Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 10.12.2009
Program:
Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podnety občanov
Správa riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Spišské
Podhradie
6) VZN o podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti
7) VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8) VZN dodatok č. 1 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
v Meste Spišské Podhradie a časti Katúň.
9) VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Spišské Podhradie.
10) Školský úrad v Spišskom Podhradí
1)
2)
3)
4)
5)

11)
12)
13)
14)
15)

Nákup zametača KM P
Rôzne
Kontrola plnenia uznesení
Odpísanie pohľadávky
Záver

Prítomní:
P
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
P
Mária Kaľavská
P
Štefan Faltin
P
Vladimír Tomko
P
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Marián Boržík
Štefan Siváň

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
Mgr. Pentrák
Ing. Mikolajová
Mgr. Kynčáková
Mgr. Kynčáková

Vedúci školského
úradu
Predseda školskej
komisie
Prednosta
Predsedovia komisií
Prednosta
Ing. Mikolajová
Predsedajúci

P
P
P
P
N

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Ing. Štefan Mačuga
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 10
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
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Diskusia
Mgr. Bača

Opýtal sa poslancov či súhlasia so zvukovým záznamom a dal hlasovať.

Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4
Podnety občanov
- neboli žiadne podnety
Bod č.: 5
Správa riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Spišské Podhradie
Diskusia
Mgr. Pentrák
MVDr. Kapusta
Mgr. Kicková
MVDr. Kapusta
Hanigovský
MVDr.Kapusta
Ing. Mikula
Mgr. Bača
Hanigovský
Mgr. Bača
Faltin

Mgr. Bača
Faltin
MVDr. Kapusta

Faltin
Mgr. Bača
Hanigovský

MVDr. Kapusta

Predniesol správu – Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Meste
Spišské Podhradie za rok 2009. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Včera bolo sedenie s Mgr. Bodnárom. 17.12. sa vykoná stretnutie v meste
– zákaz státia automobilov nad 3 tony v určenej zóne v meste.
Ulica Podzámková do toho nespadá?
Je poriešená zákazom vjazdu.
Keď chodia na obedy , kde odstavia autá?
Mali sme jednanie s Váhostavom a Doprastavom, zvážajú ľudí na obed.
Čo napríklad Májová ulica, tam stojí kamión na ceste stále. Čo bočné
ulice, kde stoja kamióny? Kamión stojí v neprehľadnej zákrute.
S dopravnou políciou si preberieme riešenie dopravného značenia celého
mesta, aby sa to riešilo komplexne. A vyriešia sa aj tieto problémy.
Kde zaparkujú vodiči kamióny, máme určené miesto, kde môžu parkovať?
Momentálne nie, ale do leta to vyriešime. Máme parkovisko pod hradom,
priestor novej školy. Sú lokality pripravené a možné.
Prikláňam sa k názoru p. Hanigovského. Veľa súkromníkov robí na
diaľnici a tých nezváža na obed nikto. Chodia svojimi autami. Bude to
problém, kde to auto majú odstaviť. Odstaví ho pri Nemešanoch alebo
Bijacovciach a pôjde sa najesť peši? Niekde to auto musí odstaviť.
Robia pre niektorú firmu.
To sú súkromníci. Poskytujú dopravu firme. Chodia na obedy samostatne.
Sú tu chlapi zo Zvolena, Širokého, z Martina. Keď idú domov odstavia
autá a nie v meste. Auto odstavia a idú domov súkromnými autami. Majú
priestor na to, aby odstavili auto mimo. Celé Palešovo námestie je
zastavané nákladnými autami počas obedňajšej prestávky.
Je potrebné ich upozorniť.
Ďakujem riaditeľovi Obvodného oddelenia za správu.
Ako je to so zákazom vjazdu áut na Mariánskom námestí? Treba sa večer
pozrieť do mesta, koľko ľudí stojí v zákaze áut. Na Mariánskom námestí
parkujú auta a je tam zákaz vjazdu. Aj chodník pred p. Pacákom –
nonstop sa tam parkuje. Mestská polícia zatiaľ len upozorňuje – takto ma
informovali.
Máme dvoch mestských policajtov. Je urobený plán služieb na jeden
týždeň. Nemôžu byť v práci celý deň aj večer. Musia byť v práci dvaja.
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Bolo potrebné sa opýtať náčelníka OO PZ kým tu bol ako je to
s parkovaním v zákaze.
Uznesenie č.: MZ-11-9-A-1
MZ berie na vedomie správu „Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v Meste Spišské Podhradie
za rok 2009 “ riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
10.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 6
VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti
Diskusia
Ing. Mikolajová

Predniesla návrh VZN. Mesto navrhuje ponechať sadzby ako boli minulý
rok.

Uznesenie č.: MZ-11-9-B-1
MZ schvaľuje VZN č. 5/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na rok
2010.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 7
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Diskusia
Mgr. Kynčáková
Ing. Lisoň
Hanigovský

Mgr. Kynčáková
Ing. Lisoň
Mgr. Kynčáková

Ing. Lisoň

Hanigovský
Ing. Lisoň

Vysvetlila zmeny v jednotlivých článkoch VZN. Mesto navrhlo zníženie
sadzby poplatku za užívanie verejného priestranstva.
Nesúhlasím so znížením. Argument na to, že málo sa vybralo alebo nič
nemôže byť dôvodom na to, aby sa poplatok znížil.
V Podhradí môžeme vyberať za kadejaké skládky piesku, dlhodobo
stojacich vozidiel a iné veci. Na toto je určený poplatok. Nesúhlasím so
znížením, ale aby sa zvýšil výber daní.
Vysvetlila jednotlivé zmeny v článkoch a odsekoch VZN o poplatku za
komunálne odpady.
Bude existovať nejaké tlačivo v úrade alebo každý občan tlačivo donesie
na inom papieri, že separuje odpad?
Áno, bude to na internete.
Vysvetlila dôvody prečo sa využíva čestné vyhlásenie o tom, že občan
nežije v meste, ale zdržiava sa v zahraničí.
Niekedy sa stáva, že dotknutý sa tu nemôže dostaviť a oznámiť to.
Priamo osoba, ktorá sa zdržiava v zahraničí má doručiť doklad alebo iné
osoby v jeho mene? Nie je to tu uvedené.
Bod 9 by som celý vyhodil.
Nie vždy sa môže doklad zabezpečiť ako je v piatom bode. Ide o to ako
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Mgr. Kynčáková
Ing. Lisoň
Mgr. Kynčáková

Hanigovský

Ing. Mikolajová
Hanigovský
Ing. Mikolajová
Mgr. Kynčáková
Ing. Lisoň

sa bude posudzovať hodnovernosť čestného vyhlásenia.
Vysvetlila situáciu.
Mesto niekedy už neuznalo čestné prehlásenie občana?
Stále požadujeme doklad, overujeme si situáciu aj cez úrad práce, nie je
tých ľudí veľa, ktorí sa nemôžu preukázať dokladom. Čestné prehlásenie
sme vždy akceptovali.
Navrhujem vyhodiť čl. 27 bod 9. Dávam na zváženie bod 7 – rodina
s väčším počtom ako 5 - členov nesúhlasím so znížením poplatku. Aký je
výber za smetí napríklad na Rybníčku?
Rybníček – je ich dosť veľa cez osobitného príjemcu, tak to riešime. Sú
takí, ktorých nevieme získať na osobitného príjemcu – pracujeme na tom.
Čo s tými čo tu neboli rok a donesú potvrdenie, že tu neboli 5 rokov?
Takto to nie je, zisťujeme to cez komunitných pracovníkov, úrady práce
a podobne.
Vysvetlila situáciu s vrátením poplatku.
Navrhujem, aby v čl. 11 – sadzba dane sa výška nemenila a zostalo to tak
ako bolo v roku 2009, t.j. 0,20 €.

Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

+
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Navrhujem, aby v čl. 27 ods. 9 bolo vypustené „Doklady k žiadosti
o zníženie alebo odpustenie poplatku je v ojedinelých prípadoch možné
nahradiť čestným vyhlásením“.

Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

0
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
0
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský

Navrhujem, aby v čl. 27 ods. 7 „Rodinám s väčším počtom osôb ako 5
mesto na základe žiadosti poplatníka zníži poplatok o 50% na šiestu
a každú ďalšiu osobu“ bolo to ustanovenie zrušené.

Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

0
+
0
-

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

- návrh neprešiel
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0

Uznesenie č.: MZ-11-9-B-2
MZ schvaľuje VZN č. 6/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2010.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8
VZN – Dodatok č. 1 – o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v Meste
Spišské Podhradie a časti Katúň.
Diskusia
Mgr. Kynčáková
Hanigovský
Mgr. Kynčáková
Ing. Lisoň

Podala informáciu ohľadne dodatku k VZN.
Priemyselná výroba – to je rozšpecifikované?
Vysvetlila situáciu.
Predniesol návrh k Dodatku č. 1 – účelom VZN nie je prepísať zákon, tak
ako to na minulom MZ povedal hlavný kontrolór. Načo dávať do VZN
sadzby na prevádzky, ktoré v meste neexistujú a ani v blízkej budúcnosti
nebudú existovať. Kde a odkiaľ sa berie slovné spojenie mestská časť
Katúň? Všeobecne mestské časti má len Košice a Bratislava. My to
nemáme ani v štatúte. Môj názor je, že v celom VZN + v dodatku je
potrebné zmeniť tento výraz za „časť Katúň“. Treba vyšpecifikovať
činnosti, ktoré v meste neexistujú a ani nebudú. Predpoklaldám, že ťažko
sa v dohľadnej dobe v meste budú realizovať tieto prevádzky. Navrhujem,
aby sa tento dodatok stiahol z rokovania a pripravil na budúce MZ.

Uznesenie č.: MZ-11-9-A-2
MZ berie na vedomie návrh k dodatku č. 1. k VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v Meste Spišské Podhradie a časti
Katúň.
Zodpovedný:
Termín:
10.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 9
VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Podhradie.
Diskusia
Dr. Sereday
Ing. Lisoň
Dr. Sereday

Predniesol návrh VZN.
Znamená to, že na budúci rok už nebudeme musieť prijímať nové VZN?
Áno.

Uznesenie č.: MZ-11-9-B-3
MZ schvaľuje VZN č. 4 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišské Podhradie na rok 2010.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.12.2009
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Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Primátor:
+
+
+
+
+

Mária Kaľavská
Štefan Faltin
Mgr. Mária Kicková
Vladimír Tomko
Ing. Marek Mikula
+
--

+
+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 10
Školský úrad v Spišskom Podhradí
Diskusia
Ing. Jurečko

Mgr. Bača
Dr. Sereday

Mgr. Bača
Dr. Sereday
MVDr. Kapusta

Dr. Sereday
MVDr. Kapusta

Dr. Sereday
MVDr. Kapusta
Dr. Sereday
MVDr. Kapusta

2.12.2009 zasadala školská komisia na základe uznesenia mestského
zastupiteľstva na prerokovanie existencie školského úradu. Predniesol
správu zo zasadnutia komisie. Správa tvorí prílohu zápisnice. Komisia
odporúča riešiť financovanie Oddelenia školstva pri MsÚ v Sp. Podhradí
z prostriedkov školskej rezervy, prípadne z rozpočtov jednotlivých škôl
a školských zariadení a to v pomere k prepočítanému počtu žiakov
a predpokladanej finančnej potrebe „12 000,- €“ (doposiaľ financované
prostredníctvom KŠÚ). Predniesol vyjadrenia jednotlivých škôl
a školských zariadení. Pre zriaďovateľa vyplývajú určité ekonomické
povinnosti voči školám a školským zariadeniam – napr. štatistiky,
zasielanie peňazí atď. Najväčším problém je finančné krytie. Máme
garantovaných 30% zo škôl a zvyšok je veľmi otázny.
Sú pripomienky alebo otázky poslancov?
Zaniknutím Školského úradu utrpí mesto, že nedostane mesačnú dotáciu,
ale čo sa týka agendy v rozsahu aj obsahu sa pre mesto nezmení
absolútne nič. Všetka agenda išla cez Krajský školský úrad na Školský
úrad a tým, že zanikol príde agenda na Mesto Sp. Podhradie. Akurát sa
zmenia štatistické údaje. Všetky typy výkazov, usmernení a hlásení
zostane. Tej agendy neubudne, katalóg hlásení nezávisí od počtu žiakov
ale od počtu zariadení. Nám sa počet zariadení nezmenil. Dokonca mesto
bude mať povinnosti aj vo vzťahu k okolitým obciam, ktoré spadali do
nášho Školského úradu. Oddelenie školstva bude musieť sledovať vývoj
na spádových školách a informovať o tom Krajský školský úrad. Na
existenciu školského obvodu to dopad nemá.
Mesto nepríde o mesačnú ale o ročnú dotáciu. Aký je ten demografický
vývoj keď hovoríme, že nevieme, čo bude o rok o dva.
Presne to urobí až februárový zápis. Teraz sa to nedá povedať.
Februárový zápis v roku 2010 ukáže koľko bude žiakov v septembri 2010.
To znamená, že vo februári 2009 sa ukázalo koľko žiakov bude
v septembri 2009.
Zápis je jedna vec a pohyb žiakov druhá. Nevie sa presne koľkí žiaci
ešte do školy pribudnú do septembra.
Po zápise vo februári 2009 ste vedeli, že budeme pod 1000 žiakov.
A o tom, že sa ruší Školský úrad sme sa dozvedeli listom z Krajského
školského úradu v novembri. Vedeli ste túto informáciu?
Vysvetlil situáciu. Každý zriaďovateľ zasiela agendu na Krajský školský
úrad sám, nejde to cez Školský úrad.
Koľkokrát ste urobili poradu so školami v združení Podbranisko?
Asi 3x.
Volali ste aj riaditeľku školy z Dúbravy? Starosta sa sťažoval, že riaditeľka
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rieši veci ináč, nie cez náš Školský úrad.
Uznesenie č.: MZ-11-9-A-3
MZ berie na vedomie správu predsedu školskej komisie.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Diskusia
Ing. Jurečko

Termín:
Primátor:

10.12.2009

Tento problém sa musí vyriešiť - 30% z 12 000,-€ máme vyriešených. Je
to z hľadiska ekonomiky veľmi vážne. Termín 1.1.2010 sa blíži. 21.12.
bude stretnutie, kde budeme musieť povedať verdikt.

Bod č.: 11
Nákup zametača KM P
Diskusia
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
Hanigovský

Predniesol informáciu ohľadne nákupu zametača. Objednávka je do
konca roka. Potrebujeme pred sviatkami zametať.
Je pripravená aj zmena rozpočtu v súvislosti s nákupom?
Predniesol návrh zmeny rozpočtu.
Mali by sme urobiť aj zmenu rozpočtu. Dohodli sme sa, že to budeme
takto robiť.
Urobme zmenu rozpočtu v príjmovej aj výdajovej časti rozpočtu.

Uznesenie č.: MZ-11-9-B-4
MZ schvaľuje zmenu č. 7 rozpočtu mesta na rok 2009 a to zvýšenie v príjmovej časti v položke
„Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve“ + 11 112,-€, vo výdajovej časti „kapitola
05.1.0 nakladanie s odpadmi – 713004 nákup zametača“ + 6 091,-€ a „kapitola 04.4.3 výstavba –
712001 nerozpísaná rezerva“ + 105 021,-€, zvýšenie celkového rozpočtu mesta v príjmoch
a výdajoch o 111 112,-€ zo 4 072 494,-€ na 4 183 606,-€.
Zodpovedný:
Primátor, vedúca ekonomického
Termín:
10.12.209
oddelenia
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-11-9-B-5
MZ schvaľuje nákup zametača KM T 2300 za cenu 6 091,02 €.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA
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Bod č.: 12
Rôzne
Diskusia
Ing. Lisoň

Boržík

Hanigovský

MVDr. Kapusta
Hanigovský
Boržík
Hanigovský

Faltin

Komara
Hanigovský

Na zasadnutí finančnej komisie sa preberali rozpočty škôl a školských
zariadení. Predniesol správu zo zasadnutia finančnej komisie, ktorá tvorí
prílohu zápisnice.
7.12. zasadala kontrolná komisia – posudzovali sme žiadosti – OZ Krásny
Spiš – žiadosť o odkúpenie dvoch parciel. Nakoľko to nebolo bližšie
špecifikované, komisia sa dohodla, že oslovíme združenie, aby
špecifikovalo o aké parcely sa jedná.
Žiadosť pána Lesička – výmena pozemku za dlh mesta voči Lesičkovi –
zamietli sme. Mesto počíta v tejto časti, ktorú chce p. Lesičko odkúpiť
s rozšírením cintorína.
Dávam na zváženie prehodnotenie VZN o používaní pyrotechniky.
Neviem či bola v Podhradí uložená čo len jedna pokuta za používanie
pyrotechniky mimo času uvedený vo VZN.
Vo VZN nie je zahrnutý predaj pyrotechniky.
Pripravme verziu VZN do budúcna.
Navrhujem zvážiť rozšírenie mestskej polície – pribúdajú vždy nové
aktivity . Pri dvoch ľuďoch to nejde a potom je tu kritika.
Tu by som neuvažoval o rozšírení ale o zmene person. Videl som ako
riešil mestský policajt hádzanie petard na Starom jarku – kývol rukou
a hádzali petardy ďalej.
My sme mestskú políciu už niekoľkokrát riešili na zasadnutí komisie
ochrany verejného poriadku a padol návrh – vymeniť náčelníka alebo
obidvoch. Vtedy sme navrhovali vyhlásiť konkurz – aby sa prihlásil niekto
z obyvateľov nášho mesta. Oni si svoje urobia, nechcú ísť do sporov
s občanmi a tak to vyzerá, že nemajú žiadny rešpekt. Neurobia nič preto,
aby si rešpekt vytvorili. Naša komisia navrhla vymeniť náčelníka alebo
urobiť nový konkurz.
Minule boli podnety zo strany občanov na vianočnú výzdobu mesta. Je
treba zvážiť aj výzdobu stromčeka.
Hviezda nad Jeruzalemom išla hore a všetky vianočné osvetlenia
v našom meste idú dole.

Uznesenie č.: MZ-11-9-A-4
MZ berie na vedomie informácie prednesené predsedami jednotlivých komisií pri MZ.
Zodpovedný:
Termín:
10.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 13
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
MVDr. Kapusta

Predniesol kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie č.: MZ-11-9-A-5
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Overovatelia:
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Termín:
Primátor:

10.12.2009

Bod č.: 14
Odpísanie pohľadávky
Uznesenie č.: MZ-11-9-B-6
MZ schvaľuje odpísanie pohľadávky pre firmu Saxum s.r.o., Hroncova 5, 040 01 Košice
v likvidácii – daň z nehnuteľnosti za rok 2001 vo výške 598,16 €
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
10.12.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

V Spišskom Podhradí dňa 10.12.2009

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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