Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 01.03.2016
Program:
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Voľba návrhovej komisie
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Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 11
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Má niekto dotazy k programu rokovania? Ak nie, dávam hlasovať.
Uznesenie č.: MZ-04-16-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
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Ing. František Pravlík
Marián Boržik
Ing. Ján Lisoň
Mgr. Peter Vandraško
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Uznesenie č.: MZ-04-16-B-2
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MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Milan Blahovský, Jozef Komara, Mgr. Peter
Vandraško.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
01.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
0

+

+
+
0
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Ekospiš – zmluva o založení združenia
MVDr. Michal Kapusta
Na minulom MZ sme rozprávali o štúdii využiteľnosti areálu bývalej obaľovačky v Hincovciach.
Poslal som vám návrh zmluvy a stanov. V termínoch 15.02.2016 a 24.02.2016. Povedali sme si,
že pošlete mi pripomienky, aby som ich mohol konzultovať s primátorkou. Nikto mi pripomienky
nezaslal, beriem to, že nemáte žiadne. Mestá a obce, ktoré sú v Ekoveri by chceli podať žiadosť
o NFP na pretransformovanie bývalej obaľovačky v Hincovciach, ktorá by spracovávala
komunálny odpad. V prvej fáze by išlo o mestá Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie,
Hincovce a p. Kováč – majiteľ obaľovačky. Keď máme ísť do toho projektu, ktorý bude vyhlásený
v marci alebo v apríli, je potrebné urobiť určité veci. Je potrebné schváliť subjekt, ktorý by to
zastrešoval. Tým subjektom je Ekospiš. Bez tohto združenia nevieme podať a pripraviť
dokumenty na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Jednorázový príspevok mesta
na založenie združenia je 1 130,50,- €. Toto je zatiaľ jediné riziko, ktoré by mesto do toho vložilo
keby sme neboli v projekte úspešní. Mesto by disponovalo 22,67 % hlasov v tomto združení.
Ing. František Pravlík
Celý proces sa skladá z tých dvoch frakcií, mokrej a suchej? Teraz v tomto návrhu je počítané
s tou prvou etapou. Kedy bude zavedená II. etapa?
MVDr. Michal Kapusta
Musíme byť úspešní najprv v projekte. Suchá frakcia je rozdelená na 3 časti. Celá táto linka by
išla zatiaľ na suchú frakciu.
Mgr. Milan Blahovský
Kto bude mať, okrem p. Perháča a partnerov, pocit zisku alebo fungovania zisku, aj občan
Podhradia bude mať dobrý pocit a lepší život z Ekospišu?
MVDr. Michal Kapusta
Zníži sa objem zo 100% na 10% odpadu, bude sa voziť 10% odpadu na skládku a tak by
poplatok za uloženie odpadu na skládku mal byť 10%. Poplatok za uloženie na skládke
v najbližšej dobe pôjde hore. Nechceme v meste dvíhať výšku poplatku za komunálny odpad.
Mgr. Milan Blahovský
Menej sa uloží na skládku ale ostaneme na tých istých poplatkoch.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto dopláca na odpadovú politiku v meste na úkor rozpočtu.
Mgr. Milan Blahovský
Je možnosť, ako spoločník alebo partner povedať, či sa niekto z nášho mesta v tejto spoločnosti
zamestná?
MVDr. Michal Kapusta
Riaditeľom by bol p. Perháč, v dozornej rade sú: Ing. Iveta Rušinová, Ľubomír Fifík, MVDr. Michal
Kapusta, Ing. Karol Kováč, Ondej Faith, 5 rokov je udržateľnosť projektu, aby tí ľudia čo začali aby
dokončili projekt. Ku personálnej otázke - možno, že áno. Ako člen dozornej rady a ako primátor
mesta mám k tomu čo povedať.
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Ing. Ján Lisoň
Povedal si, že združenia zastupujú obce, aj p. Kováč? Tu sa hovorí len o obciach o Kováčovi nič,
len o členovi dozornej rady.
MVDr. Michal Kapusta
Mali ste mi do pondelka zaslať otázky, 15.2. som posielal zámer, buď sa pýtajte tak, že viem
odpovedať, rozhodnite sa či buď chceme alebo nechceme vstúpiť do združenia.
Ing. Ján Lisoň
Ak Kováč do toho vstupuje, niekto pripravil dokumenty aby sme o nich rokovali, nič sa tu o vstupe
p. Kováča nehovorí. Je to združenie obcí. Že je v dozornej rade, to je iné.
Ing. Ján Lisoň
Rezignujeme na snahu zabezpečovať si sami odvoz odpadu?
MVDr. Michal Kapusta
Poslal som vám pozvánku, dnes o 15.30 bolo na zasadnutie komisie ŽP, tam sme to prerokovali.
Ing. Ján Lisoň
Mám niekoľko pripomienok k zmluve aj k stanovám:

Využitie bývalej obaľovačky v Hincovciach na likvidáciu odpadu jeho separáciou.
A.Štúdia využiteľnosti.
1. popis súčasného stavu zvozu komunálneho odpadu.
Podľa textu v štúdii, zámer likvidácie odpadu je pripravený pre spoločnosť EKOVER s.r.o. Spišské
Vlachy
- zámer dodávať biometán do rozvodu zemného plynu patriacemu SPP
- zámer suchú zložku vytriedeného odpadu použiť ako palivo v energetike,
- v štúdii nie je ani naznačená lokalita umiestnenia skládky odpadu , čo ročne podľa
prepočtov je cca 10%, t.j. 1200 t = 500 – 600 m3
- nikde v texte nie je ani náznak spôsobu vysporiadania majetkových práv k areálu, prípadne
zapojenie vlastníka areálu do zámeru.
5. Orientačné posúdenie návratnosti zámeru
Predpokladaná výška investície 3 734 mil. EUR čo je 3,734 mld. EUR
Výška NFP (95%) 3 556 mil. EUR čo je 3,556 mld. EUR
Vlastné financie 187 tis. EUR = spoluúčasť 5%
Výnosy za rok 346 tis. EUR
Náklady za rok 240 tis. EUR
Profit za rok 106 tis. EUR
Profit za mesiac 9 tis. EUR
Moje stanoviská :
Buď v číslach je chyba, alebo je to nezmysel.
1.Návratnosť investície v zámere
a) výpočet z celkových investičných nákladov uvedených v štúdii :
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3734 mil. EUR/106 tis. EUR = 35 226,42 rokov
b) výpočet z vlastných finančných prostriedkov, zo spoluúčasti
ročný efekt/ vlastné financie : 187/106 tis. EUR, = 21,17 mesiacov
2. Výška investície : 3734 mil. EUR
NSP 95% = 3 547 mil. EUR nie 3556 mil. EUR
vlastné financie 5% 187 mil. EUR nie 187 tis. EUR
Pravdepodobne je tu rádová chyba.

3.K rokovaniu MZ v Spišskom Podhradí o zámere, s cieľom schváliť „zmluvu o založení
združenia“, sú predložené pochybné informácie na základe ktorých má byť rozhodnutie
prijaté.
Odborník vypracoval štúdiu.
Je zrejmé, že autor a predkladatelia štúdie neočakávajú, že niekto štúdiu aj prečíta.
B. Zmluva o založení združenia obcí EKOSPIŠ, združenie obcí
7.2. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obce (mesta),
ktoré je účastníkom zmluvy.
8.1. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy, ktorá bola schválená ich obecnými (mestskými)
zastupiteľstvami, vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby združenie podalo žiadosť o poskytnutie dotácie
a/alebo o poskytnutie príspevku z verejných zdrojov, a to za účelom vykonávania činnosti
združenia (najmä vybudovania zariadenia separujúceho a/alebo spracujúceho odpad), a to až do
výšky 4.000.000,- EUR.
-V štúdii je uvedené : zdroje NFP 3556 mil. EUR Je to nesúlad rádovo 1000 násobný
8.4.Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy, ktorá bola schválená ich obecnými (mestskými)
zastupiteľstvami, vyhlasujú, že súhlasia s tým, aby bol združeniu poskytnutý úver finančným
ústavom, a to až do výšky 500.000,- EUR, ktorý bude použitý pre účely činnosti združenia, najmä
na spolufinancovanie projektu a financovanie projektu združenia, na ktorý bude združenie
požadovať príspevok a/alebo dotáciu podľa bodu 8.1. tohto článku zmluvy.
OTÁZKY :
a)Kedy a na aký účel bude úver čerpaný ?
b)Z akých zdrojov bude uhradená príprava zámeru, projektová dokumentácia ?
c)Z akých zdrojov bude splácaný úver, ak tento bude vyčerpaný pred získaním zdrojov od
NFP, alebo ak zdroje nebudú získané vôbec ?
d)Ako bude úver v banke zabezpečený, keď podľa bodu 14.1. Stanov, členovia združenia
neručia za záväzky združenia ?
(Pre SEZO Spiš, pri preberaní záväzkov združením, mesto prebralo ručenie v pomere svojej
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účasti v združení.)
e) Podľa Štúdie
Spoluúčasť na financovaní zámeru je 5%, tam uvedených 187 tis.EUR,
Pri čerpaní úveru do 500 000 EUR, na činnosť združenia a prípravu projektu bude
použitých 313 tis.EUR
9.1. Chybne vyčíslené prvé členské príspevky, súčet je 5000,50 EUR
C. STANOVY EKOSPIŠ, združenie obcí

5.3. zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie iného ako
komunálneho odpadu,
Akého iného odpadu ?
6.4. Členstvo v združení zaniká:
c) požiadaním člena združenia o zánik členstva, ak nie je možné účasť v združení od
člena ďalej spravodlivo požadovať. O zániku členstva rozhoduje valné zhromaždenie,
a to do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti člena združenia o zánik členstva. Ak riaditeľ
nezvolá valné zhromaždenie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti člena o zánik
členstva a/alebo ak valné zhromaždenie súhlas so zánikom členstva v združení neudelí,
má člen združenia právo domáhať sa nahradenia prejavu vôle valného zhromaždenia na
príslušnom súde,
Pripomienka :
a) ak členstvo v združení zanikne požiadaním člena o zánik členstva, potom členstvo zanikne
okamihom doručenia takejto žiadosti. Nie je potrebné žiadne ďalšie rozhodovanie valného
zhromaždenia o členstve, ani uvádzané domáhanie sa na súde.
b) buď sa preformuluje prvá veta na : „po rozhodnutí valného zhromaždenia o zániku
členstva na základe žiadosti člena združenia.“
c) alebo vynechať druhú a tretiu vetu,
6.5.V prípade, ak k zániku členstva dôjde inak, ako na základe uznesenia valného
zhromaždenia, riaditeľ združenia je povinný zvolať valné zhromaždenie, ktoré rozhodne
o zmene rozdelenia hlasov zohľadňujúc zánik členstva, a to do 60 dní odo dňa zániku
členstva člena v združení. V prípade, ak tak riaditeľ neučiní a/alebo valné zhromaždenie
o tejto otázke nerozhodne, hlasy zanikajúceho člena sa rozdelia podľa výšky majetkovej
účasti členov združenia na združení.
Zmeniť celý text na :
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Ak dôjde k zániku členstva, dňom nasledujúcim po zániku členstva, hlasy zanikajúceho člena sa
rozdelia medzi ostávajúcich členov v pomere výšky ich majetkovej účasti na združení.
11.2.
- chybne vyčíslené podiely, súčet je 100,30%
- odkiaľ sú získané informácie o množstve vyvezeného odpadu z jednotlivých obcí, aká je ich
hodnovernosť,
12. Riaditeľ
- podľa navrhovaného textu je neodvolateľný,
-nikde nie je uvedené, že je možné ho odvolať z funkcie. Dozornú radu je možné odvolať.
12.2. Funkčné obdobie riaditeľa je 7 rokov.
– NEZMYSEL Je to pripravené pre Ing. Perháča až do dôchodku
ŽIADNE funkčné obdobie. Nech Je menovaný na dobu neurčitú
-Vynechať celý súčasný text a nahradiť ho novým :
Riaditeľa odvoláva valné zhromaždenie s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu.
12.6. Funkcia riaditeľa zaniká:
c)ak bol riaditeľ odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu a bol mu uložený
nepodmienečný trest odňatia slobody,
Otázka :
Znamená že riaditeľ bude ďalej vo funkcii, aj keď bol odsúdený za úmyslený tretsný čin na trest
s podmienečným odkladom,
-vynechať označený text,
Doplniť text v 12.6.:
e) odvolaním riaditeľa
13.7. Funkčné obdobie člena dozornej rady je 7 rokov. V prípade, ak valné zhromaždenie
nerozhodne o menovaní nového člena dozornej rady do 60 dní od uplynutia funkčného obdobia
člena dozornej rady, funkčné obdobie člena dozornej rady sa predlžuje o ďalších 7 rokov, a to aj
opakovane.
Je to NEZMYSEL ako u riaditeľa. Veď len funkčné obdobie starostov-primátorov je 4 roky.
Žiadne funkčné obdobie členov rady neuvádzať v stanovách
Text v 13.7. celý zmeniť na :
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Člena dozornej rady odvoláva valné zhromaždenie s uvedením alebo bez uvedenia dôvodu.
13.10. Funkcia člena dozornej rady zaniká
c) ak bol člen dozornej rady odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu a bol mu uložený
nepodmienečný trest odňatia slobody,
•

vyznačený text vynechať

Doplniť do 13.10.text :
e) odvolaním člena dozornej rady
14.4. Je tu Chyba vo vyčíslení členských príspevkov.
ZÁVER :
1. Pre mňa návrh zmluvy a stanov vykazuje znaky autorstva Ing. Perháča. Postavenie
riaditeľa združenia je zabetónované minimálne na 7 rokov.
2. Ak zmluva a stanovy sú dokladmi k zápisu združenia do registra, musí byť ich text upravený.
- ak zakladajúcim členom sú aj Margecany, menia sa členské a majetkové pomery,
- ak opravia chyby, alebo bude zmenená výška úveru, atď.
To už budú iné texty. Pri rozhodovaná dnes neviem aké bude konečné znenie.
Mohli nám predložiť na schválenie aj prázdne papiere.
Navyše mám pripomienky k niektorým ustanoveniam zmluvy a stanov.
Dokumenty v znení predloženom MZ Spišské Podhradie, nepodporím.
1. Súhlasím so vstupom mesta do takého združenia, ale nie s textom základných dokumentov.
Opätovne je očakávanie, že to musíme schváliť, lebo včera bolo neskoro.
Nesúhlasím s takým tlakom.
MVDr. Michal Kapusta
Kanalizácia tiež bola naprojektovaná na spoluúčasť 180 tis. € a vyšlo nás to zatiaľ 450 tis. €
a nehovorím o prácach naviac. Ak sa bude brať úver, tak bude zasadať dozorná rada. Teraz je
dôležité či chceme podať žiadosť o NFP, potrebujeme založiť združenie.
Ing. Ján Lisoň
V zmluve sú vyčíslené chybne členské príspevky, to isté je aj v podieloch. Považujem úplne za
nevhodné aby orgány boli v stanovách zabetónované na 7 rokov, považujem to za nevhodné,
stabilita je nielen pre firmu ale aj pre osoby, nie je možné odvolanie riaditeľa, radu hej ale riaditeľa
nemožno odvolať. To je vec, ktorá tam nemôže byť.
Peter Hanigovský
Výhľadovo sa vie, kedy by mohla byť tá mokrá časť?
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MVDr. Michal Kapusta
Ak nebudeme úspešní v projekte tak všetko končí. Neberme to tak, že ak to schválime, že to už
beží. Beriem, že sú tam chyby. Poviem to primátorke Krompach a budú to musieť opraviť. Chcel
som to dať na MZ 17.3. ale čakajú na nás. Je to o tom či chceme aby sme pripravili ten projekt
alebo nie, pán Kováč tam dáva svoj majetok. Nepýtajte sa ma výhľadovo ako to bude, lebo
neviem.
Ing. Ján Lisoň
Ja zámer považujem za perfektnú vec.
Mgr. Milan Blahovský
Aké je stanovisko komisie?
Vladimír Tomko
Komisia ŽP – jednohlasne súhlasila so vstupom do združenia a odporúča MZ to schváliť.
Peter Hanigovský
Za tú dobu sme podobné niečo v časovej tiesni schvaľovali už 3x – Ekover, Ekokrom a teraz
Ekospiš. Čo sa týka technológie, je to perspektíva a má to budúcnosť ale čo sa týka toho čo p.
Lisoň hovoril ma zavádza k otázke ako bude fungovať p. Kováč v rámci tej zmluvy? Zámer dobrý,
zmluva nevyjasnená.
Mgr. Milan Blahovský
Sú tu výhrady voči nepresnostiam v zmluve.
MVDr. Michal Kapusta
Som sa pýtal kedy mám zvolať MZ, povedal som vám pošlite mi pripomienky, nikto neposlal.
Zvolal som komisiu o 15.30 a MZ na 17.00 hod.
Uznesenie č.: MZ-04-16-B-3
MZ schvaľuje zmluvu o založení združenia obcí (ďalej ako „zmluva o založení združenia“), ktorou
sa zakladá združenie obcí Ekospiš, združenie obcí, so sídlom: Maurerova 51, 053 42 Krompachy
(ďalej ako „združenie“) a súhlasí so zmluvou o založení združenia a s právami a povinnosťami,
ktoré zo zmluvy o založení združenia vyplývajú a schvaľuje Stanovy združenia, ktoré sú súčasťou
zmluvy o založení združenia a súhlasí s právami a povinnosťami, ktoré zo Stanov vyplývajú. MZ
poveruje primátora uzatvoriť zmluvu o založení združenia, ktorej súčasťou sú priložené Stanovy
a uhradiť združeniu prvý členský príspevok v zmysle zmluvy o založení združenia.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Ing. Ján Lisoň
Hlasovanie o p. Perháča je zbytočné lebo je to v zmluve, takúto právomoc obec ako člen
združenia nemá. Takú právomoc má len valné zhromaždenie tohto subjkktu.
MVDr. Michal Kapusta
Pripravoval to právnik.
Uznesenie č.: MZ-04-16-B-4
MZ schvaľuje a zároveň menuje Ing. Jozefa Perháča, ako osobu oprávnenú konať v mene
združenia obcí Ekospiš, združenie obcí, so sídlom: Marurerova 51, 053 42 Krompachy (ďalej ako
„združenie“) a ako osobu oprávnenú na podanie návrhu na registráciu združenia.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+
+
+
+
-

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

+

+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-16-B-5
MZ súhlasí, aby do združenia obcí Ekospiš, združenie obcí, so sídlom: Maurerova 51, 053 42
Krompachy (ďalej ako „združenie“), pristúpili noví členovi združenia, a to v súlade so Stanovami
združenia, čím dôjde k zmene hlasovacích a majetkových práv doterajších členov združenia.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
+
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing.
Ján
Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-04-16-B-6
MZ schvaľuje a zároveň menuje do orgánov združenia obcí Ekospiš, združenie obcí, so sídlom:
Maurerova 51, 053 42 Krompachy (ďalej ako „združenie“) v súlade so Stanovami združenia,
nasledovné osoby:
Riaditeľ: Ing. Jozef Perháč
Členovia dozornej rady: Ing. Iveta Rušinová, Ľubomír Fifík, MVDr. Michal Kapusta, Ing. Karol
Kováč, Ondrej Faith.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
01.03.2016
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Ing. František Pravlík
Jozef Komara
Marián Boržik
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr.
Jozef
Bača
+
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

MVDr. Michal Kapusta
Ďakujem veľmi pekne, stretneme sa na MZ 17.3. Deň predtým sa stretneme na otváraní obálok.
Keby ste chceli ísť pozrieť budovu Starý jarok 46 dajte mi vedieť. Poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie MZ.
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V Spišskom Podhradí dňa 01.03.2016

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

......................................................
Overovateľ
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