Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 10.10.2019
Program:
P.č.
Obsah
1.
Otvorenie
2.
Voľba návrhovej komisie
3.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.
Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných
akcií, opráv a zhodnotenia majetku mesta Spišské Podhradie
5.
Kontrola plnenia uznesení
6.
Podnety občanov
7.
Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zachovanie
a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo
chránených území a zelená infraštruktúra
8.
Výsledky OVS predaj nehnuteľnosti – Štefánikova 83, Spišské
Podhradie
9.
Výsledky XIV. kola a vyhlásenie XV. kola OVS IBV Katúň
10.
Výsledky X. kola a vyhlásenie XI. kola OVS – predaj majetku –
rozostavaná škola na Komenského ulici
11.
Vyhlásenie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta
Spišské Podhradie
12.
Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
13.

15.

Majetok:
1. Branislav Stolárik, Palešovo nám. 43, Spišské Podhradie
– žiadosť o odkúpenie/vysporiadanie časti mestského
pozemku
2. PYRODYN – spiš s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemkov
– doplnenie predošlej žiadosti
3. Ing. Martin Jurečko – žiadosť o odkúpenie časti
pozemkov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
4. Pavol Kešeľák, Hviezdoslavova 45/65, Spišské
Podhradie – žiadosť o odkúpenie mestského pozemku
5. NANO NAGLE, Galova 69, Spišské Podhradie –
zriadenie kancelárie kontajnerového typu – lokalita
Rybníček
IBV Rybníček
1. Možnosť predplácania energií v nájomných bytoch
2. Milena Škopová, Spišské Podhradie – žiadosť
o dlhodobý prenájom pozemku
3. Dominika Horváthová, Spišské Podhradie – žiadosť
o dlhodobý prenájom pozemku
4. Vojtech Horváth, Spišské Podhradie – žiadosť
o dlhodobý prenájom pozemku
Zmena rozpočtu č. 9 mesta Spišské Podhradie na rok 2019

16.

Vybudovanie a prevádzkovanie nabíjacieho elektrocentra pre

14.
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Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
primátor

zástupca primátora
primátor

prednosta
prednosta
prednosta
primátor
predsedníčka bytovej
komisie
primátor, predsedovia
komisií

primátor, predsedovia
komisií

primátor, zástupca
primátora, vedúca
ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
primátor

17.
18.
19.
20.

automobily
T-COM – vybudovanie optickej siete v meste Spišské Podhradie
– podanie informácie o realizácii príprav stavebných povolení
Správy z komisií pri MZ
Rôzne
Záver

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

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

primátor
predsedovia komisií
predsedajúci

P
P
P
P
P

MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
Peter Hanigovský
Mgr. Vladimír Šolc
Ing. Ján Lisoň
Vladimír Tomko
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 7
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 1

Otvorenie
MVDr. Michal Kapusta
Privítal prítomných a otvoril rokovanie MZ.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-1
MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Termín:
Primátor:
+
+
+
+

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

10.10.2019

+

+

Bod č.: 2

Voľba návrhovej komisie
Jozef Komara
Do návrhovej komisie navrhujem poslancov: Mgr. Vladimír Šolc, Peter Hanigovský, Mária
Kaľavská.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-2
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Vladimír Šolc, Peter Hanigovský, Mária Kaľavská.
Zodpovedný:
predsedajúci
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 3

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

Informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej dokumentácie,
o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
14.11. je mestské zastupiteľstvo, kde sa budú preberať správy škôl. Ďalšie MZ je 12.12. chcem
sa opýtať či môže byť 19.12. o týždeň neskôr.
- poslanci súhlasili
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme v meste 6 kontrol. Mariánske nám. 34, kontrola prešla fajn. MŠ – sú tam nejaké menšie
nezrovnalosti. Vodovod Rybníček – vládny audit, hygiena. Mariánske nám. 37 a 34 +
Kongresová sála sú ok.
Budúci týždeň robíme rekonštrukciu chodníkov na Kúpeľnej ulici, rozvody v mlyne, mal by sa
vymeniť povrch na ihrisku v ZŠ Školská 3, prebieha rekonštrukcia remízy a končíme
s rekonštrukciou budovu Správy cintorína. Firma skončí budúci týždeň.
Povodňová ochrana – beží.
ZUŠ – malo byť otváranie obálok , posunulo sa to na 16.10. 2019.
Parkovisko na Sp. Kapitule – prebieha kolaudačné konanie.
Uznesenie č.: MZ-08-19-A-1
MZ berie na vedomie podané informácie o investičných zámeroch, o stave príprav projektovej
dokumentácie, o stave realizácie a financovaní investičných akcií, opráv a zhodnotenia majetku
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mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.10.2019

Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení
Jozef Komara
Podal informáciu ohľadom kontroly plnenia uznesení.
Poslal som vám návrh na zrušenie uznesenia z r. 2018 – uznesenie č. MZ-02-18-B-19. Prečítal
znenie uznesenia.
MVDr. Michal Kapusta
Je potrebné zrušiť časť uznesenia. Zrušíme celé uznesenie alebo len časť?
Mgr. Vladimír Šolc
Celé.
Uznesenie č.: MZ-08-19-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-02-18-B-19 z 15.03.2019.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský

10.10.2019

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-19-B-3
MZ schvaľuje vysporiadanie pozemkov parcely č. KN-E 869 orná pôda, KN-E 870 orná pôda, KNE 872/2 orná pôda na LV 2267 vo vlastníctve SR Slovenského pozemkového fondu v prospech
mesta Spišské Podhradie podľa schváleného územného plánu mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6

Podnety občanov
Mgr. Vladimír Šolc
Na ulici sv. Jána Pavla II. sú diery na ceste väčšie a väčšie, nedá sa tam vysypať kameň? Je tam
problém prejsť.
MVDr. Michal Kapusta
Poslali sme výzvy aby každý majiteľ pozemku to dal dokopy po prekopávkach. Robili sme
spodok na cestu a myslel som, že ľudia vykopú ak sa potrebujú pripojiť a zasypú - a dajú to do
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poriadku v takých vrstvách ako bolo – fólia, makadam hrubý a makadam jemný, ale je to presne
opačne a na vrchu je hlina a potom je problém – to nehovorím, že všetci majú taký prístup. Dáme
to do poriadku, je tam blato.
Peter Hanigovský
Do kadiaľ máme v prenájme potok Lúčanku?
MVDr. Michal Kapusta
Lúčanka je po koniec bývalej ZUŠ.
Ing. Ján Lisoň
Pred rokom p. Tomko hovoril, že okolo cesty medzi Sivou Bradou a Spišským salašom sú lipy so
suchými konármi. Stav sa nezmenil. Hrozí nebezpečenstvo pádu konárov na vozidlá a vznik
dopravnej nehody. Môže mesto vyzvať správu ciest PSK na odstránenie konárov?
Vladimír Tomko
Pani Petreková, majiteľka obchodu, ma oslovila o zametanie chodníka.
MVDr. Michal Kapusta
Žeby sme tam chodili zametať každý deň, tak to nie.
Uznesenie č.: MZ-08-19-A-2
MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.10.2019

Bod č.: 7

Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zachovanie a obnova
biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelená
infraštruktúra
MVDr. Michal Kapusta
100 stromov a úprava zelene, spoluúčasť je 6 000,- €.
Vladimír Tomko
Komisia životného prostredia na základe požiadavky občanov Katúň na výrub 2 ks lipa malolistá
rastúca v areáli miestneho cintorína odporúča výrub uvedených drevín a navrhuje náhradu
výsadby aj pre Katúň.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-4
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy kód č. OPKZP-PO1SC131-2017-29 za účelom realizácie projektu „Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov
v meste Spišské Podhradie“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 120 000,- €, ktorého
ciele sú v súlade s platným programom rozvoja a platným územným plánom mesta Spišské
Podhradie
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenia finančných prostriedkov na 5% spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške max. 6 000,- €, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa

1. Etapa: Výsadba stromov – 14 500,- €
Projekt: Realizačný projekt výsadby
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Oblasti:
Rypaj
Cintorín
Májová ulica
Materská škola
ZŠ Školská 3
cintorín Katúň

výmera v ha
0,9
2
0,25
0,46
1,3
0,26

číslo parcely
KN-C: 1745, 1666, 1669
KN-C: 302/1
KN-C: 1444/1
KN-C: 1309/1, 1309/4, 1
KN-C: 704/1, 698, 702
KN-C: 1

2. Etapa: Revitalizácia verejnej zelene – 105 500,- €
Projekt: Zelené obce Slovenska
Oblasti:
výmera v ha
číslo parcely
Rypaj
0,9
KN-C: 1745, 1666, 1669/2, 1667, 1668,
1789, 322
Štúrova – sídlisko
0,44
KN-C: 1757, 1755, 1750, 1751, 1746,
1748, 1747
Májová – sídlisko
1,01
KN-C: 1423, 1418/1, 1387/1
Sídlisko Hrad
0,25
KN-C: 100/1
Materská škola
0,46
KN-C: 1309/1, 1309/4, 1421
Zodpovedný:
Primátor
Overovatelia:
Hlasovanie
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Štefan Faltin
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

Termín:
Primátor:
+
+
+
+

10.10.2019

+

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

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Výsledky OVS predaj nehnuteľnosti – Štefánikova 83, Spišské Podhradie
Mgr. Jozef Srnka
Bola doručená jedna obálka – súťaž vyhral Juraj Horváth a Irena Čonková. Ponúkli cenu 30 100,€.
Uznesenie č.: MZ-08-19-A-3
MZ berie na vedomie výsledok OVS predaj nehnuteľnosti – Štefánikova 83, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2019
Primátor:
Overovatelia:
Bod č.: 9

Výsledky XIV. kola a vyhlásenie XV. kola OVS IBV Katúň
Mgr. Jozef Srnka
V tomto kole neboli doručené žiadne ponuky.
Uznesenie č.: MZ-08-19-A-4
MZ berie na vedomie výsledok XIV. kola OVS IBV Katúň.
Zodpovedný:
Overovatelia:
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Termín:
Primátor:

10.10.2019

Uznesenie č.: MZ-08-19-B-5
MZ schvaľuje vyhlásenie XV. kola OVS IBV Katúň (podmienky ako v predchádzajúcich kolách).
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10

Výsledky X. kola a vyhlásenie XI. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola
na Komenského ulici
Mgr. Jozef Srnka
Ani v tomto kole neboli doručené žiadne ponuky.
Uznesenie č.: MZ-08-19-A-5
MZ berie na vedomie výsledok X. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na
Komenského ulici.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-6
MZ schvaľuje vyhlásenie XI. kola OVS – predaj majetku – rozostavaná škola na Komenského
ulici.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Vyhlásenie Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu mesta Spišské Podhradie
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil situáciu ohľadom Zmien a doplnkov územného plánu č. 4.
Peter Hanigovský
Bude to možno prvá veľká investícia na podporu rozvoja cestovného ruchu, len škoda, že to bude
z druhého konca kopca.
-

prišiel p. poslanec Štefan Faltin - 17.45 hod.

Peter Hanigovský
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Treba sa nám zaoberať cestovným ruchom v meste aj v súvislosti s propagáciou, je to veľmi
slabé.
Uznesenie č.: MZ-08-19-D-1
MZ odporúča začať proces zhotovenia projektovej dokumentácie pre Zmeny a doplnky č. 4
Územného plánu mesta Spišské Podhradie.
Zoznam návrhov zmien:
Lokalita „1“
A) Záhradkári – navrhovaný spôsob využitia – záhradkárska osada, parcely: KN-E 2198/14 –
2198/30
B) Ján Michalik – navrhovaný spôsob využitia – pneuservis + rodinné bývanie, parcela KN-C:
938/1
C) Lukáš Korinek – navrhovaný spôsob využitia: predajňa poľnohospodárskej techniky + rodinné
bývanie, parcely KN-C: 935/1, 934/1, 933/1, 932/1
D) HIPOEDU – navrhovaný spôsob využitia – farma, parcely: KN-C 2198/3, 2198/4, 2198/11,
2198/32, 3198/34, 2195/35, 2198/36, 2198/37, 2198/38, 2198/39, 2198/40, 2198/54, 2198/56,
2199/2, 2205/4, 2198/7, KN-E: 945/1, 945/2, 944/1.
Lokalita „2“
A) Spišské Podhradie, viacúčelová vodná nádrž – navrhovaný spôsob využitia - viacúčelová
vodná nádrž, lokalita: podľa projektovej dokumentácie Zámer pre zisťovacie konanie
Lokalita „3“
A) Parkovisko pri Spišskom hrade – Sobotisko – navrhovaný spôsob využitia – parkovacia
plocha, lokalita: podľa projektovej dokumentácie, parcely: KN-E 2136, 2137, 2138, 2139,
2140
B) Chodník + cyklochodník na prepojenie oboch parkovísk v meste Spišské Podhradie a pri
Sobotisku
Lokalita „4“
A) Pavol Kešeľák – obslužná komunikácia na Hviezdoslavovej ulici – navrhovaný spôsob
využitia – obslužná komunikácia/slepá ulica/ + chodník, lokalita: parcela: KN-C 1785/1
Lokalita „5“
A) Splašková kanalizácia na Komenského ulici – lokalita: podľa situačnej mapy podľa
zamerania
B) Vytvorenie verejného priestoru na zosúladenie kanalizácie a komunikácie –
verejnoprospešných stavieb v tejto lokalite
Lokalita „6“
A) Vladimír Zelený – vybudovanie farmy – navrhovaný spôsob využitia – farma, krytá
jazdiareň pre kone a ustajnenie pre zvieratá, parcely: KN-E 3350, 3343, 3344, 3346, 3347,
3347, 3345, 3349/2, 3349/1
Lokalita „7“
A) Milada Kapustová, Michal Kapusta – polyfunkcia stavieb – navrhovaný spôsob využitia –
polyfunkčné využitie stavieb, lokalita: rodinný dom – Mariánske námestie 32 – parcela KNC 13/1 s.č. 557 a rodinný dom – Galova 7 – parcela KN-C 1049 s.č. 110
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 12

Prideľovanie nájomných bytov v meste Spišské Podhradie
Mária Kaľavská
Prečítala návrhy na uznesenia na pridelenie bytov.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-7
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Starý jarok 42 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Michala Palondera, bytom Spišské Podhradie, Štefánikova 18 na dobu určitú od 4.11.2019 do
31.1.2020 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mária Kaľavská
Prečítala návrh na uznesenie – pridelenie bytu pre p. Rovdera.
Mgr. Milan Blahovský
Prestali sme byť zásadoví, ak si dobre spomínam, pán primátor, z tvojich úst zaznelo vyhlásenie,
že občanom, ktorí predali dom neprispôsobivým občanom bez toho aby vstúpili do jednania
s mestom, nevyjdeme v ústrety s pridelením nájomného bytu. V tomto buďme zásadoví alebo
sme zabudli na niečo? Ja nemám nič voči p. Rovderovi ale som za zásady, nemám nič proti
tomu ak by dala žiadosť jeho sestra, nemôže to byť, že budú občania predávať domy
neprispôsobivým a my im budeme prideľovať mestské byty.
MVDr. Michal Kapusta
Som za to, aj si za to stojím, čo som povedal - nakoniec z neho vyšlo, že tá suma nie je pravdivá
za odpredaj, už sa zadlžil predtým, budem rešpektovať váš názor či už schválite alebo nie
pridelenie bytu. Určite by nebolo na mieste aby bola žiadala byt jeho sestra, aby nás týmto
klamala – som veľmi rád, že ide jasnou cestou a nie nepravdami. Poznám pani Tarajčákovú a je
to slušná pani a slušná rodina. Bola na komisii a vysvetľovala veci a sú tam ešte dve veci. Pani
by sa starala o byt a pán Rovder chce byt, že keď príde do Podhradia na 2-3 týždne do roka aby
mal kde bývať, ale zároveň chce platiť za celý rok. Pani nechce aby ten čas býval u nich doma
v bytovke. Ten byt nevieme prenajať, je to jeden z najhorších bytov. Hovorím fakty, ale fakt je to
čo rozprával Milan, že predal dom neprispôsobivým občanom. Je na vás či áno alebo nie.
Komisia dala návrh. Bude na tom či držíme princípy alebo nie. Ja nehlasujem, to som povedal p.
Tarajčákovej, že ak väčšina povie áno, rešpektujem to.
Vladimír Tomko
Mal sa spojiť s úradom keď predával dom.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Rovder ani nevedel čo podpisuje, asi sa zadĺžil. Ja som im navrhoval ešte jedno riešenie –
ako p. Bašta s Gargalikom.
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Uznesenie č.: MZ-08-19-BMZ schvaľuje pridelenie bytu č. 2 na ulici Starý jarok 42 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Petra Rovdera, bytom Hviezdoslavova 16, Spišské Podhradie na dobu určitú od 4.11.2019 do
31.1.2019 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
0
0
Jozef Komara
Jozef Jenča
0
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
0
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
0
Mgr. Milan Blahovský
0
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

návrh neprešiel

Uznesenie č.: MZ-08-19-B-8
MZ schvaľuje pridelenie bytu na Galovej ulici č. 20 v Spišskom Podhradí do nájmu pre pána
Mareka Fabišíka, bytom Štúrova 6, Spišské Podhradie na dobu určitú od 15.11.2019 do
29.2.2020 s možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných
povinností nájomníka voči mestu Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 13

Majetok – 1. Branislav Stolárik, Palešovo nám. 43, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie/vysporiadanie časti mestského pozemku
Ing. Ján Lisoň
Je ženatý? Za trvania manželstva vzniká tam bezpodielové spoluvlastníctvo?
Mgr. Jozef Srnka
Dal žiadosť sám, môže kúpiť aj sám, v prípade rozdelenia sa to rozdeľuje ale nadobudnúť
nehnuteľnosť môže sám.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť odpredaj časti pozemku na parcele C-KN 101/1 o výmere
16 m2 pre Branislava Stolárika za cenu 10,- €/m2.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-9
MZ v Spišskom Podhradí sa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov uznáša, že dôvodom hodným osobitného zreteľa pri prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku mesta – novovzniknutá parcela KN-C 101/19 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 16 m2 odčlenená od pozemku KN-C 101/1 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 7 234 m2 na základe GP č. 35/2019 vyhotoveného Vladimírom
Čechom - GEOPLUS dňa 16.8.2019, overeného Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny
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dňa 2.9.2019 pod číslom G1-281/19, nachádzajúca sa v k ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV
č. 1 na Branislava Stolárika, Palešovo námestie 43, Spišské Podhradie v podiele 1/1 spôsobom
podľa citovaného zákonného ustanovenia je skutočnosť, že prevodom majetku mesta sa prispeje
k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku
a účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov s ohľadom na tvar a rozmery pozemkov vo
vlastníctve mesta a tretích osôb.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-19-B-13
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku - novovzniknutá parcela KN-C 101/19 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 16 m2 odčlenená od pozemku KN-C 101/1 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 7234 m2 na základe GP č. 35/2019 vyhotoveného Vladimírom Čechom - GEOPLUS
dňa 16.8.2019, overeného Okresným úradom Levoča, odbor katastrálny dňa 2.9.2019 pod číslom
G1-281/19, nachádzajúca sa v k ú. Spišské Podhradie, zapísanej na LV č. 1 pre Branislava
Stolárika, Palešovo námestie 43, Spišské Podhradie, v podiele 1/1 za celkovú cenu 10 Eur/m2.
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – 2. PYRODYN – spiš s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemkov –
doplnenie predošlej žiadosti
MVDr. Michal Kapusta
Je to len o tom, že potvrdíme to čo sme povedali na minulom zasadnutí MZ. Návrh je zamietnuť
žiadosť. Poprosím stanoviská komisií.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia sa oboznámila s doplnením žiadosti od firmy PYRODYN – spiš s.r.o., v ktorej
potvrdila vážnosť o kúpu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu a zároveň odporučila MZ
upraviť uznesenie č.: MZ-02-18-B-19 a to zrušiť bod č. „1. Prípravu projektovej dokumentácie pre
územné konanie výstavby areálu s názvom SPA CASTLE – Hradné kúpele – investorom
projektovej dokumentácie je PYRODYN spiš s.r.o., Vodný rad 1, Spišské Podhradie“ a ponechať
bod č. „2. Vysporiadanie pozemkov parcely č. KN-E 869 orná pôda, KN-E 870 orná pôda, KN-E
872/2 orná pôda na LV 2267 vo vlastníctve SR Slovenského pozemkového fondu v prospech
mesta Spišské Podhradie podľa schváleného územného plánu mesta Spišské Podhradie.“
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Uznesenie č.: MZ-08-19-F-1
MZ zamieta žiadosť firmy PYRODYN – spiš s.r.o., Vodný rad 1, Spišské Podhradie o odkúpenie
pozemkov.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – 3. Ing. Martin Jurečko, Galova 35, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie časti pozemkov vo vlastníctve mesta Spišské Podhradie
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia odporúča MZ odpredať Ing. Martinovi Jurečkovi časť pozemku KN-C 2076/1
a časť pozemku KN-C 990/1 podľa priloženej mapy o celkovej rozlohe 288 m2. Cenu za pozemok
odporúča určiť Finančnej komisii. Dúfam, že tu tiež budeme dodržiavať určené zásady.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zámer predaja časti parciel 2076/1 a 990/1 pre Ing.
Martina Jurečka.
Jozef Komara
Stavená komisia odporúča MZ schváliť odkúpenie pozemkov na parcelách KN-C 2076/1 a 990/1
v celkovej výmere 288 m2. Cenu odporúčame schváliť finančnej komisii.
Peter Hanigovský
To je vlastne kúsok ku potoku?
MVDr. Michal Kapusta
Áno. Čo sa týka pravidiel – budeme ich dodržiavať. Rozprával som s p. Jurečkom a on súhlasí
s cenou 10,- €/m2. Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-11
MZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku formou prípadu osobitného zreteľa a pozemok
nachádzajúci sa v k. ú. Spišské Podhradie, zapísaný na LV č. 1, časť parcely KN-C 2076/1 a KNC 990/1 v celkovej výmere cca 288 m2 pre Ing. Martina Jurečka, Galova 35, Spišské Podhradie.
Žiadateľ je povinný vypracovať geometrický plán na vlastné náklady za prítomnosti
kompetentného zamestnanca MsÚ.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – 4. Pavol Kešeľák, Hviezdoslavova 45/65, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie mestského pozemku
12

Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ zamietnuť žiadosť Pavla Kešeľáka z dôvodu zachovania verejného
charakteru predmetnej parcely.
Jozef Komara
Stavebná komisia na základe žiadosti p. Kešeľáka vykonala obhliadku predmetnej parcely 1785/1
(na uskladnenie palivového dreva) a odporúča odpredaj pozemku iba v prípade, že tam nebude
obslužná komunikácia.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia prerokovala žiadosť Pavla Kešeľáka o odkúpenie časti mestského pozemku
KN-C 1785/1, ktorú chce využiť na uskladnenie palivového dreva. Komisia vykonala obhliadku na
predmetnej parcele a odporúča MZ zamietnuť žiadosť p. Pavla Kešeľáka, bytom Hviezdoslavova
45, Spišské Podhradie o odkúpenie časti mestského pozemku KN-C 1785/1 ale zároveň
odporúča dať možnosť užívania tohto pozemku bez nájomnej zmluvy.
MVDr. Michal Kapusta
Stanovisko mesta je zamietavé.
Uznesenie č.: MZ-08-19-F-2
MZ zamieta žiadosť Pavla Kešeľáka, Hviezdoslavova 45/65, Spišské Podhradie o odkúpenie
mestského pozemku z dôvodu zachovania verejného charakteru predmetnej žiadosti.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Majetok – 5. NANO NAGLE, Galova 69, Spišské Podhradie – zriadenie kancelárie
kontajnerového typu – lokalita Rybníček
MVDr. Michal Kapusta
Boli tu írske sestry s návrhom o zriadenie kancelárie kontajnerového typu na Rybníčku. Je taká
alternatíva, že oni zakúpia kontajner a urobíme siete. Išli by sme do toho a schválili nejaký
prenájom.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia navrhuje MZ schváliť zámer a umiestniť kontajnerovú kanceláriu v blízkosti
možnosti pripojenia sa na inžinierske siete.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť – a) realizáciu inžinierskych sietí pre kanceláriu Nano
Nagle na Štefánikovej ulici, b) zámer prenájmu pozemku parcela C-KN 1931/50 za účelom
umiestnenia kancelárie.
Jozef Komara
Stavená komisia odporúča MZ schválenie výstavby kancelárie.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-12
MZ schvaľuje:
a) realizáciu inžinierskych sietí pre kanceláriu NANO NAGLE CENTRE, Galova 69, Spišské
Podhradie na Štefánikovej ulici
b) zámer prenájmu nehnuteľného majetku – pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Spišské
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Podhradie, zapísaného na LV č. 1 a to časť parcely KN-C 1931/50 vo výmere 18 m2 pre
NANO NAGLE CENTRE pre účely zriadenia kancelárie
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
0
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

-

prišiel pán poslanec Mgr. Peter Vandraško – 18.15 hod.

Bod č.: 14

IBV Rybníček – 1. Možnosť predplácania energií v nájomných bytoch
MVDr. Michal Kapusta
Uvažujeme o tom či nebude lepšie predplácanie elektriny v bytoch, vo všetkých. Rozprávali sme
o tom, elektrikári by dali podružné elektromery, ktoré by stáli mesačne 5,- €. Celý Rybníček sa
staval na 3 etapy. Podal informáciu ohľadom platenia energií. Všetci musia ísť rovnakým
systémom , že si predplatia zmluvu. Je potrebná prekládka prvej časti Rybníčka - tých 6 bytov.
Dával som to aj na finančnú komisiu. Stálo by to 28 tis. €. Keby sme do toho nešli – prekládka
rozvádzača nás bude stáť okolo 10 000,- €. Na Rybníčku je dlžoba 45 000,-€. Ak by sme pustil tie
3 žiadosti treba nám stavebné povolenie. Chcel som vám to vysvetliť. Otázkou je, že ktorou
formou. Zastavil som kreslenie kým si nepovieme čo bude s elektrikou.
Mgr. Milan Blahovský
Nájomníci neplatia a mesto za nich platí. Teraz sa toho môžeme zbaviť.
MVDr. Michal Kapusta
Musí byť celá lokalita rovnaká čo chcú elektrikári a spodnú časť musíme kopať rozvody. Keby
sme sami kopali tak sa dostaneme na 20 tis. €. Teba nám 2 rozvádzače, jeden stojí 5 000,- €,
bude to stáť cca 28 tis. €. Tento proces by trval 3-4 roky.
Mgr. Milan Blahovský
Nech to odrobia.
MVDr. Michal Kapusta
Oni to neodrobia. Ani toľko nevyrobí koľko dlží. Prvá vec je či to mám dať projektantovi kresliť
tak a či to mám dať do rozpočtu.
Peter Hanigovský
Keby sme to zvolili odpadlo by to, žeby sme my platili VSD?
MVDr. Michal Kapusta
My by sme to platili. Hlavný elektromer by bol na mesto ale ten systém by mal znížiť výšku dlhu.
Peter Hanigovský
Myslím, že to nesplní účel, uvidíte ako sú prepojené zásuvky medzi nimi. Oni si medzi sebou
platia za elektrinu.
Ing. Ján Lisoň
O tej regulácii je nutné dnes rozhodnúť? My uvažujeme o tom, že existuje dlžník, ktorý chce
znížiť svoj dlh ale nie vždy je to tak. Navrhujem aby sme to uzavreli na budúci mesiac.
Uznesenie č.: MZ-08-19-A-6
MZ berie na vedomie informácie o možnosti realizácie NN siete v lokalite Štefánikova ulica –
Rybníček.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
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IBV Rybníček
2. Milena Škopová, Spišské Podhradie – žiadosť o dlhodobý prenájom
pozemku
3. Dominika Horváthová, Spišské Podhradie – žiadosť o dlhodobý prenájom
pozemku
4. Vojtech Horváth, Spišské Podhradie – žiadosť o dlhodobý prenájom
pozemku
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ vytvoriť poradovník žiadateľov o dlhodobý prenájom pozemkov na
IBV Štefánikova ulica, do ktorého budú žiadatelia zaradzovaní podľa dátumu doručenia žiadostí.
Konkrétne pozemky mesto pridelí žiadateľom v poradí podľa poradovníka.
Z troch žiadateľov, dvaja ešte nie sú plnoletí. Navrhujem aby sme do poradovníka žiadateľov
zaradzovali len plnoletých žiadateľov. Aby sme najprv hlasovali o vytvorení poradovníka a potom
o zaradení
Prečítal návrh na uznesenie.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-14
MZ schvaľuje vytvorenie poradovníka žiadateľov o dlhodobý prenájom pozemkov na IBV
Štefánikova ulica, do ktorého budú plnoletí žiadatelia zaradzovaní podľa dátumu doručenia
žiadostí. Konkrétne pozemky mesto pridelí žiadateľom v poradí podľa poradovníka.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-19-B-15
MZ schvaľuje na základe doručenej žiadosti o prenájom pozemku na IBV Štefánikova zaradenie
Dominiky Horváthovej, bytom Spišské Podhradie na 1. miesto v poradovníku žiadateľov.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-19-F-3
MZ zamieta žiadosť Mileny Škopovej, bytom Spišské Podhradie o dlhodobý prenájom pozemku
z dôvodu nesplnenia podmienok zaradenia do poradovníka schváleného MZ.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2019
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Primátor:

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

+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-08-19-F-4
MZ zamieta žiadosť Vojtecha Horvátha, bytom Spišské Podhradie o dlhodobý prenájom pozemku
z dôvodu nesplnenia podmienok zaradenia do poradovníka schváleného MZ.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2019
Primátor:
Overovatelia:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 15

Zmena rozpočtu č. 9 mesta Spišské Podhradie na rok 2019
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu ohľadom zmeny rozpočtu.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ schváliť zmenu rozpočtu mesta Spišské Podhradie č. 9 na rok
2019 z pôvodných 8 348 924,- € na 8 450 424,- € v predloženej štruktúre.
Peter Hanigovský
Odpadové vody – požiadam o informáciu.
Ing. Slávka Čarná
Podala informáciu.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-15
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Spišské Podhradie č. 9 na rok 2019 z pôvodných
8 348 924,- € na 8 450 424,- € v predloženej štruktúre viď. príloha zápisnice.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
Mgr. Milan Blahovský
+
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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+
+
+
+
+

Bod č.: 16

Vybudovanie a prevádzkovanie nabíjacieho elektrocentra pre automobily
MVDr. Michal Kapusta
Je možnosť ísť do výzvy, max. výška je 5 000,- €, môže sa ísť formou priameho prenájmu
s firmou, ktorá to prevádzkuje alebo vybrať lokality, ktoré sú súkromné. Otázkou je či áno či nie.
chceli by dve parkovacie miesta a aby bola blízko elektrina. Treba brať do úvahy charakter
nášho mesta, do centra asi nie. Hovoril som mu či nie na benzínke aby mesto z toho bolo von.
Otázkou je či mesto chce byť v tom alebo nie. Projekt by stál 300,- €, môžeme dostať 5 000,- €.
Po piatich rokoch by to firma odkúpila Mám problém, že kde na mestskom pozemku to umiestniť.
V centre mesta asi veľmi nie. Parkovisko pod Spišským hradom je fajn, je tam ale trošku
problém s pozemkom.
Ing. Ján Lisoň
Finančná komisia navrhuje MZ rokovať s firmou GTIS Charging s.r.o. Melčice – Lieskové 152
o umiestnení nabíjacieho centra pre automobily v lokalitách: čerpacia stanica PZH pri cesta I/18,
parkovisko pod hradom alebo na Prešovskej ulici za tabuľou mesta. Nepovažujem za vhodné aby
sme sa do toho interesovali. Nemyslím si, žeby sme mali ísť tým smerom. Aj vypracovanie
žiadosti je nejaká záťaž. Je to podnikateľská záležitosť, nech si to robí kto má záujem.
Jozef Komara
Pán Škotko, vlastník autoumyvárne, to zvažoval ale je to nerentabilné.
Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia odporúča MZ vstúpiť do rokovania s firmou ELMARK PLUS, s.r.o. formou
nájomnej zmluvy. Komisia odporúča nabíjaciu stanicu postaviť na Parkovisku pod hradom, kde je
v blízkosti transformátor nízkeho napätia.
MVDr. Michal Kapusta
Nabíjačka v garáži je OK. Bavme sa o tom, že nám teba poriadnu elektrinu.
Peter Hanigovský
Prevláda názor – Parkovisko pod hradom – žiadosť je na 20 rokov. Bude ten obchvat do tých
rokov? Aby sme nepustili niečo a za pár rokov tam pustíme niečo iné.
MVDr. Michal Kapusta
Tú zmluvu som ani nečítal. Prvá otázka je či chceme nabíjaciu stanicu v meste, myslím, že v tom
sa zhodneme. Ďalšia je či ísť do projektu. Mám s tým trošku problém, mesto bude majiteľom
stanice. Mám z toho zmätok v hlave, mesto nemôže byť ziskové. Skôr by som bral aby to bolo na
čerpacej stanici. Myslel som, že to zoberie p. Škotko ale nie. Je potrebná zmluva s p. Rudom
Stolárikom, to bude cca dva mesiace, mám pocit, že veľa naložené na mesto a firma bude len
kasírovať. Audit po 5 rokoch – mám z toho strach. Ja by som to tak uzavrel, že MZ odporúča
rokovať s firmou.
Peter Hanigovský
Benzínová pumpa má aj logiku.
Uznesenie č.: MZ-08-19-D-2
MZ odporúča primátorovi mesta rokovať s firmou GTIS Charging s.r.o. Melčice – Lieskové 152
o umiestnení nabíjacieho centra pre automobily v lokalitách: čerpacia stanica PHM pri ceste I/18,
Parkovisko pod hradom na parcele KN-C 2631/1 a 2631/2 alebo na Prešovskej ulici za tabuľou
mesta.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Peter Hanigovský
Vladimír Šolc
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
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Vladimír Tomko
Mgr. Milan Blahovský

+

Mgr. Jozef Bača

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 17

T-COM – vybudovanie optickej siete v meste Spišské Podhradie – podanie
informácie o realizácii príprav stavebných povolení
MVDr. Michal Kapusta
Bol tu projektant čo má riešiť optické siete v celom meste. Kým povieme áno, tak musí byť
stanovisko mesta. Dobrý nápad mal p. Lisoň, že do jednej ryhy vtiahnuť 3 operátorov. Pokiaľ je to
možné riešiť to v pretlakoch popod stavbu, tak to je najlepšie. Pýtal som sa ako chcú riešiť
lokalitu Tehelňa.
Mgr. Peter Vandraško
Prečo to musí ísť s mestom?
MVDr. Michal Kapusta
Otázkou je či chceme optické káble v meste?
Peter Hanigovský
Mesto nemá už optické káble?
MVDr. Michal Kapusta
Toto čo ťahali optiku na Májovej ulici to ešte budú riešiť. Otázkou je či to chceme.
Peter Hanigovský
Z T-COM-u mi volali či to chcem, je to skrinka na dome preto sa pýtam či je to ono.
MVDr. Michal Kapusta
Oni majú prejsť celé mesto.
Ing. Ján Lisoň
Neponáhľajme sa so schválením. Počkajme na inventúru čo si hovoril, že niekto robí.
Nedopusťme aby v meste niekto kopal, šak môžu kopať zozadu. Neuzatvárajme dnes túto vec,
záujemca nech ukončí inventúru ale zároveň je potrebné mu dať predbežné stanovisko mesta aby
tieto veci riešil zozadu domov. Nepustiť ich do centra mesta. Mesto nemá také nástroje aby
zabránilo verejno-prospešnej veci. Majú právo na to aby vošli do domu a urobili tú prvú krabičku.
To je hudba budúcnosti, ale pre nás prioritou musí byť centrum mesta.
Uznesenie č.: MZ-08-19-A-7
MZ berie na vedomie realizáciu výstavby optických sietí v k.ú mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 18

Správy z komisií pri MZ
Ing. Ján Lisoň
Prečítal správu zo zasadnutia finančnej komisie – mimo bodov, ktoré predniesol počas rokovania
MZ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č.: MZ-08-19-B-16
MZ ukladá na základe žiadosti p. Jozefa Galloviča, Galova 196/78, Spišské Podhradie
o odpustenie nadmerného stočného vyzvať ho na predloženie dokladov:
-
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akú rekonštrukciu vykonával – popis, rozsah
v ktorom období vznikla porucha na vodovodnom potrubí
doklad od PVPS a.s. o zistení poruchy na vodovodnom potrubí
doklad o odstránení poruchy – dodávateľskú faktúru, v prípade ak poruchu odstránil
svojpomocne, potom jeho čestné vyhlásenie o odstránení poruchy s popisom poruchy,

miestom poruchy, dátumom odstránenia
popis činností spojených so spotrebou vody, ktoré žiadateľ vykonával pred a vykonáva
v dome po odstránení poruchy na vodovodnom rozvode v dome
- ako bola nehnuteľnosť využívaná v období počas rekonštrukcie
- koľko vody spotreboval pri rekonštrukcii nehnuteľnosti a koľko vytieklo do pivnice
- dôkazy o tvrdeniach, vyjadrené svedectvom od žiadateľa nezávislých osôb alebo čestný
prehlásením
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.10.2019
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Vladimír Šolc
Peter Hanigovský
+
+
Jozef Komara
Jozef Jenča
+
+
Štefan Faltin
Ing. Ján Lisoň
+
+
Mária Kaľavská
Mgr. Peter Vandraško
+
+
Vladimír Tomko
Mgr. Jozef Bača
+
Mgr. Milan Blahovský
+
-

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Mgr. Milan Blahovský
Majetková komisia svoje body vyčerpala počas rokovania MZ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Vladimír Tomko
Predniesol správu zo zasadnutia Komisie ochrany životného prostredia. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Žiadosť o výrobu stromov prišla preto, lebo p. Mižigár chce v záhrade postaviť dom.
Predpokladám, že sa tým ešte budeme zaoberať.
Jozef Komara
Komisia výstavby - stanoviská boli prečítané počas rokovania MZ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Prečítal správu zo zasadnutia Komisie pre mestskú časť Katúň. Správa tvorí prílohu zápisnice.
MVDr. Michal Kapusta
Na ďalšom MZ bude žiadosť p. Ferencovej o odkúpenie pozemku, ak to pôjde.
Uznesenie č.: MZ-08-19-A-8
MZ berie na vedomie správy z komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

10.10.2019

Bod č.: 19

Rôzne
Mgr. Vladimír Šolc
Pred chvíľou mi volal p. Zelený, že vraj v meste je neskutočný smrad.
Jozef Komara
Nad mestskou časťou Katúň sa niečo vylievalo, práve to hovoril p. Ondruš, má to pofotené.
MVDr. Michal Kapusta
Jedna vec je keď niekto vylieva hnojovicu a druhá vec je čo sa robí v Levoči, dúfam, že to nie je
toto čo v Levoči. Už som mal pred 2 týždňami telefón, išli sme to riešiť a bolo to hnojovica,
preveríme to, to sú vážne veci.
Bod č.: 20

Záver
MVDr. Michal Kapusta
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Na budúci týždeň chcem aby sme si prešli veci – Mariánske nám. 34, Základné školy a Mateskú
školu. Začali by sme o 13.00 skončili by sme okolo 16.30 hod., pol hodiny v každom priestore.
Štefan Faltin
Je škola v prírode ja neprídem, idem pre nich.
Mgr. Milan Blahovský
Ja som svoj názor poslal mailom.
MVDr. Michal Kapusta
Poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie MZ.
Rokovanie MZ bolo ukončené o 19.30 hod.

V Spišskom Podhradí 10.10.2019

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ

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