Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 24.11.2011
Program:

P.č.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Obsah
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách

Predkladá
predsedajúci
primátor
primátor
zástupca
primátora

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky
2012-2014
Návrh rozpočtu na roky 2012- 2014
Návrh na vyradenie majetku mesta Spišské Podhradie
Povodňová ochrana recipientu Vavrincov potok
v Spišskom Podhradí – podanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z fondov EÚ
Majetok mesta:
1. Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej
republiky v prospech mesta Spišské Podhradie Parcely: KNC 1310/1, 1310/4, - Starý jarok 45,
KNC 1310/3,1310/5, - Starý jarok 44, KNC 32/1
– chodník a parkovisko pri nákupnom stredisku
2. Jana Knižková, Kúpeľná č. 53, Spišské Podhradie žiadosť o odkúpenie pozemku
3. Dalibor Duľa, Zelená č. 6, Olcnava – žiadosť
o prenájom prevádzky „ Reštaurácia pod hradom“
Obnova Mariánskeho námestia - financovanie - úver
(návrh p.poslanca Varša)

hlavný kontrolór

11.
12.
13.

Mestská polícia
Podnety občanov
Informácie zo zasadnutí komisií

14.

Záver

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

primátor
Mgr. Srnka
zástupca
primátora
primátor,
zástupca
primátora

primátor,
zástupca
primátora
primátor
predsedovia
komisií
predsedajúci

Mgr. Ján Furman
Dr. Miroslav Varšo
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený
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+
+
+
+
+

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Peter Hanigovský
Jozef Komara
Vladimír Petrek
Mgr. Miloslav Repaský
Dr. Miroslav Varšo
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 11
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem doplniť do programu rokovania bod – Prešovská 8 a Prešovská 40 – statické posudky
a búracie povolenia. Prešovská 5 – ponuka p. Ondrejčákovej na odpredaj domu.
Peter Hanigovský
Navrhujem doplniť do programu bod rokovania - doplnenie poslancov do skupiny, ktorá bude robiť
okolo kanalizácie a ČOV v meste – podanie grantu a všetko čo s tým súvisí.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-1
MZ schvaľuje doplnenie bodu navrhnutého MVDr. Michalom Kapustom do programu rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-2
MZ schvaľuje doplnenie bodu navrhnutého p. Petrom Hanigovským do programu rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-3
MZ schvaľuje program rokovania mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
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24.11.2011

+
+
+
+

Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+

Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Prijaté uznesenia vám boli zaslané mailom. Má niekto pripomienky k plneniu uznesení?
- Pripomienky k plneniu uznesení nemal nikto z poslancov
MVDr.Michal Kapusta
Podal informáciu o projektoch:
- Základná škola, Palešovo nám. 9 – 3x opravená žiadosť o platbu, termín kolaudačného
konania by mal byť 15.12.2011
- Skládka TKO – ukončujú sa práce, prvá platba by mala byť do 10 dní
- 8 b.j. Štefánikova ulica (Rybníček) - ostáva vyplatiť kolaudačnú ratu z Ministerstva
dopravy a regionálneho rozvoja cca 16 000,- €, je to faktúra za práce naviac
- Územný plán – zhromažďujú sa stanoviská, vyhovelo sa žiadosti p. Mulíkovej
- Pripravuje sa verejné obstarávanie na ČOV a kanalizáciu
- NFP – povodňová ochrana
Miroslav Longauer
Nemôžu sa obálky otvárať na MZ?
MVDr. Michal Kapusta
Nie. Je na to systém, je zákon o verejnom obstarávaní, obálky otvára komisia, môžu tam byť
poslanci ale nesmie to byť verejné a MZ je verejné. Sú to veci, ktoré podliehajú zákonu o ochrane
osobných údajov.
Podal informáciu o pracovných cestách:
- 10.11.2011 – Min.dopravy a RR – 8 b.j. – kolaudačná rata, skládka TKO – Min. ŽP –
dodatky k zmluvám na predĺženie termínu, verejné obstarávanie na ČOV a kanalizáciu
- 18.11.2011 – firma Esira Bratislava – žiadosť o platbu č. 2, 3x upravovaná
- 14.11.2011 – Košice – prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu
- 22.11.2011 – Košice – p. Jiroušek – Kronika mesta
- 23.11.2011 – Košice, Prešov – prípojky na Starý jarok 47, pozemky p. Čollák, KSÚ Prešov
– faktúry 8 b.j. Štefánikova ulica (Rybníček)
Dr. Miroslav Varšo
Uskutočnilo sa rokovanie s vodárňami?
MVDr. Michal Kapusta
Boli sme jednať s generálnym riaditeľom.
Mgr. Jozef Bača
Prvoradý problém sú mestá nad 10 tis. obyvateľov. Tieto mestá mali byť odkanalizované do roku
2010. Skoro všetky mestá, ktoré sú pod podtatranskou vodárenskou spoločnosťou majú
s kanalizáciou problém.
Dr. Miroslav Varšo
Do budúceho MZ navrhujem dať bod rokovania – odkúpenie vodovodu od PVPS, resp. získanie
vodovodu do správy mesta. Navrhujem, aby sme sa tým zaoberali.
Peter Hanigovský
Ak nemajú možnosti nás zaradiť do svojho investičného programu, budeme chcieť sa oddeliť
s vodovodom, aby nám ho dali do správy, či ste rokovali aj o tom?
Mgr. Jozef Bača
Nie.
Miroslav Longauer
Prečo neboli pozvaní poslanci na rokovanie s PVPS?
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Mgr. Jozef Bača
Povedal som, že kto z poslancov má záujem zúčastniť sa rokovania s vodárňami aby sa prihlásil.
Uznesením ste odporučili primátorovi jednať s vodárňami.
MVDr. Michal Kapusta
PVPS Poprad podala zopár grantov a neprešiel im ani jeden. Viacero miest má takú PD na kanál
ako my, aj mesto Poprad, na zmiešanú kanalizáciu.
Vladimír Petrek
Plynová prípojka na St. jarok 47 - nie je rozumnejšie to robiť zhora z Májovej ulice?
MVDr. Michal Kapusta
Včera prišiel list, že nám to vôbec nedovolia. Dá sa pripojiť len do 30 m. Plynovod budeme musieť
budovať samy a potom ho SPP zoberie do nájmu, jedná sa o cca 80 m plynovodu.
Dr. Miroslav Varšo
Je možné nahliadnuť do dokumentácie rekonštrukcie Lúčanky?
MVDr. Michal Kapusta
Samozrejme. Zmeny a pripomienky už sa robiť nedajú. Je stavebné povolenie. Robil to Obvodný
úrad Poprad.
Peter Hanigovský
Zmeny sa môžu dať vtedy ak neuspejeme vo výzve.
Miroslav Longauer
Kontrola plnenia uznesení – reklama, ešte stále trvá. Ako to pokračuje ďalej?
MVDr. Michal Kapusta
Na rokovaní stavebnej komisii bola prerokovaná žiadosť p. Sýkoru ohľadne markízy pred
penziónom, komisia sa vyjadrí vtedy ak budú vyjadrenia štátnej správy a ak budú súhlasné.
Uznesenie č.: MZ-13-11-A-1
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, podanie informácií o projektoch a pracovných
cestách.
Zodpovedný:
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 5

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
JUDr. Jozef Tekeli
Predniesol stanovisko k rozpočtu, ktoré tvorí prílohu zápisnice. Dokument ste mali predložený
v elektronickej podobe, ak má niekto otázky nech sa páči, pýtajte sa.
Dr. Miroslav Varšo
Kapitola príjmy r. 2010 – je iný príjem a iné plnenie.
Ing. Slávka Čarná
Sú to rozpočtované príjmy na projekty. Podala vysvetlenie.
Dr. Miroslav Varšo
V roku 2011 nefigurujú, predpokladám, že to išlo o múzeum.
Chcem dať do pozornosti, že je to dosť veľká finančná nádielka, ktorá iba tak zmizne.
MVDr. Michal Kapusta
Pripraví sa ďalšia výzva a vyjadrenie ministerstva môžeme napadnúť do 4 rokov.
Dr. Miroslav Varšo
Aby sa na to pamätalo.
Mgr. Jozef Bača
Ako to je so splácaním úveru čo nesplácame, máme odklad splátky.
Ing. Slávka Čarná
Vysvetlila situáciu.
Peter Hanigovský
Keby sme začali skôr splácať, boli by menšie úroky?
Ing. Slávka Čarná
Keby sme splácali pred tromi rokmi tak by boli úroky menšie.
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Mgr. Jozef Bača
Potrebujeme hľadať v rozpočte na to peniaze na splácanie tohto úveru. Bola vôľa poslancov
nesplácať tento úver resp. požiadať o odklad, rešpektovali sme to, ale teraz ho už musíme začať
splácať.
Peter Hanigovský
Prvého januára dostaneme splátkový kalendár, dodatok k zmluve a budeme to platiť.
MVDr. Michal Kapusta
Dodatok podpisujú dve strany a musia sa dohodnúť. Len sa musíme dohodnúť či ho chceme
splácať alebo ešte nie.
Peter Hanigovský
Musíme ho splatiť do roku 2020. Radšej platiť pomenej a dlhšiu dobu.
Uznesenie č.: MZ-13-11-A-2
MZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Spišské
Podhradie na rok 2012 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta Spišské Podhradie na roky 20122014.
Zodpovedný:
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 6

Návrh rozpočtu na roky 2012-2014
Ing. Slávka Čarná
Predniesla návrh rozpočtu na rok 2012.
Peter Hanigovský
Všetky školy mali v rozpočte uvádzaný rok 2011. Rozpočet sa robil podľa poslednej úpravy.
V príjmovej oblasti je započítaná celá MAS?
Ing. Slávka Čarná
V rozpočte roku 2012 je započítaných 5 akcií cez MAS LEV.
Mgr. Peter Vandraško
Pokiaľ nie je štátny rozpočet schválený, pôjdeme 1/12 – bude to zodpovedať predchádzajúcemu
roku? Sme na to pripravení?
Peter Hanigovský
Môžeme obmedziť investičné veci a budeme čakať ako sa vyvinie situácia.
MVDr. Michal Kapusta
Návrh rozpočtu je s porovnaním roku 2011 menší. Nejdeme do rizika. Stále je lepšie schváliť
rozpočet ako byť v provizóriu.
Peter Hanigovský
Rozpočet roku 2012 je na úrovni rozpočtu 2011.
Mgr. Miloslav Repaský
Od istých subjektov nebolo predložené čerpanie rozpočtu za rok 2011 a nevieme čo chcú čerpať
na rok 2012. Neboli dodané VZN mesta, nedodržiavajú sa VZN, to nám tiež uniká a ostáva to bez
povšimnutia. Chýba mi v rozpočte aj to, čo súvisí s programovým vyhlásením, chýba mi
v rozpočte investícia do chodníkov, obrubníkov atď. Nemáme zapracovaný úver, ktorý chceme
a budeme musieť splácať. Ja osobne v takej podobe nebudem hlasovať za rozpočet.
Ing. Slávka Čarná
Na údržbu je vyčlenených 20 tis. €. Tam je oprava chodníkov atď. Odpady – suma nám klesá
nakoľko zberáme odpady aj samy.
Peter Hanigovský
Firma Brantner začína dvíhať ceny za uloženie odpadu. Bude zvolaná valná hromada. Minimálne
2% pôjde cena za uloženie odpadu hore.
MVDr. Michal Kapusta
Za cintorínom sú umiestnené veľkoobjemové kontajnéry na triedený odpad, treba dotiahnuť
podnikateľov aby bola väčšia disciplína ohľadne odpadov , najmä podnikatelia neseparujú. Treba
to sledovať, aby sa znižovali náklady za odpad.
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Ak boli porušované VZN, ak myslíš škôlku, tak to bolo s požehnaním školskej komisie, to sú slová
dosť ťažké. Môžem sa opýtať, ktoré VZN boli porušované?
Mgr. Miloslav Repaský
To je jedno teraz ale bolo. Bolo to spomenuté aj na finančnej komisii a neriešilo sa to.
Mgr. Jozef Bača
Ťažko bolo dať podklady čerpania za rok 2011 keď je ešte len november a rok nie je ukončený.
Rozpočet ste mali doma, mohli ste si to porovnať. Čísla konkrétnejšie budú v najbližšom období.
V roku v roku 2007 sme prijímali rozpočet koncom apríla, ďalší rok v januári a minulý rok to bolo
v novembri. Po každej dotácii sa upravuje rozpočet.
Peter Hanigovský
Ak neprejde štátny rozpočet my budeme mať schválený rozpočet a pôjdeme podľa neho.
MVDr. Michal Kapusta
Ideme v nižších číslach ako to bolo v roku 2011. Tak sme na tom lepšie.
Mgr. Jozef Bača
V rozpočte sa neráta sa navýšením pre samosprávy.
Peter Hanigovský
Už to nie je. Včera to hovoril šéf ZMOSu.
Miroslav Longauer
Kto robil rozpočet na cestovný ruch?
Mgr. Jozef Bača
Bol stanovený dátum aby predsedovia komisií ak majú nejaké požiadavky do rozpočtu, aby ich
predložili. Na základe týchto požiadaviek vedúca ekonomického oddelenie vypracovala rozpočet
na rok 2012.
Ing. Slávka Čarná
V kolónke CR sú zahrnuté propagačné materiály, napr. aj kalendáre, ktoré ste práve dostali.
Dr. Miroslav Varšo
Uvítal by som keby pri jednotlivých položkách bol uvedený aspoň predchádzajúci rok aby to bolo
možné porovnať.
Mgr. Jozef Bača
Vy všetci máte rozpočet na rok 2011.
Dr. Miroslav Varšo
Myslím rok 2010.
Mgr. Jozef Bača
Bolo prerokovanie záverečného účtu a všetci materiály máte aj čerpanie za rok 2010.
JUDr. Jozef Tekeli
Najdôležitejšie položky sa snažím dať do stanoviska a porovnať ich vývoj od roku 2007.
Peter Hanigovský
Kedy máme najbližšie MZ?
Mgr. Miloslav Repaský
Je to v tej tabuľke, že VZN sa neplní.
JUDr. Jozef Tekeli
Vzniesol riaditeľ ZUŠ požiadavku na financovanie dochádzkového systému?
Mgr. Peter Vandraško
Nie.
Peter Hanigovský
Na základe odporúčania finančnej komisie predniesol návrhy na uznesenia.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-4
MZ schvaľuje rozpočet na rok 2012 pre CVČ Spišský hrad, Školská 10, Spišské Podhradie
v celkovej výške 220 395 €, v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v členení kap. 610 +620 =
84 000,-€, kap. 630 + 640 = 132 895,-€, kap. 700= 3 500,-€.
Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
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Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

0
0
+
+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-5
MZ schvaľuje rozpočet MŠ, Májová 54, Spišské Podhradie na rok 2012 vo výške 199 547,-€ v
príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v členení kap. 610+620 = 142 866,-€, kap. 630+640 = 56
681,-€.
Zodpovedný:
riaditeľka MŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
0
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
0
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-6
MZ schvaľuje rozpočet ŠJ pri MŠ, Májová 54, Spišské Podhradie na rok 2012 vo výške 34 171,-€
v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v členení kap. 610+620 = 19 280,-€, kap. 630+640= 14
891,-€.
Zodpovedný:
riaditeľka MŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-7
MZ schvaľuje rozpočet ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2012 vo výške 660 650,-€ v
príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v členení kap. 610 - 620 = 483 295,-€, kap. 630 - 640 = 124
740,-€, kap.700 = 52 315,-€.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-8
MZ schvaľuje rozpočet ŠKD při ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2012 vo výške 83 530,€ v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v členení kap. 610 - 620 = 54 926,-€, kap. 630 - 640 =
28 604,-€.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
0
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-9
MZ schvaľuje rozpočet ŠJ pri ZŠ, Školská 3, Spišské Podhradie na rok 2012 vo výške 70 898,-€
v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v členení kap. 610 - 620 = 49 000,-€, kap 630 - 640 = 21
898,-€.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-10
MZ schvaľuje rozpočet ZŠ Palešovo nám.9, Spišské Podhradie na rok 2012 vo výške 418 025,-€
v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v členení kap. 610 + 620 = 318 323,-€, kap. 630+640 = 91
067,-€, kap. 700= 8 635,-€.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-11
MZ schvaľuje rozpočet ŠKD pri ZŠ Palešovo nám.9, Spišské Podhradie na rok 2012 vo výške 35
506,-€ v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu v členení kap. 610+ 620 = 17 416,-€, kap.
630+640= 14 090,-€, kap. 700 = 4 000,-€.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-12
MZ schvaľuje rozpočet ZUŠ, Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie na rok 2012 vo výške 144 823,€ v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v členení kap. 610+620 = 115 950,-€, kap. 630+640 =
26 443,-€, kap. 700 = 2 430,-€.
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Zodpovedný:
riaditeľ ZUŠ
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:
+
0
+
+
+
+

24.11.2011

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-13
MZ schvaľuje príspevok v roku 2012 pre MsKS Spišské Podhradie v celkovej výške 59 134,- €.
Zodpovedný:
riaditeľka MsKS
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-14
MZ schvaľuje dotáciu pre MŠK Spišské Podhradie na rok 2012 v celkovej výške 67 728,- €.
Zodpovedný:
vedúci MŠK
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
0
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-BMZ schvaľuje rozpočet mesta Spišské Podhradie na rok 2012 podľa návrhu primátora mesta,
v predloženej štruktúre a v celkovej výške:
- príjem mesto Spišské Podhradie – 4 591 306,- €
- výdaje mesto – 2 766 103,- €
- výdaje školy – 1 825 203,- €
výdaje spolu – 4 591 306,- €
Zodpovedný:
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
0
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
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0
+
0
0
0

Štefan Faltin
Aký bol názor finančnej komisie na rozpočet?
Peter Hanigovský
Návrh bol taký aby sa rozpočet schválil.
Štefan Faltin
Ak komisia navrhne tak by sme to mali brať do úvahy.
MVDr. Michal Kapusta
Je rozpočet mesta zlý podľa Dr. Varša?
Dr. Miroslav Varšo
Nie je mi jasný. Potrebujem čas, aby som si prešiel niektoré otázky dopodrobna.
MVDr. Michal Kapusta
Pri ostatných rozpočtoch si nehlasoval proti a v celkovom globále si zahlasoval proti. Nedáva mi
to logiku.
Mgr. Miloslav Repaský
Neviem či to bolo na mieste. Nebolo to korektné.
Miroslav Longauer
MŠK – nesedí mi položka – úprava autobusu a údržba.
Ing. Slávka Čarná
Včera bol zaslaný upravený rozpočet, kde bol zapracovaný rozpočet MŠK.
Miroslav Longauer
Nekúpime nový autobus radšej?
Jozef Komara
Preberali sme to na zasadnutí finančnej komisie.
Mgr. Peter Vandraško
Je to možno o neinformovanosti. Ten autobus je v správe MŠK ale ten autobus nie je len pre
MŠK, chodia s ním školy atď. Ten autobus je vyťažený. My ho máme v kolónke a preto to máme
v rozpočte. Bolo by namieste uvažovať o novom autobuse.
Jozef Komara
Je v rozpočte uvedené všetko, ide to na úkor MŠK.
Miroslav Longauer
Dotácia MŠK – z čoho sa skladá tá položka?
Jozef Komara
Je to napísané všetko v rozpočte.
Mgr. Jozef Bača
Poprosím vás predsedovia komisií aby komisie zasadali skôr, nie deň-dva pred zasadnutím MZ
aby poslanci mali podklady v dostatočnom čase dopredu.
Mgr. Peter Vandraško
Hlavný kontrolór povedal, že vyplýva zo zákona starať sa o šport a kultúru. MŠK za danej situácie
odbremeňuje rozpočet mesta a vytvára si vlastné zdroje na základe dostupných prostriedkov.
Pokiaľ by alibisticky čakal tak by čerpal len z rozpočtu mesta. Mesto na MŠK nedopláca.
Mgr. Ján Furman
Ja podporujem tento názor. Pozrite si rozpočty rokov napr. 2001 koľko mesto na MŠK dávalo
finančných prostriedkov.
Miroslav Longauer
Čo by bolo keby nebolo. Takéto informácie by bolo dobré napísať hlavne do Podhradčana, lebo
ľudí to mrzí a majú skreslené názory.
JUDr. Jozef Tekeli
Nemôže to byť nová informácia lebo som mal správu z kontroly a tam to bolo uvedené, že mesto
nedopláca na futbalový klub.
Bod č.: 7

Návrh na vyradenie majetku mesta Spišské Podhradie
Mgr. Jozef Srnka
Podal správu o vyradení majetku mesta, PO a RO.
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Štefan Faltin
Komisia pracovala zodpovedne, prechádzali sme od položky ku položky. Všade mali pripravené
veci na vyradenie, či už v školách alebo v Reštaurácii pod hradom. Boli to veci v takom stave, že
sme súhlasili s vyradením.
Peter Hanigovský
Kto by chcel podrobne vedieť o aký vyradený majetok sa jedná, tak je k dispozícii súpis
vyradeného materiálu.
Štefan Faltin
Vyradený materiál je potrebné zlikvidovať, ak chce byť niekto z poslancov v likvidačnej komisii
tak sa môže prihlásiť.
Mgr. Miloslav Repaský
Ja by som chcel vidieť – konkrétne CVČ.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-15
MZ schvaľuje vyradenie majetku mesta Spišské Podhradie v celkovej hodnote 34 897,10 € z toho:
- majetok do 100,- € = 10 122,84
- majetok od 100,1 € do 1 699,99 = 12 751,42 €
- majetok nad 1 700,- € = 12 022,84.
Zodpovedný:
Mgr. Jozef Srnka, riad. PO a RO,
Termín:
24.11.2011
Reštaurácia pod hradom
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
+
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

Povodňová ochrana recipientu Vavrincov potok v Spišskom Podhradí – podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.
MVDr. Michal Kapusta
Je vyhlásená výzva Ministerstva životného prostredia, ak sa podá grant skôr, získavajú sa body.
Jedná sa o potok Lúčanka. Končí pri p. Kešeľákovi na Hviezdoslavovej ulici. Máme vyjadrenie
z Obvodného úradu v Poprade, že na budúci týždeň bude stanovisko z Natury. Bolo potrebné
ešte vysporiadať jeden pozemok. Je to v centre mesta, je potrebné to urobiť a budeme
pokračovať ďalej s rekonštrukciou v parku za MsÚ a pri Kláštorku. Celkové náklady na projekt sú
463 075,52 €, spoluúčasť mesta je 5% - 24 000,- €.
Peter Hanigovský
Grant podávame priamo či cez agentúru?
MVDr. Michal Kapusta
Externý menežment monitoruje grant a pomáha nám s tým, chcú za to odmenu 800,- €. Budú za
nás vybavovať veci.
Miroslav Longauer
Potrebujem vedieť úspešnosť grantu.
MVDr. Michal Kapusta
Ja dopredu neviem aká bude úspešnosť grantu.
Miroslav Longauer
Absolvujú sa cesty do Bratislavy a nevieme úspešnosť grantu a zase dopadneme ako
s kanalizáciou.
MVDr. Michal Kapusta
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Všetko robíme preto aby nám tie granty prešli.
Miroslav Longauer
Absolvujú sa cesty, sme v kríze, malo by sa šetriť, ja tie cesty tolerujem.
MVDr. Michal Kapusta
Hovoril som, že bude do Bratislavy chodiť firma a nie my, tak som to hovoril. Do Bratislavy
pôjdeme keď bude potrebné podpísať grant a pod.
Miroslav Longauer
Bol grant na kanalizáciu a tiež sme sa napočúvali a každý mal svoj názor na to.
Mgr. Jozef Bača
Príprava podania žiadosti to nie je vec 3 dní. EIA trvá jeden rok. Potoky sme vzali do prenájmu
aby sme mohli žiadať o dotáciu.
MVDr. Michal Kapusta
Druhé obce nemajú v nájme potok a nemôžu žiadať o grant.
Peter Hanigovský
Firma chce 800,- € za podanie?
MVDr. Michal Kapusta
Spolu za všetko chce 800,- €. 400,- € na začiatku a keď to schvália zvyšných 400,- €. Sú veci,
ktoré my nevieme urobiť, to musí urobiť externá firma. Ak to vie niekto z vás urobiť, môže, nech
sa páči, dáme veci, vieme vybehať stanoviská, stavebné povolenia atď. ale ostatné veci nie. Nie
sme také veľké mesto, že môžeme mať také oddelenie aby sme tam mali ľudí, ktorí by to robili, pri
takom rozpočte aký máme.
Niekedy v marci-apríli som sa pýtal či máme začať pripravovať grant na kompostovisko
a povodňovú ochranu. Povedali ste áno, pripravili sme , podali sme grant na kompostovisko a
teraz chceme podať grant na povodňovú ochranu.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-16
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy:
OPŢP-PO2-11-1, Operačného programu Životné prostredie, za účelom realizácie projektu s
názvom: „Povodňová ochrana vodného toku Vavrincov potok v Spišskom Podhradí“ (celkové
výdavky projektu: 463 075,52 € s DPH), ktorého ciele sú v súlade s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou mesta Spišské Podhradie, Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Spišské Podhradie;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
c) financovanie projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo
výške 24 000,00,- €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Majetok mesta: 1. Vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky
v prospech mesta Spišské Podhradie – parcely KNC 1310/1, 1310/4 – Starý jarok
45, KNC 1310/3, 1310/5 – Starý jarok 44, KNC 32/1 – chodník a parkovisko pri
nákupnom stredisku. 2. Jana Knižková, Kúpeľná 53, Spišské Podhradie –
žiadosť o odkúpenie pozemku. 3. Dalibor Duľa, Zelená 6, Olcnava – žiadosť
o prenájom prevádzky „Reštaurácia pod hradom“.
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MVDr. Michal Kapusta
Mesto Spišské Podhradie je vlastníkom nehnuteľností – domov na ulici Starý jarok č. 44 a 45. Pod
uvedenými nehnuteľnosťami nie sú vysporiadané pozemky, to znamená, že vlastníkom pozemkov
je Slovenská republika, správcom je Obvodný úrad Poprad. Na parcele KN-C sa nachádza
chodník a verejné priestranstvo na Mariánskom námestí. Jedná sa o pozemok pri nákupnom
stredisku. Na uvedené pozemky bol vypracovaný znalecký posudok. To znamená, že dom na
Starom jarku č. 45 je náš , pozemok pod a za domom nie je náš, múzeum, budova naša, pod
múzeom a za múzeom, nie je naše. Je potrebné to všetko vysporiadať.
Peter Hanigovský
Z ktorých financií to budeme hradiť?
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetľoval som to na finančnej komisii. Myslíme na to v rozpočte, v tom, ktorý dnes neprešiel. Ja
tomu verím, že zvíťazí zdravý rozum, všetko so všetkým súvisí a môžeme ísť ďalej. V novom
rozpočte sú zakomponované peniaze. Suma za pozemky je 6,99 €/m2. Je to lokalita pamiatkovej
zóny.
Miroslav Longauer
Nemá záujem o odkúpenie Jednota?
Mgr. Jozef Bača
Je to vo vlastníctve štátu a máme záujem odkúpiť to my.
MVDr. Michal Kapusta
Využili sme zákon 66 z roku 2010. Ten pozemok je pre nás veľmi potrebný. Cez túto parcelu ide
kanalizácia, projektovaná s právoplatným stavebným povolením. Celková suma je 21 200,- €,
celková výmera je 3 040 m2.
Peter Hanigovský
Pán Bujnovský súhlasí že pôjde kanál cez jeho pozemok?
MVDr. Michal Kapusta
Cez jeho pozemok kanál nejde. Minulé zasadnutie MZ boli na stole projekty ku kanálu, nikto sa na
nich neprišiel pozrieť, ani po zastupiteľstve, ani pred, okrem pána Komaru.
Ten proces trochu potrvá. Určite tie peniaze nebudeme platiť tento rok ale až na rok. Budeme
v jednaní, ide o to aby ste nám dali možnosť aby sme išli do jednania. Možno, že dokážeme
jednať iným smerom, toto je najvyššia cena na m2. Na MZ sa bude schvaľovať cena, teraz vám
neviem povedať aká presne bude, na akú sa dojednáme. Všetko je vec jednania.
Dr. Miroslav Varšo
Treba dať hlasovať, tu nevidím nejaký problém v rozhodovaní. Čo je v centre mesta, môže to
vlastník spravovať, aj opraviť.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-17
MZ schvaľuje zámer vysporiadania pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, správca:
Obvodný úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., Poprad, v prospech mesta Spišské Podhradie,
Mariánske námestie 37, Spišské Podhradie na podklade Znaleckého posudku č. 100/2011
vypracovaného znalcom Ing. Jánom Kaffanom, Karpatská 13, Spišská Nová Ves a to parcela:
KN-C 1310/1, KN-C 1310/4 – pod nehnuteľnosťou Starý jarok 45, KN-C 1310/3, KN-C 1310/5 –
pod nehnuteľnosťou Starý jarok 44, KN-C 32/1 – verejné priestranstvo na Mariánskom námestí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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
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MVDr. Michal Kapusta
Pani Knižková si podala žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou na Májovej ul. č. 6. Komisia
pre výstavbu a územný plán odporúča odpredať uvedenú nehnuteľnosť. Finančná komisia
odporúča odpredať uvedenú nehnuteľnosť za 7,- € m2.
Peter Hanigovský
Majetková komisia taktiež súhlasí s odpredajom.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-18
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: parcela KN-C 1618 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 15 m2, zapísanej na LV č. 1 v katastrálnom území Spišské Podhradie na
Janu Knižkovú rod. Kollárovú, Májová 6, 053 04 Spišské Podhradie 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:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-19
MZ schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj pozemku v k.ú. Spišské Podhradie, parcela KN-C 1618 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, zapísanej na LV č. 1 pre Janu Knižkovú, rod. Kollárovú,
Májová 6, Spišské Podhradie za cenu 7,- €/m2 t.j. 105,- €.
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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
Pán Duľa si podal žiadosť o prenájom Reštaurácie pod hradom. V súčasnej dobe má prevádzku
v nájme p. Mišenčíková, nájomný vzťah je uzatvorený na dobu určitú od 1.12.1999 do 31.12.2014.
Pani Mišenčíková neporušila žiadne klauzuly v zmluve. Stavebná komisia navrhuje vyhlásiť
obchodnú verejnú súťaž, ale počkáme do vypršania zmluvy.
Peter Hanigovský
Kontaktovali sme p. Mišenčíkovú, chce dodržať dĺžku zmluvy do konca. Finančná komisia
odporúča riešiť prenájom rok pred ukončením nájomnej zmluvy.
Mgr. Ján Furman
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Pani Mišenčíková platí nájom?
MVDr. Michal Kapusta
Nie, v zmluve bolo špecifikované čo má urobiť a to dodržala.
Peter Hanigovský
Naviac urobila výmenu okien, mesto doplatilo a taktiež opravila strechu so spoluúčasťou mesta.
MVDr. Michal Kapusta
V roku 2009 a 2010 sa opravila strecha, mesto prispelo sumou 250 tis. Sk.
Uznesenie č.: MZ-13-11-F-1
MZ zamieta žiadosť p. Dalibora Duľu, Zelená č. 6, Olcnava o prenájom prevádzky „Reštaurácia
pod hradom“ na Sídlisku hrad č. 8 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
0
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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.: 10

Obnova Mariánskeho námestia – financovanie – úver (návrh p. poslanca Varša)
Dr. Miroslav Varšo
Vychádzam z pozorovania čo sa deje v našom meste. O dva roky bude XX. výročie zapísania
Spišského Podhradia a Spišského hradu do zoznamu UNESCO. Všimol som si, že aj pán
primátor, aj zástupca primátora, aj ľudia, ktorí bývajú na námestí, urobili rozhodujúce kroky k tomu
aby námestie nadobudlo inú tvár. Môj návrh spočíva v tom aby sa pokračovalo v týchto snahách
ale zrýchliť tempo, aby sme v jubilejnom roku mohli predstaviť časť zrekonštruovaného námestia.
Položil som niekoľko otázok, na ktoré by som chcel zodpovedať v akom stave je momentálne
rekonštrukcia námestia, okrem toho čo vidíme a čo bolo urobené, čo ešte chýba a či je možné
rátať s rozpočtom chýbajúcich vecí.
Mgr. Jozef Bača
Máme PD na obnovu námestí je so stavebným povolením, chýbajú nám peniaze. LSKP bola
schválená ale aj toto ministerstvo zastavilo. Alebo budeme čakať na grant a alebo robiť postupne
námestie ako doteraz robíme. Som za to, že treba pokračovať a nezastať.
Dr. Miroslav Varšo
Vychádzal som z informácie podanej na minulom MZ – čo sa týka výšky čerpania úveru. Možno
nebude potrebné zobrať pôžičku, to je môj názor. Jednoducho som za to aby sa pokračovalo
v rekonštrukcii námestia.
Mgr. Jozef Bača
Nie je dokončená a dofinancovaná škola, skládka, máme žiadosť na kompostovisko, chceme robiť
potok. a granty budeme potrebovať peniaze na spoluúčasť. Zadlžovať mesto cez toto čo môžeme
robiť samy by nebolo dobré. Ale vec úveru je rozhodnutie poslancov.
MVDr. Michal Kapusta
V rozpočte, ktorý neprešiel, boli finančné prostriedky aj na časť parku okolo sochy, aj stavebná
komisia odporúča pokračovať ďalej s námestím a s dlažbou, ktorú schválili pamiatkari a urobiť
chodníky, ktoré sú dôležité, vysadiť podľa projektu dreviny aby rástli rovnako na celom námestí.
Som proti vzatiu úveru. Vznikla myšlienka zriadiť tím, ktorý by sa zaoberal kanalizáciu , všade pri
grantoch je spoluúčasť mesta 5% a je tam potrebná spoluúčasť, ktorá je cca 180 tis. € pri našich
grantoch a je ju potrebné zaplatiť. A to nehovorím o kompostovisku a potoku, to sú ďalšie granty.
Tam tiež bude potrebná spoluúčasť mesta. Bytový dom Starý jarok 47 ak nám prejde grant, tam je
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tiež spoluúčasť mesta – 20%. Predpokladný náklad na obnovu bytového domu je cca 25 mil. Sk.
Doba výstavby je 24 mesiacov.
Dr. Miroslav Varšo
Nečakal som takúto informáciu, blahoželám primátorovi ako uhášať každú myšlienku. Ešte
musíme počkať atď. 185 tis. € nie je vysoký úver, ktorý ohrozí mesto. Takéto myslenie
a argumentácia je 20 rokov v tomto meste. Mojou snahou je pomôcť tomuto mestečku zmeniť
jeho tvár. Myslím si, že je to možné, našimi prostriedkami a silami. Pozývam ostatných poslancov
a hlavne vás, aby sa aj tento návrh neposunul do nenávratna. Budeme o ďalších 5-10 rokov tam
kde sme boli pred dvadsiatimi rokmi.
MVDr. Michal Kapusta
Rozprával som, že sú v rozpočte peniaze a že môžeme pokračovať s námestím. Pred chvíľou ste
schválili grant na Lúčanku, nie som v Podhradí 20 rokov, som 13 rokov a myslím si, že Podhradie
sa za tých 5 rokov niekde posunulo. Možno máš inú predstavu, že treba ísť míľovými krokmi. Ja
som nepovedal, že nezobrať úver, ale že keď budeme úspešní budeme potrebovať 180 tis. € na
spoluúčasť. Ak dáme spoluúčasť na všetko tak je to vysoký balík peňazí. Už ani nemôžeme robiť
ďalšie PD lebo na to pomaly nemáme, nie je to lacné. Toto sú reálne čísla. Už aj minule si
povedal, že máme zlé myslenie. Na ulici Starý jarok nebol plyn a teraz ho budú mať, neboli ihriská
v meste a sú, na Trhovisku nebola cesta a je.
Mgr. Jozef Bača
Vec úveru je vec návrhu, predebatujú to na finančnej komisii, schválite to. Nehovorme, že v meste
sa nič nerobí. Prečítal úryvok z článku uverejnenom v časopise Život č. 34/2011 – „Pred
niekoľkými rokmi vyzeralo Spišské Podhradie ozaj na zaplakanie. Čo nezničil čas, tomu dali na
frak miestni Rómovia, ktorí niektoré domy rozobrali takmer po základy. Centrum mesta bolo
totálne zdevastované, dovolím si povedať, že ani jedno mesto na Slovensku nebolo v takom zlom
stave ako Spišské Podhradie. Samosprávu čaká ešte veľa roboty, ale urobili už ozaj veľký kus
práce. Myslím si, že môžu byť iným mestám zápasiacim s podobnými problémami príkladom ako
sa postaviť k problému“.
Dr. Miroslav Varšo
Článok považujem za tendenčný. Rovnako sa dá z neho prečítať negatívny text o Podhradí.
V Podhradí, tu sa málo robí. Robia súkromníci na svojich domoch. Posudzujem to na základe
vonkajšieho pozorovania. Prešiel som viacero obcí, ktoré sú menšie ako Podhradie. Áno, chcem
aby Podhradie napredovalo míľovými krokmi. A hovoriť o tom, že sa urobí jeden chodník, alebo
časť chodníka, či sa opraví jeden meštiansky dom je málo - my musíme hovoriť o obnove
námestia a výstavbe ulíc atď.
Miroslav Longauer
Pripájam sa k názoru Dr. Varša, že samochvála je zlá chvála. Ak chceme mať prosperujúce
mesto, cestovný ruch - musíme mať urobené centrum mesta. Primátor mi tiež dal článok, ktorý
teraz čítal. Keď sa teraz nepohneme s rekonštrukciou námestia, bočné ulice by nám nevadili, tak
o dva roky bude veľmi neskoro.
Mgr. Jozef Bača
Bavíme sa o Mariánskom námestí ako celku. Tri časti sa robia a pôjdeme do štvrtej. Možnosti
bratia úveru – poprosím finančnú komisiu nech preberie možnosti vzatia úveru.
Peter Hanigovský
Ak zoberieme jeden úver vo výške 185 tis. €, tak ďalší úver nám nikto nedá.
Dr. Miroslav Varšo
To nie je celkom pravda. 185 tis. €, to bola predpokladá výška úveru po skresaní všetkých
možných vecí. A keď mám istý grant, ktorý mi zaručuje, že hodnota mesta kamsi pôde, tak zobrať
5% na spoluúčasť je tak mizivé, nemyslím si, že by to bol problém banky.
Peter Hanigovský
60% je maximálne zaťaženie mesta – to je nútená správa, to je posledný bod čo môže byť.
Predniesol stanovisko finančnej komisie. Pôžičky pre mesto sa odvíjajú od výšky príjmov nie od
zhodnotenia mesta. Možno by bolo dobre hľadať zdroje vo vlastnom rozpočte. Zákon stanovuje
max 60%-tné zaťaženie. Ak vyčerpáme úver, tak nebudeme mať odkiaľ vziať ďalšiu pôžičku. To,
že dostaneme grant nám nezaručuje, že nám banka požičia peniaze. Ak prejdú granty tak si
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nebudeme môcť dovoliť ich všetky realizovať, toto sme skonštatovali na zasadnutí finančnej
komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Vysvetlil metodiku grantov. Musíme mať nejakú rezervu peňazí v prípade niečoho zlého a 10 tis. €
pre také mestečko je málo. To musíme mať min. 1 mil. Sk.
Mgr. Jozef Bača
Zobrať úver alebo baviť sa o tom je potrebné, ale nie je to o odvahe alebo zastaralým
zmýšľaním, je to o zodpovednosti.
Dr. Miroslav Varšo
Pán primátor, použijem tvoje slová, naozaj je to o zodpovednosti. Podľa môjho názoru je práve
z titulu zodpovednosti potrebné uvažovať o úvere. Takto to robí väčšina mladých ľudí, rodín
a rovnako aj tých, čo chcú niečo dosiahnuť v dnešnej dobe.
Mgr. Miloslav Repaský
Treba hľadať aj vo vlastnom rozpočte, myslím si, že financie by sa vedeli nájsť aj v tomto rozpočte
na námestie. Tu vznikne názor, že nie sme 6-ti stotožnení s myšlienkou. To isté bolo aj
s programovým vyhlásením. Nechcel som niekoľko vecí ale stačili 3 a jedna tých priorít by bolo
námestie. Keď som pracoval v CVČ v Podhradí – bol rozpočet 3 mil. Sk, 1 mil. sme investovali do
budovy, druhý rok do športového areálu. Teraz tá dotácia je rovnaká ale za tri roky sa investične
neurobilo nič. Treba načasovať rekonštrukciu námestia a robiť ju etapovite.
Miroslav Longauer
Myslím, že to je priorita každého poslanca. Dotiahnuť ľudí do mesta aby z toho mali dobré pocity,
že kde sú.
MVDr. Michal Kapusta
Každý dáva tomu zelenú, ale predchádzalo tomu to, že Starý jarok 47 je prázdny, Štefánikova 3 je
prázdna, Palešovo nám. 25 je prázdne.
Dr. Miroslav Varšo
Nepredlžujme debatu. Nebolo mojim zámerom vyzývať ku konkrétnemu záveru, je to skôr
oslovenie dobrého nápadu, ktorý začal roky predtým ako som sa ja sem vrátil. Je to o urýchlenie
aby na XX.výročie zapísania do UNESCA sme mali pekné námestie. Poprosím všetkých aby
pouvažovali. Načal som tému, je to dôležité, rok 2013 sa blíži, v roku 2013 sa nebude dať urobiť
väčšina práce. Budem sa k tejto téme vracať.
MVDr. Michal Kapusta
Je vypracované viacero PD na obnovu námestia. Komplexná obnova je 200 mil. Sk, nie je
urobená súťaž na dodávateľa stavebných prác. Potom je LSKP – zaberá časť námestia okolo
sochy a ľavú stranu – na LSKP sú urobené súťaž okrem dodávateľa stavebných prác. Zrušil nám
to úrad na verejné obstarávanie kvôli pamiatkarom, kvôli dlažbe. Stavebná komisia navrhla aby sa
robilo námestie, kúpiť materiál a ukladať dlažbu. Ak je iná myšlienka, tak ísť dodávateľsky a urobiť
časť súťaže.
Dr. Miroslav Varšo
Prečo stále hovoríš o veľkých firmách, ak nájdeme v rozpočte peniaze, nemusíme oslovovať
veľké firmy, máme tu odborníkov, pracovníkov, ktorých pomáha platiť štát. S vlastnými
prostriedkami sa dá celkom ináč nakladať ako so štátnymi. Tým by sa vyriešilo viacero problémov,
viacerým ľuďom v meste by sa dala práca.
MVDr. Michal Kapusta
Ja som povedal dve alternatívy. Práve sa k tomu dostávame. Ide program cez Úrad práce. Chlapi
sú 3 mesiace doma, od apríla budú robiť 6, možno 9 mesiacov, ja hovorím o tejto ceste.
Dr. Miroslav Varšo
Mariánske námestie je potrebné aj odkanalizovať keď sa bude robiť rekonštrukcia. Kanalizáciu
urobí firma, tam sa s ňou dá tiež ináč jednať s vlastnými prostriedkami ako so štátnymi.
MVDr. Michal Kapusta
Keby sme toto urobili – námestie + kanalizácia na námestí, to máme čo robiť 2 roky.
Dr. Miroslav Varšo
No len nie 10 rokov.
Miroslav Longauer
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Keby sa zvolil taký postup na rekonštrukciu námestia a kanalizáciu, bol by problém keby prešiel
grant?
MVDr. Michal Kapusta
Z grantu to musíš vybrať von – toto čo už bude urobené, tie peniaze naspäť nedostaneš.
Jozef Komara
Nestačí mi táto informácia čo sa tu dnes podala, chcem aby sme sa zišli v takom zložení
a predebatovali to, nestačí rokovať možno niekde 6-ti, treba rokovať so všetkými poslancami.
Potom sú názory a informácie skresľujúce. Jedni obviňujú jedných a druhí druhých, chceme sa
pohnúť dopredu.
Miroslav Longauer
Navrhujem zintenzívniť tento bod, aby sa navrhol do budúceho MZ a z rozpočtu aby sa vyčlenili
položky.
Mgr. Jozef Bača
Ale aj vy vo svojich komisiách by ste mali riešiť čo s financiami.
Ak chceme robiť námestie, potom sa vzdajme ostatných vecí.
MVDr. Michal Kapusta
Chceme zhromažďovať peniaze na obnovu námestia. Každý nech stiahne zo svojho balíka. Aj
kultúrne leto stojí mesto nejaké peniaze. Ak všetci chceme, tak nech každý skreše zo svojho
súdka.
Dr. Miroslav Varšo
Ďakujem za prejav tvojho kultúrneho cítenia, nemám komentár.
MVDr. Michal Kapusta
Mesto Snina zatvorilo kino, napríklad. A je to väčšie mesto ako Podhradie. Všetko stojí peniaze.
Možno som to zle vysvetlil, ale je to o tom, že každý si musí pritiahnuť opasok.
Peter Hanigovský
Dávam návrh aby na zasadnutie finančnej komisie boli prizvaní všetci predsedovia komisií.
Dr. Miroslav Varšo
Včera sme dostali zmenený rozpočet a hovoríte, že visí na úradnej tabuli 15 dní. Tesne pred MZ
sme dostali iný rozpočet. Prečo to všetko, pán zástupca, naháňaš do extrému? Ako vysvetlíš, že
sme včera dostali nový rozpočet?
Peter Hanigovský
Finančná komisia zasadala teraz v utorok, bola aj úprava rozpočtu čo sa týka presunu financií
v rámci CVČ a MŠK, bola tam zmena oproti predloženému návrhu primátorom. Rozpočet, ktorý
visel prejdeme ešte raz.
Mgr. Jozef Bača
Rozpočet visel na úradnej tabuli na pripomienkovanie. Každý občan, teda aj poslanci, aj členovia
finančnej komisie mohli prísť s návrhom a pripomienkami. Finančná komisia ho odporučila
schváliť a dnes predseda finančnej komisie a poslanec, člen finančnej komisie ho nepodporili.
MVDr. Michal Kapusta
27.10. sme rozprávali, že pôjdeme v novembri schvaľovať rozpočet. Je na zváženie, že ani
poslanci nepozrú na rozpočet, ktorý visí na nete a úradnej tabuli, nevážite si robotu žien, ktoré
robia na ekonomickom oddelení.
Miroslav Longauer
Ja mám potom myš-maš. Včera som si nepozrel rozpočet, teraz mám iný.
Mgr. Jozef Bača
Celkový rozpočet je ten istý.
Peter Hanigovský
Finančná komisia sa zíde 1.12. spolu s predsedami komisií o 17.00 hod.
Uznesenie č.: MZ-13-11-A-3
MZ berie na vedomie podané informácie ohľadne rekonštrukcie námestia.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-20
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24.11.2011

MZ schvaľuje zvolať zasadnutie finančnej komisie spolu s predsedami jednotlivých komisií pri MZ
dňa 1.12.2011 o 17.00. hod. z dôvodu hľadania možností financovania obnovy námestia.
Zodpovedný:
predseda finančnej komisie
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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.: 11

Mestská polícia
Mgr. Jozef Bača
O mestskej polícii sme diskutovali na minulom MZ. Predpokladám, že ak chceme o niečom
rozhodnúť, že ste si prečítali zákon o obecnej polícii. Náčelník sa vzdal funkcie. Má niekto nejaké
dotazy k MP?
Štefan Vojtaš
Je to závažná vec, ide o vás, vaše mesto, nie o mňa. V roku 2004 bolo vypísané výberové
konanie na zriadenie MP. Prihlásilo sa pár ľudí, ktorí nespĺňali podmienky na člena MP.
Najpodstatnejšia vec boli mzdové podmienky. Tým to padlo, druhé kolo bolo v septembri, boli sme
traja, jeden nespĺňal podmienky, vyhral som konkurz ja. Bola to záležitosť delikátna, na
príslušníka MP sa prihlásili štyria, ani jeden nespĺňal podmienky , podstatná vec boli mzdové veci.
Nebohý pán primátor sa so mnou dohodol na mzde, trvalo vyše dvoch mesiacov kým sa prihlásil
ďalší uchádzať, p. Budziňák, ten tiež nespĺňal podmienky, ale nikto iný sa neprihlási. Z časti
mesto a z časti on znášal náklady na kurz, ktorý trval 3 mesiace. Prioritou MP boli vtedy čierne
skládky- odpady, toto sme začali likvidovať, 80-90 % sa nám to podarilo. Vznikla kritika, že čo tu
robíme keď nás nikde nevidno. Pokuty od roku 2004 – je 85% pokút uložených za čistotu v meste.
Ľudia nás začali kritizovať, čo chcú načo nás zriadili, že kritizujeme vlastných ľudí. Táto zložka má
určité povinnosti voči mestu, pôsobili sme preventívne a represívne. Za to nás nikto nechválil. Tak
to išlo z roka na rok. Bolo množstvo invektív na mňa, na kolegu, aj na kolektív. Prehlásil som na
komisii, že budem robiť len a len podľa zákona. Vidím to v tom, že zase niekomu tá zložka bije do
očí, minulý rok sme vybrali necelých 1 400,- € pokuty a my máme 10,15,20 € položky. Na
poslednom zasadnutí ste rozprávali, že chcete prijať VZN o poriadku a čistote v meste, kto to
bude kontrolovať? Štátna polícia s tým nič nemá. Vedenie mesta apelovalo na Ministerstvo vnútra
aby zvýšili stavy štátnych policajtov v Sp. Podhradí, ako to dopadlo? Kto vidí, že tu okrem nás
hliadkuje aj štátna polícia? Kto zo štátnej polície udelil pokutu za značku – platené parkovisko?
Nikto. Vybudoval sa kamerový systém, v druhom kole som participoval aj ja osobne. Rozšíril sa
kamerový systém a vy ste teraz v takej závideniahodnej situácii. Kamerový systém môže
obhospodárovať len MP, môžu tam byť operátori, ale musí to byť zastrešené MP. Ak ju zrušíte
musíte vypnúť kamerový systém. Teraz sme mali previerku, nemali sme staré záznamy. Je tam 7
dní záznamu, viac nie. 54 priestupkov sme mali vybavených napomenutím. MP nemôže
zhromažďovať žiadne údaje o občanoch. Mal prísť program na evidenciu priestupkov pre MP,
dodnes neprišiel. Vy si musíte dobre zvážiť či tú zložku tu necháte. Keď sa zakladala polícia,
nebohý primátor povedal, že do budúcna bude 1+4 mestských policajtov, tak sa už dá robiť. Od
roku 2004 to zostalo tak, že sme tu dvaja. My nerobíme systematicky, ale len to čo momentálne
horí. Nemôžem povedať, že chaoticky, ale nie koordinovane ako polícia robiť má. Ja idem do
sporu s obyvateľmi, nie vy a ja som v konečnej fáze zlý, samozrejme polícia nie je charita. Žiadosť
na vzdanie sa funkcie, ktorú som dal, som dal pod určitým tlakom. Za týchto mzdových
podmienok v živote tu MP ako takú nezriadite. V Sp. Vlachoch zrušili MP z finančných dôvodov,
dnes ju chcú obnoviť, lebo tam majú toľko problémov. Treba zvážiť situáciu, ide o vás a vaše
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mesto, tu nejde o Vojtáša a Budziňáka. Ako zabezpečíte poriadok a čistotu mesta? Ja som
ochotný ešte nejaký čas potiahnuť, som psychicky aj fyzicky spôsobilý. Zvážte čo potom
s kamerovým systémom, čo s monitorovaním odpadu. Kamera je statická. Zvážte všetky pre
a proti. Vybavili sme tu veľa pošty, spolupráca s colným úradom, policajným zborom atď. Ak sa
zakladala MP jednoznačná podmienka bola aby to neboli ľudia z Podhradia. Ak prijmete ľudí
z mesta to je začiatok konca.
Mgr. Miloslav Repaský
Chcem sa vám poďakovať, že ste prišli na zasadnutie MZ. Keby bola obsluha kamerového
systému, musí to zastrešovať MP?
Štefan Vojtaš
Áno.
Mgr. Miloslav Repaský
Vysedávanie našich spoluobčanov na oknách?
Štefan Vojtaš
Toto je naša najväčšia kritika. Občania sa môžu zhromažďovať . Tie problémy majú aj okolité
mestá. Nie je zákonný dôvod ich rozohnať.
Mgr. Jozef Bača
Nechcem aby mal niekto pocit, že idem ovplyvňovať, ale nie všetky informácie boli pravdivé. Čo
sa týka kamier. Ja si vážim prácu MP. Nie je zákonný dôvod na prepúšťanie MP.
MVDr. Michal Kapusta
Mali sme kontrolu na ochranu osobných údajov. Prepracováva sa nový projekt na kamerový
systém. Čaká sa na výsledok čo bude s MP. Je možnosť aby kamerový systém fungoval s MP aj
bez. To, že plánujeme zriadiť chránenú dielňu o tom sme vás informovali, chceme zobrať 3 ľudí.
Budú poučení, tak ako každý zamestnanec. Ak padne MP, kamerový systém môže bežať ďalej.
Potvrdil nám to majiteľ firmy, ktorá zapojila kamerový systém.
Štefan Vojtaš
Túto informáciu mám z Ministerstva vnútra, pošlú nám ju.
Jozef Komara
Chcem sa poďakovať aj vám aj kolegovi, s vami ako poslanec som nemal problém, ako občan
som videl nejaké nedostatky – sedenie na oknách, športovanie pred MsÚ atď. Súhlasím s vami,
že ten počet 2 je málo. MP by mala mať vyšší počet členov. Škrtá sa všade.
Štefan Faltin
Po mne ešte tri roky tu bol niekto iný náčelníkom a za mojej éry – ako náčelníka MP - bola taká
disciplína v meste, že nechcem o tom hovoriť. Robili sme také zákroky, čo sme nemali, koľkokrát
sme boli na súde. My, keď sme vyšli len z kancelárie, nesedeli občania na parapetách, na lavičke
na opierke, stačilo keď sme vyšli vonku a bol poriadok. Boli sme štyria. Ale pokiaľ to má fungovať
o dvoch policajtoch, to je o ničom.
Miroslav Longauer
Keby dopadlo hlasovanie, že sa zruší MP a bude fungovať kamerový systém, môže pracovník
poskytnúť informácie štátnej polícii? Alebo ako to bude fungovať? Ako je možné, že Krompachy
majú väčší počet MP, nájdu si peniaze v rozpočte?
Mgr. Jozef Bača
Sú väčšie mesto, majú vyššie podielové dane. Je to vec rozpočtu, na koľko policajtov v rozpočte
nájdeme peniaze.
Miroslav Longauer
Keby sa zvýšil počet členov MP, aj ich autorita by sa zvýšila.
MVDr. Michal Kapusta
Krompachy majú 8 tis. obyvateľov. Spišské Vlachy nemajú MP a majú podobný počet obyvateľov
ako my. Pred chvíľou sme rozprávali o tom, že chceme robiť námestie.
Peter Hanigovský
Dávam návrh na ukončenie diskusie a prejsť k hlasovaniu.
Mgr. Miloslav Repaský
Na zasadnutí komisie ochrany verejného poriadku bol prítomný aj náčelník štátnej polície, počty
zamestnancov štátnej polície klesajú. Povedal, že nepočítajú s nejakou akčnou pomocou.
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Uznesenie č.: MZ-13-11-B-21
MZ schvaľuje tajné hlasovanie ohľadne VZN, ktorým sa zrušuje Mestská polícia v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

+
+
0
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-22
MZ schvaľuje VZN, ktorým sa zrušuje Mestská polícia v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie – TAJNÉ
- za prijatie VZN, ktorým sa zrušuje MP v Spišskom Podhradí - 7 hlasov
- proti prijatiu VZN, ktorým sa zrušuje MP v Spišskom Podhradí – 4 hlasy
Bod č.: 12

Podnety občanov
- neboli
Bod č.: 13

Informácie zo zasadnutí komisií
MVDr. Michal Kapusta
Prešovská 40, Prešovská 8 – sú urobené statické posudky, domy nevyhovujú a sú morálne
zastaralé. Tie domy sú zničené. Na Prešovskej ul. 8 – byt majú pridelení dvaja nájomníci
a zdržiava sa tam viac ľudí, aby k niečomu nedošlo v prípade zrútenia. Prečítal znalecký posudok
na Prešovskú 8.
Prešovská 5 – tento dom vlastní p. Ondrejčáková – chce ho predať. Stále nám podá nejakú
aktuálnu informáciu, v pondelok prišla sms, že sa chce stretnúť, bol som tam. Oslovili ju
obyvatelia Šváboviec, že jej vyplatia 35 tis. € v hotovosti. Ponuka pre mesto je 32 tis. €. Je to dom
s plynový kúrením, sú štyri izby, kuchyňa, vchod do domu je z Prešovskej ulice, vymenené sú
okná, sú plastové, zo zadu je vchod z Kúpeľnej ulice, je tam garáž. Na LV bolo záložné právo,
ktoré bola dnes p. Ondrejčáková vyplatiť. Stavebná komisia navrhuje odkúpenie domu.
Peter Hanigovský
Finančná komisia tiež schvaľuje kúpu nehnuteľnosti. Peniaze navrhujeme z rezervy mesta kde je
28 tis. €. Zvyšok nájsť v rozpočte. Máme na podnikateľskom účte nejaké peniaze. Máme finančné
krytie. Budeme sa snažiť tieto kúpené nehnuteľnosti ďalej odpredať.
Mgr. Ján Furman
Aký má mesto ďalší zámer s tým domom?
MVDr. Michal Kapusta
Posunúť ho ďalej. Podarilo sa nám to zopár krát, že sme kúpili a potom predali. Na Štefánikovej
ulici ale máme problém odpredať domy. Prešovská ulica je iná. Dom nie je zlý. Hodnotu má.
Mgr. Jozef Bača
O Štefánikovu č. 83 je vážny záujem, dotyčná osoba si vybavuje úver a chce ho kúpiť.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-23
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností – dom s.č. 270 na parcele KN-C 610, parcela KN-C 610 –
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zastavané plochy a nádvoria o výmere 597 m2 nachádzajúcich sa v meste Spišské Podhradie,
v k.ú. Spišské Podhradie, okres Levoča, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 828 od Evy
Ondrejčákovej rod. Chlebovej, trvale bytom Prešovská 5, Spišské Podhradie za cenu 32 000,- €.
Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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
Chcem navrhnúť aby pri rokovaniach ohľadne projektov na kanál a ČOV okrem primátora
a zástupcu primátora bol aj jeden člen MZ .
MVDr. Michal Kapusta
Minimálne nech sú dvaja. Alebo traja, nie je problém aj všetci, keď príde firma, zavoláme vás
a budeme rokovať.
Peter Hanigovský
Mali by tam byť ľudia, ktorí sa môžu uvoľniť zo zamestnania, ktorí sú tu a majú záujem.
Mgr. Miloslav Repaský
Na minulom MZ som prosil ITMS ku kanálu, nestreli sme sa, dostal som ho predvčerom a posunul
som ho na patričné miesto. Venoval som sa tejto problematike. Nie som predsedom žiadnej
komisie, išiel by som do toho, začalo ma to baviť.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-24
MZ schvaľuje poslancov Mgr. Miloslava Repaského, Jozefa Komaru, Štefana Faltinu a Štefana
Horbaľa ako členov realizačného tímu realizácie podávania projektov a iných prác a činností pri
realizácii kanalizácie v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
0
0
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

Peter Hanigovský
Finančná komisia na základe žiadosti dejepisného spolku Levoča schvaľuje výšku príspevku 500,€. Ide o výročie Dr. Chalupeckého, pomohol nám s knihou „Kronika mesta“.
MVDr. Michal Kapusta
p. Chalupecký sa vzdal honoráru pri reedícii knihy „Kronika mesta“.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-25
MZ schvaľuje príspevok pre Spišský dejepisný spolok, Námestie Majstra Pavla 60, Levoča
v sume do 500,- €.
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
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Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
MŠ zaslala žiadosť o presun finančných prostriedkov.
MVDr. Michal Kapusta
Mám morálny problém hlasovať za tieto uznesenia keď boli na komisii v utorok alebo dnes. Ak má
platiť rovnaký meter a pravidlo tak by som bol rád aby platil. Dnes sme niečo neschválili lebo
nebolo dosť času aby sme sa tomu venovali. Komisia navrhla uznesenia, dnes ráno ste ich
dostali, neviem či bol dostatok času na to aby ste si ich prečítali a potom schválili.
Mgr. Miloslav Repaský
Musím dať zástupcovi primátora za pravdu. Škoda, že nemal morálny problém pred chvíľou pri
hlasovaní o kúpe domu.
Peter Hanigovský
Beriem to, nebudem dávať ďalšie návrhy. Z komisie 25.10. tiež bolo povedané, že to nebolo
v programe. Bolo povedané, že až po zasadnutí stavebnej komisie to dáme. Budem rád ak sa
budú zaradzovať body z komisií, ktoré prejdú.
MVDr. Michal Kapusta
Ak chce dať niekto bod do rokovania MZ, môže ho podať, ale aby sme hlasovali o presunoch
financií bez oboznámenia sa s tým, neviem sa s tým stotožniť.
Mgr. Jozef Bača
Nech sa zlepší naša disciplína. Ale myslím si, že keď si škola v rámci svojho rozpočtu dala
žiadosť o presun finančných prostriedkov, nevidím dôvod to neodsúhlasiť.
Peter Hanigovský
Prečítal žiadosť MŠ o presun finančných prostriedkov.
Mgr. Peter Vandraško
Na finančnej komisii boli predložené žiadosti zo škôl. Neboli schválené preto lebo neboli písomné
žiadosti a nebolo vyjadrenie školskej komisie. Nejde o financie, ktoré by ovplyvnili rozpočet.
Predniesol návrhy na uznesenia zo zasadnutia školskej komisie.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-26
MZ schvaľuje na základe predloženej žiadosti Materskej školy, Májová 54, Spišské Podhradie
presun finančných prostriedkov vo výške 4 000,-€ zo školskej rezervy v členení 374,-€
dočerpanie vlastnej rezervy a 3 626,-€ z rezervy ostatných škôl a školských zariadení. Finančné
prostriedky vo výške 3 626,-€ nebude môcť MŠ čerpať zo školskej rezervy v roku 2012.
Zodpovedný:
riaditeľka MŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-27
MZ schvaľuje na základe predloženej žiadosti ZUŠ, Sídlisko hrad 28, Spišské Podhradie presun
finančných prostriedkov vo výške 570,-€ zo školskej rezervy na kap. 610 - 620 na doplatenie
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osobných príplatkov pre ZUŠ.
Zodpovedný:
riaditeľ ZUŠ
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

24.11.2011

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-28
MZ schvaľuje schváliť na základe žiadosti ZŠ, Palešovo nám. 9, Spišské Podhradie presun
finančných prostriedkov vo výške 1 325,-€ zo školskej rezervy do rozpočtu mesta na
dofinancovanie položky ZŠ rekonštrukcia - práce naviac.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-29
MZ schvaľuje presun nevyčerpanej školskej rezervy z roku 2011 do rozpočtu školskej rezervy
v roku 2012.
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-30
MZ schvaľuje presun nevyčerpaných finančných prostriedkov na položke základné vzdelávanie do
rozpočtu školskej rezervy v roku 2012.
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
0
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-31
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu CVČ Spišský hrad, Školská 10, Spišské Podhradie v kapitole
630 – dohody o vykonaní práce o 8 000,- € zo školskej rezervy.
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Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:
Primátor:

+
+
+
+
+

24.11.2011

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-32
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu na rok 2011 ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie o 3 000,- €
v kapitole 630 zo školskej rezervy.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
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

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-33
MZ schvaľuje presun v rozpočtoch na rok 2011 ZŠ Školská 3 a ŠJ Školská 3, Spišské Podhradie
takto: zo ŠJ Školská 3 z kapitoly 610-620 sumu 2 000,- € do ZŠ Školská 3 do kapitoly 630.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
24.11.2011
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
+
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
Predniesol žiadosti, ktoré sa riešili na zasadnutí finančnej a majetkovej komisie – firma ADOSAN
a p. Sýkora.
Miroslav Longauer
Zasadala komisia CR – predniesol návrh na uznesenie – vypracovať GP na Spišský hrad
a zakúpiť materiál na dokončenie chodníka na Spišský hrad. Nech sa opracujú cez zimu kamene
aby boli na jar použiteľné. Zakúpiť materiál v dĺžke 30 m chodníka. Ďalej navrhujeme spoločné
rokovanie komisie CR, kultúrnej a školskej. Ja komisie oslovím a dohodneme sa. Ďalej dávam
návrh na schválenie p. Kamenického za člena komisie cestovného ruchu.
Peter Hanigovský
Prečerpávame rozpočet v komisiách.
MVDr. Michal Kapusta
V MZ tiež.
Uznesenie č.: MZ-13-11-B-34
MZ schvaľuje Vladimíra Kamenického za člena Komisie pre cestovný ruch, regionálny rozvoj
a podnikanie.
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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:
Primátor:
+
+
+
+
+
+

24.11.2011

+
+
+
+
+

Dr. Miroslav Varšo
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-13-11-B-35
MZ schvaľuje:
- vypracovanie GP chodníka na Spišský hrad
- zakúpenie materiálu na výstavbu chodníka na Spišský hrad
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
MVDr. Michal Kapusta
Dr. Miroslav Varšo
+
Mgr. Miloslav Repaský
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Miroslav Longauer
+
Mgr. Peter Vandraško
Vladimír Petrek
+
Jozef Komara
Štefan Horbaľ
+
Mgr. Ján Furman

24.11.2011

+
+
+
+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Miroslav Longauer
Dávam návrh na vypracovanie výzvy na reklamné materiály mesta.
Mgr. Jozef Bača
Chcem vás informovať o tom, že nám prišli dve ponuky na spoluprácu z Česka od mesta Luže
a od slovenských Rumunov z mesta Satu Mare, ktorí už v minulosti navštívili naše mesto.
Mgr. Ján Furman
Predniesol správu z komisie Katúň. Stála problematika nového predsedu komisie. Pozval som
všetkých obyvateľov obce na zasadnutie komisie, prišli šiesti. Pán Smik nezobral funkciu
predsedu komisie. Dal nejaké hlasovanie pre celú obec aby volili predsedu. Voľba dopadla tak, že
Smik získal najviac hlasov. Z toho dôvodu sme zvolali ďalšiu komisiu, bude v sobotu 3.12.2011
o 19.00 hod. Tam sa rozlúskne všetko a bude pokoj, ja sa vzdám svojej funkcie. Pozývam na
zasadnutie komisie aj pánov poslancov.
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol správu z komisie výstavby a územného plánu - p. Ondík odstúpil od zámeru kúpy
bývalej ZUŠ. Žiadosť p. Bendžáka – hlasovanie bolo nerozhodné. Žiadosť p. Vysočana – komisia
navrhuje aby platil nájom za garáž postavenú na mestskom pozemku. Firma ADOSAN – komisia
navrhuje prekonzultovať žiadosť s dopravným inšpektorátom. Zmena doplnkov ÚP – Pažica,
Jeruzalem , námietka p. Mulíkovej, odstránili sme to. V tomto čase sa vykonáva výmena
telefonického vedenia na Komenského a Májovej ulici – jedná sa o výmenu starých káblov.
Pamiatkový výskum na Starom jarku č. 47 je ukončený.
Štefan Faltin
Komisia zasadala na základe poverenia primátora mesta a vykonala obhliadku majetku
a zároveň vyradenie majetku mesta za rok 2011 v organizáciách, ktoré podali návrh na vyradenie
majetku.
Dr. Miroslav Varšo
Kultúrna komisia – bol prerokovaný návrh na vizualizáciu mesta – komisia odporúča aby to bolo
na internetovej stránke. Na zasadnutie komisie bol pozvaný p. Hockicko, od koho sme dostali typy
na veci do depozitu. Obraciam sa písomne na komisiu, ktorej predsedom je zástupca primátora,
aby nám navrhla priestory na depozit. Nechceme už čakať ďalší rok- dva- tri.
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MVDr. Michal Kapusta
Písomný návrh netreba podávať. Do kedy to máme pripraviť?
Dr. Miroslav Varšo
Na najbližšieho zasadnutia komisie pre územný plán.
MVDr. Michal Kapusta
Nevidím v tom problém.
Uznesenie č.: MZ-13-11-A-4
MZ berie na vedomie správy zo zasadnutí komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

24.11.2011

Vladimír Petrek
Nachádza sa vraj v meste nejaký lis čo sme zdedili od p. Hanigovského, firma Fecupral? Chceme
to do budúcna robiť vlastnými silami?
Peter Hanigovský
Firma Fecupral zapožičala mestu lis na triedený odpad. Je potrebné nájsť cez aktivačné práce
ľudí, firma ich zaškolí, mesto vyzbiera odpad a podpíše sa zmluva s Fecupralom, firma mestu
zaplatí a mesto môže žiadať financie na recyklačnom fonde.
Vladimír Petrek
Pokryjú sa náklady zberu?
Peter Hanigovský
Určite, pokiaľ sa nestane také niečo ako v roku 2009.
Jozef Komara
Rozprával som tiež s p. Hanigovským, majiteľom firmy, len bohužiaľ sme sa nejako nestretli.
Podujali sme sa na to, že aktivační čo sú na ihrisku by to mohli robiť. Som ochotný v tej veci
pomôcť. Keď sa nájde cesta, bude súhlas a vôľa, nie je problém.
MVDr. Michal Kapusta
Lis je v CO sklade, zatiaľ ten sklad nie je náš. Sme v prenájme, nemôžeme tam nič robiť. Treba
vyšpecifikovať čo s odpadmi. Máme dve firmy, ktoré nám vyvážajú odpad – firmu Fecupral
a Brantner, treba sa rozhodnúť, ktorou cestou ísť.
Dr. Miroslav Varšo
Navrhujem, aby sme sa tým zaoberali a aby sa pripravili podklady, aké sú možnosti atď.
Peter Hanigovský
Firma Fecupral rozbehla separovaný zber v Sp. Podhradí. Posledný rok čo sme vyvážali odpad
bolo 86 tis. Sk čo mesto dostalo z recyklačného fondu. Potom sa situácia zmenila, mesto vstúpilo
do SEZO. Mestu z toho žiadne peniaze neplynú od kedy vstúpilo do SEZO.
Mgr. Jozef Bača
Keď sa tomu budeme venovať na MZ, treba sa rozhodnúť ako budeme pokračovať so zberom
odpadu, pozveme si riaditeľa SEZO aj FECUPRAL-u, prediskutujme to, aby sme vedeli kde je
výhoda alebo nevýhoda. Treba sa tomu venovať a rozhodnúť sa. Aby sa predišlo obvineniam
alebo nedorozumeniam, tak ako pán poslanec Varšo rozposlal mail poslancom, aby sa mohli
správne rozhodovať, nech tak robia aj ostatní poslanci. Ťažko sa rozhoduje, ak nevieme o čom
budeme hlasovať. Poprosím vás, informácie si preposielajte, informujte sa navzájom.
Vladimí Petrek
Sme zmluvne zaviazaní s Brantnerom?
Mgr. Jozef Bača
Sme členmi združenia SEZO Spiš.
Primátor ukončil rokovanie MZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

V Spišskom Podhradí dňa 24.11.2011
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Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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