výsledku vám bola zaslaná mailom,
mali ste v nej uvedené uznesenia, ktoré neboli splnené, viaceré sa plnia, niektoré neboli
naplnené z určitých dôvodov, môžeme si konkretizovať, a v druhej časti sú uznesenie, ktorých
výkon bol pozastavený a stratili platnosť.
Mgr. Jozef Bača
Nepýta sa nikto, každému je všetko jasné?
Uznesenie č.: MZ-01-14-A-7
MZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra pre Mestské zastupiteľstvo v Spišskom
Podhradí o výsledkoch kontroly.
Zodpovedný:
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 21

Kanalizácia mesta
Mgr. Miloslav Repaský
Vážený pán primátor, vážení poslanci, dnes sme sa dozvedeli informáciu, že projekt na kanál
neprešiel. Podľa môjho názoru nezostáva nič iné len pustiť sa nám samým do práce. Žiadame
naraz veľký balík peňazí a vždy ho zamietnu. Je to veľmi veľké sústo, ktoré sa v štáte
prerozdeľuje. Boli sme úspešní v projekte rekonštrukcie chodníkov, navrhujem aby sme sa
zaoberali hlavne touto časťou mesta a ak nájdeme spoločné riešenie tak sa nám podarí pod
chodník vložiť určitú časť kanalizácie . Predkladám návrh – „MZ schvaľuje zámer výstavby
kanalizácie a ukladá pripraviť a prejednať cez príslušné komisie možnosť uloženia kanalizácie do
chodníkov prípadne komunikácií, ktoré sa budú rekonštruovať v roku 2014“. Máme v rozpočte 143
tis. €. Ak to bude málo, sme v dobrých číslach, vieme to doplniť úverom, pokiaľ by nás netlačila
výstavba chodníka v rámci projektu, možno by to počkalo. Bol by som rád keby ste sa k tomu
vyjadrili.
Mgr. Jozef Bača
Tvoja predstava je od každého domu dať do zeme rúru?
Mgr. Miloslav Repaský
V prvom rade do chodníka a potom od každého domu, ide mi o to aby ten chodník, ktorý sa
vybuduje toho roku ostal. Aby sme sa na budúcom MZ rozhodli, ktorú časť pôjdeme robiť.
Nepozeral som do projektovej dokumentácie aký je navrhovaný kameň, ak je zámková dlažba dá
sa to rozobrať ale ak nie, tak to bude problém.
Vladimír Petrek
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Aby sa nerobilo provizórium s prípojkami ale aby sa začala robiť kanalizácia od p. Poradu až hore
a doplniť ju o Palešovo námestie – komplet celú kanalizáciu a spojiť s Kúpeľnou ulicou, táto vetva
bude slúžiť už aj pre IBV. Ísť do vyššieho úveru, zmerať tie úseky a vyčísliť náklady.
Mgr. Jozef Bača
Na kanalizáciu treba 3 mil. €.
Vladimír Petrek
Na 5,2 km bolo treba 3 mil. €.
Mgr. Miloslav Repaský
Číslo čo povedal primátor je suma na celú kanalizáciu. My hovoríme o kanalizácii na Palešovo
námestie, Mariánske námestie, Štefánikovu ulicu, Prešovskú ulicu. Aký materiál pôjde na
chodník?
MVDr. Michal Kapusta
Kameň.
Vladimír Petrek
Ak vynecháme Prešovskú a Štefánikovu ulicu - kanál - koľko by to vyšlo?
MVDr. Michal Kapusta
660 tis. € za 2 000 m kanála.
Mgr. Miloslav Repaský
Každý dúfal, že v projekte budeme úspešní, ale neprešiel. Ostať bez kanalizácie do budúcna?
Miroslav Longauer
Pán poslanec Petrek, tam bude aj dažďová kanalizácia?
Vladimír Petrek
Podal informáciu.
Mgr. Jozef Bača
Na decembrovom MZ sme stiahli z rokovania bod ohľadom ceny pozemkov lebo sme sa nemohli
baviť či dáme 14 alebo 16,- € za m2, ale sme to nemohli riešiť lebo sa tým nezaoberala finančná
komisia. Týmto bodom sa nezaoberala žiadna komisia a bavíme sa o miliónoch €. Mohol si
poslancom poslať materiály – tvoju predstavu, čo si pod tým bodom predstavuješ.
Mgr. Peter Vandraško
Navrhujem aby sa návrhom p. Repaského zaoberala príslušná komisia.
Mgr. Miloslav Repaský
Predniesol návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-01-14-B-18
MZ schvaľuje zámer výstavby kanalizácie a ukladá pripraviť a prejednať cez príslušné komisie
možnosť uloženia kanalizácie do chodníkov prípadne komunikácií, ktoré sa budú rekonštruovať
v roku 2014.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
13.02.2014
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
0
+
Mgr. Ján Furman
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 22

Ľad na Štúrovej ulici
Mgr. Miloslav Repaský
Prešiel som si zápisnice z finančnej komisie + zápisnice z mestského zastupiteľstva, nikde som sa
nestretol s tým, aby dotácia bol vyškrtnutá alebo stiahnutá, chcel by som zachovať dobrú tradíciu
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a urobiť ľad pre malé deti. Poslanci na minulom MZ tento návrh podporili. V kritickom čase keď
najviac mrazilo zhorelo čerpadlo, chcem sa opýtať pána primátora či by nemohol prispieť z fondu
primátora aby sme mohli túto tradíciu zachovať a ľad na Štúrovej ulici urobiť.
Mgr. Jozef Bača
Ja som sa už minule pýtal, ktorým uznesením sa MZ zaviazalo, že má byť preplatený ľad na
Štúrovej ulici 5 rokov dozadu. Finančná komisia je orgán poradný, tak ako každá iná, treba
povedať číslo uznesenia, bavíme sa o tom už druhý mesiac.
Mgr. Miloslav Repaský
Dnes to bolo povedané, že Štúrova ulica dostane 200,- €.
Štefan Faltin
Robili sme inventúru prijatých vecí a to čerpadlo je mestské čerpadlo, CVČ alebo čie?
Mgr. Miloslav Repaský
Nie je mestské, zapožičiavame si ho a zhorelo.
Mgr. Jozef Bača
Je tu bod – daj návrh na uznesenie.
Mgr. Miloslav Repaský
Nepredkladám návrh na uznesenie, návrh bol na minulom MZ, pán primátor časť uznesenia zrušil
a časť nie, pýtam sa ho či by nebol ochotný zo svojho fondu dať peniaze?
Mgr. Jozef Bača
Nie. Prvýkrát počujem, že sa pokazilo nejaké čerpadlo, nikto z poslancov nevie, ktoré ani kedy,
ani aké a ty chceš za neho peniaze. Pred chvíľou si hlasoval za zníženie fondu primátora o 1/3
a už chceš hneď z neho čerpať ako prvý.
Mgr. Peter Vandraško
My keď si zapožičiame na štadión čerpadlo a zhorí, tak budeme pýtať peniaze naňho od mesta?
MVDr. Michal Kapusta
Dnes sa schválil rozpočet a je tam 200,- € na ľad na Štúrovu ulicu, bude sa vyberať vstupné?
Mgr. Miloslav Repaský
Nebude sa platiť.
MVDr. Michal Kapusta
V minulom období bola kartička, na ktorej bolo napísané, že prispeli ste na ľad.
Mgr. Miloslav Repaský
Tak jak sú schválené nájmy v školách je aj na Štúrovej ulici.
Mgr. Peter Vandraško
MZ schválilo nájmy len pre zariadenia zriaďovateľa.
Mgr. Miloslav Repaský
Sme občianske združenie. Keď nebude problém vstupné nebude žiadne, ak ľad bude čierny
vstupné bude.
MVDr. Michal Kapusta
Vôbec nejde o to či tam bude výber 0,50 € alebo 1,- €, ja nemám s tým problém, len nech sú
pravidlá jasné dopredu a nech sa nemenia. Minule si povedal, že tie peniaze chceš. Stále mi
neodpovedáš na otázku či sa bude platiť na klzisku na Štúrovej ulici.
Mgr. Miloslav Repaský
Celú moju poslednú odmenu poslanca venujem na ľad na Štúrovej ulici. Vy nemáte priestor pre
dobrú vec.
Mgr. Peter Vandraško
Vieš koľko ľadu tu bolo urobeného v minulosti, ty si tu ešte ani nebýval, ľudia robili ľad a nikto tu
nič nepýtal, urobili to preto, že to chceli urobiť. Ja som športovec, som za akúkoľvek športovú
aktivitu, ale pokiaľ tu bude mať mesto ľad aj CVČ, nevidím dôvod prečo by sa tu mali ďalšie veci
suplovať. Potom každý kto urobí ľad bude ho chcieť preplatiť? To čo to je za myšlienka, a ešte
preplatiť čerpadlo. O čom sa tu hráme vlastne?
Mgr. Miloslav Repaský
Ty si pred chvíľou pýtal 40 tis. € a ja pýtam 200,-€.
Mgr. Peter Vandraško
Ty si svojho času povedal, že ľad si robil a nič za to nechceš a teraz si chceš dať spätne preplatiť.
MVDr. Michal Kapusta
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Ako sa volá to občianske združenie, je registrované?
Mgr. Miloslav Repaský
Je registrované, názov nepoviem, ak chceš vedieť názov, daj oficiálnu žiadosť.
Mgr. Jozef Bača
Obálku čo si teraz položil na stôl si zober, ja ju nebudem otvárať ani z nej brať, daj návrh na
hlasovanie. Navrhol si bod programu do rokovania tak navrhni text uznesenia.
Mgr. Miloslav Repaský
Pán Komara, daj nejaký opravný návrh na uznesenie.
Jozef Komara
Nebudem dávať žiadny opravný návrh, ľad na Štúrovej ulici - bol som za to aby bol preplatený.
Začíname hľadať čísla, porovnávame občianske združenia, bavíme sa o práci niekoľkých rokov
dozadu, nedá sa to porovnávať. Ja som bol za, našiel som tie peniaze a jednoducho ja
momentálne teraz nebudem dávať žiadny iný návrh. Momentálne to neviem. Aby to bolo v súlade
so zákonom.
Mgr. Jozef Bača
MZ bude 13.2.2014 - pripravte si to.
Mgr. Peter Vandraško
Nikto nie je proti ľadu, ak to niekto chce urobiť nech to urobí, ale nech tu nepýta peniaze.
Uznesenie č.: MZ-01-14-A-8
MZ berie na vedomie bod programu č. 22 – Ľad na Štúrovej ulici
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

30.01.2014

Bod č.: 23

Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Komisia sa zaoberala prideľovaním bytov čo som uviedol v bode 11 a žiadosťami pp. Džugu
a Kandráča. Pán Džuga dňa 3.1.2014 požiadal opätovne o pridelenie nájomného bytu v blízkosti
centra mesta. Stanovisko komisie je, že mesto momentálne nemá vhodný byt na prenájom
v blízkosti centra mesta pre pána Džugu, jeho žiadosť bude zaradená do evidencie uchádzačov
o pridelenie bytu. Pán Kandráč Jozef trvalo bytom Bijacovce požiadal o prihlásenie na trvalý
pobyt na adresu Štefánikova 187 – 4 osoby k rodičom. Na tejto adrese sú prihlásení na trvalý
pobyt 3 osoby. Obytná podlahová plocha bytu je 24,66 m2. Stanovisko komisie je, že prihlásenie
na trvalý pobyt sa neodporúča nakoľko podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
532/2002 minimálna obytná podlahová plochy na jedného člena rodiny má byť 10 m2 t.j. pri 7
člennej rodine 70 m2. Keďže v súčasnosti mesto nemôže zabezpečiť bývanie v požadovanej
výmere obytnej podlahovej plochy pre túto rodinu, nemôže pristúpiť ani k udeleniu trvalého pobytu
už z vyššie uvedeného dôvodu.
Uznesenie č.: MZ-01-14-F-2
MZ zamieta žiadosť p. Jozefa Kandráča trvalo bytom Bijacovce 226 o prihlásenie na trvalý pobyt
na adresu Štefánikova 1167/187.
Zodpovedný:
Termín:
30.01.2014
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
0
+
Mgr. Ján Furman
+
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Peter Hanigovský
Na základe ústnej žiadosti občanov mesta ohľadom stravovania sa (obedy) predčasných
starobných dôchodcov sa komisia zaoberala touto problematikou. Strava sa poskytuje
prostredníctvom mesta Spišské Podhradie v spolupráci s DSS sv. Jána z Boha v Spišskom
Podhradí. Predčasný dôchodok nie je v uznesení špecifikovaný. Preto ho komisia navrhla zrušiť
a prijať nové uznesenie, v ktorom bude doplnený aj predčasný starobný dôchodok.
Uznesenie č.: MZ-01-14-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-4-13-B-23 zo dňa 14.3.2013.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
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
+

30.01.2014

+
+
+
+
+
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Uznesenie č.: MZ-01-14-B-19
MZ schvaľuje výšku príspevku poskytovaného mestom Spišské Podhradie na stravovanie
dôchodcov pre tieto druhy dôchodkov takto:
Starobný dôchodok
do 261,- € - príspevok 0,33 €
do 303,- € - príspevok 0,23 €
do 348,- € - príspevok 0,17 €
nad 348,- € - príspevok 0,- €
Predčasný starobný dôchodok
do 261,10 € - príspevok 0,33 €
do 303,10 € - príspevok 0,23 €
do 348,10 € - príspevok 0,17 €
nad 348,11 € - príspevok 0,- €
Starobný + vdovský dôchodok
do 269,90 € - príspevok 0,33 €
do 311,90 € - príspevok 0,23 €
do 356,90 € - príspevok 0,17 €
nad 356,91 € - príspevok 0,- €
Invalidný dôchodok
do 258,90 € - príspevok 0,33 €
do 300,90 € - príspevok 0,23 €
do 345,90 € - príspevok 0,17 €
nad 345,91 € - príspevok 0,- €
- zároveň MZ schvaľuje upravovať výšku posudzovaných dôchodkov o výšku schválenej
valorizácie.
Zodpovedný:
Vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
30.01.2014
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
PaedDr. Martin Sereday
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
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Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Štefan Horbaľ

+
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MVDr. Michal Kapusta
Kultúrna komisia zasadala 14.1.2014. Je doložená len prezenčná listina, nie je dodaná zápisnica,
ak pán predseda dodá zápisnicu podpísanú pošleme vám ju. Komisia územného plánu
nezasadala.
Vladimír Petrek
Komisia sa zaoberala výrubom stromov pri CO skladoch. Okresný úrad, odbor ŽP, zamietol
výrub lipy, treba ju len orezať. Výrub stromov pred chodníkom na Štefánikovej ulici smerom na
Rybníček, je súhlas na výrub 2 ks líp lebo sú suché. Kroviny vyrezať tiež. Podal informáciu
o vyhlásení chránených areálov v k.ú. Spišské Podhradie – Hradská lúka – II. stupeň ochrany,
Jereňaš – II. stupeň ochrany, Pažica – II. stupeň ochrany, Nemecká hora – III. stupeň ochrany,
Ordzovianska dubina – II. stupeň ochrany. Z uvedeného budú vyplývať určité obmedzenia pri
bežnom obhospodarovaní, výrobe drevín, odstraňovania invazívnych rastlín a zvýšenie ochrany
biotopov a udržiavanie populácie napr. sysľov.
Jozef Komara
Športová komisia zorganizovala 3 športové akcie v mesiaci december v spolupráci so ZŠ
Školská 3 a CVČ.
Peter Hanigovský
Zasadala komisia pre mestskú časť Katúň – podal informáciu o rokovaní komisie.
Uznesenie č.: MZ-01-14-A-9
MZ berie na vedomie správy zo zasadnutia komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

30.01.2014

Primátor:

- odišiel p. poslanec Miroslav Longauer
Bod č.: 24

Rôzne
Mgr. Jozef Bača
Boli ste oboznámení s návrhom múzea ohľadne otvorenia spodnej brány hradu.
MVDr. Michal Kapusta
Všetko vám pošleme mailom.
Mgr. Jozef Bača
Ukončil zasadnutie MZ a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.
V Spišskom Podhradí dňa 30.1.2014

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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