Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 26.11.2009
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podnety občanov
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Spišské Podhradie

6)

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl

7)

Dokument „Starostlivosť o dreviny Mesta Spišské
Podhradie a jeho katastrálneho územia“

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Návrh na vyradenie majetku mesta
Správy hlavného kontrolóra Mesta Spišské Podhradie
Parkovací poriadok mesta Spišské Podhradie
Rôzne
Kontrola plnenia uznesení
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
vedúca
ekonomického
oddelenia, predseda
finančnej komisie
riaditelia škôl
a školských
zariadení
zástupca primátora,
predseda komisie
životného prostredia
prednosta
hlavný kontrolór
prednosta
prednosta
predsedajúci

P
P
O
P
P

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Mária Kaľavská
Peter Hanigovský
Jozef Komara
Vladimír Tomko
Štefan Faltin
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 9
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
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Bod č.: 4
Podnety občanov
Diskusia
p. Kurilová

Hricová

Blašková

Hricová

Lisoňová

Pred výstavbou diaľnice bolo vhodné zvolať občanov ulíc, ktorých sa to
najviac týka. Bolo by bývalo vhodné vysvetliť im, čo ich čaká a čo ich
neminie. Ako dlho bude stavba trvať a čo to prinesie pre občanov. Sú
názory, že výstavba diaľnice je vyšší záujem. V prvom rade primátora
a poslancov majú zaujímať záujmy občanov Spišského Podhradia. Včera
v TV sme sa zase zviditeľnili. Patríme medzi čokoládové mestečko,
chodíme v blate a špine. Bolo by vhodné ísť sa pozrieť smerom na
stanicu, hore na Prešovskú ulicu a v okolí nákupného strediska. Pán
primátor akú zmluvu uzatvorilo mesto s firmou Doprastav a Váhostav o
odškodnení občanov? Chcela by som túto zmluvu vidieť. Aké
odškodnenie tam je. Nebude táto situácia trvať mesiac ako ste to povedali
včera v TV ale bude to určite dlhšie. Diaľnica sa bude stavať minimálne 2
roky. Takto hájime záujmy občanov? Bolo potrebné jednať s Národnou
diaľničnou spoločnosťou a vytvoriť cestu mimo mesta. Čo nám, občanom,
prinesie diaľnica a ako sa nám odstránia škody? Bolo povedané, že je to
zdokumentované. Neviem si predstaviť keď vám popraská fasáda ako to
chcete opraviť vo vnútri fasády. Keď je porušená statika ako to chceme
odstrániť? My, občania, ktorých sa to týka, si budeme musieť samy
žiadať o odstránenie škôd alebo ako to bude?
Prešli tri roky pôsobenia nového vedenia. Chcem sa opýtať kto je
zodpovedný za vytváranie projektov pre Sp. Podhradie. Týždenne čítam
v novinách o okolí Spišského Podhradia, o dedinkách, koľko peňazí
dostali, čo všetko tam robia – napríklad Studenec, Harakovce, Spišský
Hrhov – len Spišské Podhradie chýba. My nepotrebujeme žiadne
peniaze? Čo je na tom pravdy na tom čo sa rozpráva, že ako poslanec
VUC ste určitú sumu peňazí čo malo dostať Sp. Podhradie presunuli do
Levoče. Chcem vedieť odpoveď, bolo to prezentované verejne.
Chcem vedieť či MsÚ vie o tom, že bagre aj autá s nákladom chodia aj po
ulici Dr. Špirku. Cesta na tejto ulici je len sypaná. Voda z cesty na
Prešovskej ulici, ktorá sa umýva, steká na úzky chodník. Nemá kde
odtekať. Chcem sa opýtať či sa to rieši.
V meste pred sviatkom Pamiatky zosnulých som stretla p. Mačugu –
spýtala som sa ho – prečo je to v meste s cestami tak ako to je. Povedal,
že treba vydržať do 1.11. a potom autá po našej ulici chodiť nebudú. Po
rozhovore s vami p. primátor to bolo do konca novembra. Včera v TV
bolo, že ešte mesiac. To blato sa z cesty neupratuje spláchnutím,
spláchne sa to na okraj cesty a tam to ostáva. Metla po ceste prejde veľmi
málo. Blato je na okraji cesty. Nemáme chodník na Prešovskej ulici ,
nemáme kade chodiť. Autá chodia veľmi rýchlo. Máme políciu prečo to
nejakým spôsobom neustráži? Šoféri neberú ohľad na to, že idú po
krajnici deti a chodci. Situácia je nezvládnuteľná. Zo Štefánikovej ulice
som „ušla“ na Prešovskú a prišla som do toho istého keď nie do horšieho.
Ako sa bude riešiť narušená statika domov? Toto nebola malá investícia
do domu, čo som investovala. Dáte mi druhé bývanie?
Nedal by sa riešiť retardérmi prechod cez Prešovskú ulicu? Kamene z áut
padajú. Nech tam ide dieťa, tak bude nešťastie. Je potrebné ustrážiť 50
km rýchlosť. Ako zdokumentovať to, že nám praská múr v záhrade?
Čakám kedy spadnú stĺpiky.
Máte v pláne urobiť chodník na Prešovskú ulicu? Veď chodíme po
kanáloch. To tak budeme mať do smrti alebo sa plánuje výstavba
chodníka. Už ani do Studenca peši ľudia nechodia. Tie chodníky sú
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hrozné, hrboľaté, keď je tma tak nič nevidieť. Autobusová zastávka –
otáčanie k fare, je urobený spád, nahne sa autobus – neviem kto sa modlí
za to, aby sa nestalo nešťastie.
Je veľa nespokojných občanov. Nezabúdajme, pani poslanci, že malá
politika je plná veľkých úloh. Prestíž pred voľbami bola – teraz sa
nezaujímate o problémy ľudí. Pán primátor som sklamaná z vášho
postoja. Vážim si vás, ale včera v TV to bolo hrozné, keď ste povedali, že
niekoľkokrát sa čistí mesto. To nie je pravda. A nečistia. Veľmi ma to mrzí.
Ľudia v takomto zložení by mali požívať našu dôveru a mali by si vážiť to,
že vám občania dali hlasy na 4 roky. Mrzí ma, že územný plán sa
naťahuje už niekoľko rokov. Teraz sa na ňom niečo prerába. Zbytočne sa
vyhadzujú peniaze na nový územný plán, bolo treba upraviť starý. Pred
evanjelickým kostolom je urobená pekná parkovacia zóna, každé mesto si
chráni parky a my zdevastujeme park a urobíme v ňom parkovisko. Sú
potrebné parkovacie miesta v meste ale je potrebné zvážiť či na takomto
mieste. V centre mesta urobiť parkovisko? Takéto veci by sa mali
konzultovať s občanmi. Poslanci by sa mali viac rozprávať s občanmi.
Slabo poslanci reagujete na podnety občanov. Žiadne pracovné
príležitosti nevytvorené. Pýtala som sa priamo v mojom dotaze na
projekty, ktoré dala p. Polláková. Dostala som odpoveď ale veľa
z uvedených projektov sú tie čo robil p. Ondruš, predchodca pani
Pollákovej. Veľa korún išlo do obcí. Mesto je mimo. Z nášho mesta nie je
záujem o spoluprácu. Keď nebudeme spolupracovať bude to zlé. Už nie
sme mesto, sme dedina. Všetky dediny nás predbehli. Kultúrne podujatia
sa robia na Spišskom salaši, nie v meste. Všetka česť pánovi Štrublíkovi
ako pekne zveľadil salaš. Ale robme akcie v meste a nie na salaši.
Robme ich pre občanov v meste.
MZ prijalo uznesenie na prenájom bytového priestoru – p. Gecik, p.
Geciková, pričom sa im byty následne odpredali za cenu výšky 15ročného nájomného. Občania sa pýtajú, že či VZN, ktoré bolo poslancami
prijaté o nájomnom sa vzťahuje na všetkých nájomcov alebo len na
niektorých. Ako mohla byť nájomná zmluva schválená dozadu? 15 rokov
uplynie až na budúci rok.
Odpredaj pozemku - Ferjenčíková – to uznesenie je nepochopiteľné.
V prípade odpísania pohľadávok Gecikových sa chcem opýtať či sa
odpíšu aj iné pohľadávky. Aj ostatným občanom sa odpíšu pohľadávky?
Nedalo by sa uvažovať o odklone cesty na Galovu ulicu na určitý čas a na
Spišskú Kapitulu? Nie len stále po Prešovskej ulici. Je potrebné uvažovať
o vyregulovaní potoka na ul. Dr. Špirku Ináč sa breh potoka rozsype. Po
ceste chodia ťažké nákladné autá.
Vyregulovali ste tak potok pokiaľ z auta dovidieť, ďalej hore nič. Keď boli
povodne vymylo úplne breh. Teraz otvorím bránu a som v potoku. Má
niekto prehľad ako potoky v meste vyzerajú?
V tejto situácii aká je momentálne, aké stanovisko zaujali ochranári ŽP
a pamiatkári? Pretože mesto sa devastuje. Nákladné autá a TIR budú
naďalej chodiť cez centrum mesta? Aj po ukončení diaľnice?
Sídlisko Hrad dlhodobo nemá cestu, ako tak sa tam cesta upravila. Tieto
nákladné autá tam parkujú, čo je proti pravidlám, parkujú 1 m pod oknami.
Keď popraskajú kanalizačné rúry čo potom? Denne tam prejde a parkuje
10-20 plne naložených áut. Bolo by dobré dať značku zákaz vjazdu
nákladných áut.
Blížia sa Vianoce. Už minulý rok sme rozprávali s pánom primátorom – je
potrebné zmeniť štýl vianočných trhov – nie stánky s oblečením ale
skutočné vianočné trhy. Tak ako sa to robí v iných mestách. Je potrebné
osloviť podnikateľov, ktorí majú takéto možnosti. Deti postavia betlehem ,
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nacvičia program a všetko sa stratí medzi handrami. Pouvažujte nad
krajším vianočným vyzdobením v meste. Aby sa ináč osvetlilo mesto.
Krompachy mali minulý rok prekrásnu vianočnú výzdobu.
Diaľnica – sú dva diaľničné úseky. Investorom diaľnice je Národná
diaľničná spoločnosť – nemáme dôvod rokovať s inžinierskymi stavbami
ani Váhostavom ani Doprastavom, napriek tomu to robíme. Bola
vytvorená pasportizácia budov a ciest. Každý dom je odfotografovaný,
evidujeme, zhromažďujeme podnety a konzultujeme. Posledné stretnutie
bolo vo štvrtok. Toto, čo vieme riešime hneď na mieste činu. Čo sa dá, sa
odstraňuje – teraz odstraňujú nedostatky na ceste – Štefánikova,
Mariánske námestie. Naše podnety Národná diaľničná spoločnosť
dostáva a snažíme sa ich riešiť.
Statika domov sa neodzrkadlí teraz hneď ale časom.
Máme fotografie zašpinených plotov, fasád, ktoré posúvame na Národnú
diaľničnú spoločnosť.
Vzadu pri diaľnici sa robí prekládka vodovodu – je to subdodávka k NDS
– aj ulica Dr. Špirku je v zozname, ktorá je na to aby ňou mohli
prechádzať nákladné autá. Mali by to dokončiť v priebehu týždňa- dvoch.
Táto ulica sa zaradí do pasportizácie ciest. Cez ulicu Dr. Špirku neprejde
na diaľnicu auto – len navážajú makadam na prekládku vodovodu.
Projekty – VÚC – bol som zástupcom za celý región. V našom meste na
ulici Štefánikova, Levočská cesta sa urobila cesta, dostali sme dotáciu na
Spišské folklórne slávnosti, minulý rok na 20 kilometrov okolo Spišského
hradu, urobila sa cesta do Jablonova, Bugľoviec, Doľan, dotáciu dostal
folklórny súbor v Granč-Petrovciach, vybudovali sa ihriská v
Beharovciach, Baldovciach, Dúbrave, predtým dva roky v Katúni. Som
spokojný so svojím pôsobením poslanca vo VÚC.
Projekty EÚ – divím sa tým, čo nevidia, čo sa v Podhradí deje – obnov si
svoj dom – do mesta prišlo 35 mil. Sk. Robí sa rekonštrukcia na
Palešovom nám. 9, je podaná žiadosť na rekultiváciu skládky.
V pondelok sme odniesli projekty a žiadosť na kanalizáciu a ČOV – cez 3
mil. €. Vyradili nám žiadosť – rekonštrukcia námestia – nemali sme v čase
podávania žiadosti územný plán. Teraz bol schválený. Od roku 1969 až
teraz má mesto územný plán.
Ja nehovorím o opravách domov – klobúk dole . Hovorím o iných
projektoch – rozvoj turistiky, mesto bude vždy klesať. Dediny majú
zviditeľňujúce programy.
Teraz je mesto v tej pozícii, že nemáme kanalizáciu a cesty, do toho
chceme volať turistov? Najprv musíme urobiť kanál, cesty a potom
môžeme pozývať turistov.
Pán Bača boli ste zástupcom primátora, pán zástupca boli ste
členom stavebnej komisie – a teraz keď bolo treba urobiť len bodku za
územným plánom tak ste začali nanovo s prípravou územného plánu. Za
tie tri roky čo sa robilo? Po voľbách bolo treba naštartovať a robiť.
Diaľnica nás oberie o turistov.
V minulej zápisnici nebolo podchytené všetko čo som povedala.
Územný plán nebol a teraz je schválený.
Pripomienky občanov je potrebné dať písomne aby bolo všetko
zachytené.
Na predvolebnom mítingu – p. Pitoňák a Ledecký – to bola ich
predvolebná kampaň a ak nemali čo povedať tak museli niekoho
ohovárať. Nebol som tam, nemôžem hovoriť.
Akcie na Spišskom salaši – pán Štrublík robí akcie svoje bez toho, aby
mu mesto dávalo alebo nedávalo súhlas. Z mesta nedostáva ani cent.
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Nájomné v bytoch neurčujú poslanci MZ ani bytový podnik, sú na to
smernice.
Je zákon o nájomnom. Každý povie, že je vysoké nájomné. Musíme sa
držať niečoho, čo je pre nás alfa omega. Tak to je a tak to musí byť.
Sú celoštátne zásady na stanovenie nájmu – 1-5% z prostriedkov, ktoré
prešli na výstavbu bytu cez rozpočet mesta. Mesto rekonštruovalo byty
v historických objektoch čiastočne aj z úveru – je potrebné ho vrátiť. Úver
je potrebné splatiť.
V Podhradí sú sociálne byty na Rybníčku. Sociálne byty v centre mesta
nie sú. Sú mestské byty v meštianskych domoch ale nie sú sociálne.
Štátnu políciu sme požiadali o meranie rýchlosti a o váženie áut. Dnes
v čase mobilov stačí keď jeden vodič vidí policajta, všetci šoféri to hneď
vedia. Akonáhle odídu policajti, šoféri chodia tak ako chodia. Požiadali
sme aj Dopravný inšpektorát v Poprade o zníženie rýchlosti. Nevyhoveli
nám. Dohodli sme si stretnutie na budúci týždeň. Zdokumentovali sme
všetko. Vo štvrtok nám Národná diaľničná spoločnosť oznámila, že skrz
nepriaznivého počasia sa termín dokončenia navážania posunie o dva
mesiace.
Tak riešte bezpečnosť v meste.
Teraz ste počuli, že to riešime.
Zo zákona je v meste 50 km rýchlosť. Možno tretina áut rýchlosť dodrží
ale ostatní nie. Nech sa tam policajti postavia a stoja celý deň.
Toho týždňa vážili policajti autá – stihli 3 autá, ostatné prestali chodiť.
Stáli na konci mesta po krajnici. Keď odišli policajti na obed – vyrazila 5
km kolóna.
Asi s tým treba niečo robiť.
Váha nemôže byť vždy len v Podhradí.
Keď budete rokovať – poproste aby prišiel v civilnom oblečení a nie
v uniforme. Pol hodiny nech ostane v Spišskom Podhradí.
Boli ste tu kontrolórkou - problém Gecikových sa riešil 15 rokov – museli
sme tento problém vyriešiť po kontrole NKÚ. Záväzok Gecikovcov tam
bol a bol premlčaný. Viete to veľmi dobre.
Ako hlavná kontrolórka mesta ste s týmto prípadom pracovali. Hovorili ste
o výškach nájomného. VZN stanovuje maximálne výšky nájomného,
v prípade nájomných zmlúv – byty Gecikovcov MZ uznesením rozhodlo
o nižších sadzbách nájomného z dôvodu, že prípadný súdny spor, ktorým
by sme uplatňovali premlčané pohľadávky by mestu spôsobil oveľa väčšie
finančné straty.
Aby si občania mesta nemysleli, že Gecikovci dostali tie byty za takú cenu
ako hovorí pani doktorka. Gecikovci zobrali úver na tieto byty a neboli
vlastníkmi bytov. Palica má dva konce. Od 1.7.2009 platí nový zákon
o majetku obcí. Uznesenie je preto také dlhé aké je – vyplýva to zo
zákona. Toto uznesenie sa prijíma 3/5 väčšinou.
Naposledy keď mi končila táto funkcia požiadala som Ministerstvo vnútra
o stanovisko . Jasná podmienka bola, že tieto byty sa nemôžu 15 rokov
odpredať. A 15-ty rok bude až na budúci rok.
Mám taký pocit, že ste boli kontrolórkou mesta keď 2 byty zo štyroch už
mesto odpredalo. Vtedy nedošlo k porušeniu zákona?
Nepochopiteľnosť uznesení, ktoré ste namietli je dôsledkom novely
zákona o majetku obcí, ktorá nadobudla účinnosť 1.7.2009, podľa ktorej
nemôžeme prevádzať nehnuteľnosti takým spôsobom ako doteraz.
Jednoducho treba si právnu úpravu naštudovať.
Toto uznesenie malo byť zrozumiteľnejšie. A uznesenia sú aj pre
občanov, aby ich pochopili.
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Je podstatné, aby bolo súladné so zákonom.
Neexistuje zmluva medzi mestom
Na začiatku výstavby mal byť podpísaný spôsob odškodnenia občanov.
Hovorili ste, že na MsÚ chodia dokumentácie o poškodení domov.
Môžem takúto dokumentáciu poslať? MR hlásil, že aj na Prešovskej ulici
bude kontajner a nebol.
Bol, naša firma ho tam postavila. Niektoré ulice sú dlhé, tak nie je možné
aby bol všade. Stál na jednom mieste. Napriek tomu, že sa týždenne
vyvážajú kontajnery, dáva sa aj jarné a jesenné upratovanie. Na každej
ulici stál kontajner len jeden týždeň. Na Mariánskom námestí sa kontajner
nepristavuje. Budeme uvažovať o dlhšom čase postavenia kontajnerov.
Toľko odpadu ako vyvezie Spišské Podhradie, nevyvezie žiadne mesto
v okolí.
Dajte do časopisu kedy bude postavený kontajnér, niekedy v minulosti to
tak bolo
Bolo to v Podhradčanovi.
Na Prešovskej ulici nie je rozhlas, nič tam nepočuť. Už sme to boli 4x
nahlásiť.
Pripravujeme projekt na bezdrôtový rozhlas. Nechceme investovať do
starého rozhlasu.
Oporný múr je narušený – Prešovská 45.
Nebolo by rozumné opravovať rigoly, keď tam autá chodia. Opravujú sa
toho času cesty. Diaľnica sa stavať bude ďalej. Že prechádzajú cez
mesto nákladné autá, už to neovplyvníme, ani nezmeníme. Treba pofotiť
veci a doručiť ich na MsÚ.
Po meste ide fáma, že mesto za to, že povolilo prechod cez cesty v meste
dostane veľké peniaze. Nemohli by sme si za tieto peniazei poopravovať
domy?
Stará dlažba , ktorá bola pred evanjelickým kostolom je odložená s tým,
že ju využijeme tam, kde nám to dovolia pamiatkári. Pravdepodobne sa
z nej vyloží chodník na Spišskú Kapitulu.
Je tu búrlivá atmosféra, ale berte to tak, že kritika má byť stimulom
k lepšej práci. Neberte to osobne na seba, ste predstavitelia mesta.
Občanov trápia problémy a musia ich dať vonku. Navrhujem – zníženie
rýchlosti – máme mestskú políciu – nech sa postavia na určité stanovištia.
Už len tým, že tam stojí v uniforme mestský policajt, tak šoféri znížia
rýchlosť.
Je tu blato – robí sa diaľnica. V sobotu bola odozva na kameňolom, že sa
nestrieka cesta, nastriekali to a bolo blato. Celý územný plán sa
pozastavil na trasovaní diaľnice. Na začiatku som povedal, že sa budeme
hádať a rozhodnú v Bratislave. Po štyroch rokoch naozaj rozhodla
Bratislava. Neprešiel variant, že E-18 bude jeden pás diaľnice a tým
pádom mesto nedostalo nič čo diaľničná spoločnosť sľubovala.
Pamiatkári nedovolili urobiť provizórnu cestu počas výstavby diaľnice.
Cesta sa buduje rýchlejším tempom ako sa predpokladalo. Násyp
smerom Studenec - Behárovce sa končí. Do konca roka by navážanie
malo skončiť. Chodí sa aj po ceste na Spišskú Kapitulu. Bol som
zaskočený – neviem aké peniaze vybavil p. Pitoňák – do tohto projektu
nespadáme. MsKS v lete urobila v malom amfiteátri na Spišskom salaši
koncert Kandráčovcov. Bolo tam veľa majoriného obyvateľstva. Kto chce
ísť na kultúrne podujatie, tak pôjde aj na Spišský salaš.
Boli sme na mítingu. Pýtala som sa všetkých troch kandidátov ako chcú
spolupracovať a s kým – povedali mi, že naše mesto dostalo milión
korún a že p. primátor ich presunul do Levoče. Levoča dostala milióny
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Ing. Lisoň
Mgr Bača

Dr. Sereday

Tomko

MVDr. Kapusta

korún a dostanú ďalšie tak ma to nahnevalo prečo Podhradie bolo z toho
vysunuté. Odpoveď bola taká, že vy ako poslanec VÚC ste tieto peniaze
presunuli do Levoče.
Máme jeden z najvyšších nájmov v okolí. V Levoči sa neplatí také
nájomné ako tu. Akcie na Spišskom salaši – my nemáme žiadne
dedičstvo v meste? Prečo robíme akcie na Spišskom salaši? Za mestské
peniaze, keď zaplatíme skupinu, nech je v meste. Prečo dožinky boli na
salaši a nie v meste? Už v meste nemá nikto záujem o nič. Poslanci málo
s občanmi komunikujete. Máme tu pani Šimoňákovú z Korzára ale píšte
pravdivo lebo ľudia hovoria, že nepíšete pravdu.
Akými zdrojmi disponuje VÚC na rekonštrukciu námestí?
Nebudem vysvetľovať kompetencie VÚC. Sú to hlúposti čo vám na
mítingu narozprávali. Dožinky nebola parketa mesta – toto robilo
združenie Podbranisko. Starostovia sa rozhodli, že chcú mať slávnosti na
Spišskej Kapitule a na Spišskom salaši.
Ja som toho názoru, aby sa aktivity mali robiť v centre mesta. Viete si ale
predstaviť v tomto priestore podujatie ako SFS , kde sa má zúčastniť
1 500 ľudí + účinkujúci? Neviem si to dosť dobre predstaviť.
Držme sa rokovacieho poriadku. Je v meste veľmi veľa problémov a treba
ich riešiť. Cesta – fakt mal p. Hanigovský pravdu. 3 až 4 roky sme
rozhodovali kde pôjde cesta. Dnes to mohlo byť urobené. Potom určilo
verziu ministerstvo. Nebola ani urobená ROEP, neboli známi vlastníci.
Mesto dostalo z diaľnice 337 327,- € . Nemôžeme ich použiť tam , kde
chceme ale sú limitované , sú na ozelenenie. Sú to účelovo viazané
prostriedky. Kúpime traktor, plošinu a iné veci z týchto peňazí. Je rýchle
tempo výstavby diaľnice. Dokončia násyp a už nebudú chodiť nákladné
autá cez mesto v takom rozsahu. Potok na ulici Dr. Špirku je naozaj taký
ako hovorila p. Lisoňová – nasadia sa tam dreviny, aby spevnili breh.
Je chvályhodné, že ľudia sa starajú a prídu povedať svoj názor. Sú veci,
ktoré sa snažíme riešiť. Čo sa dá sa dá. Niekedy rýchlejšie, niekedy
pomalšie. Pomáhajte nám, noste nám informácie.

Bod č.: 5
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišské
Podhradie
Uznesenie č.: MZ-10-9-A-1
MZ berie na podnety občanov mesta.
Zodpovedný:
Overovatelia:
Diskusia
Ing. Čarná

Hanigovský
Ing. Čarná

Termín:
Primátor:

26.11.2009

Došlo k zmene v rozpočtových pravidlách. Rozpočet sa tvorí ako
programový a ďalšie iné zmeny. Zásady boli predložené na rokovanie
finančnej komisie, ktorá ich pripomienkovala. Sú zapracované
v zásadách.
Každý poslanec, ktorý bude chcieť zmeniť rozpočet musí povedať aj
odkiaľ.
Finančná komisia odporúča MZ schváliť zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami mesta.

Uznesenie č.: MZ-10-9-A-2
MZ berie na vedomie správu vedúcej ekonomického oddelenia o stave príprav k rozpočtu mesta
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na rok 2010.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:
Primátor:

26.11.2009

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-1
MZ schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
vedúca ekonomického oddelenia
Termín:
26.11.2009
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

Diskusia
Ing. Čarná
Hanigovský
Ing. Čarná

Hanigovský
Ing. Čarná
Mgr. Bača

Ing. Lisoň

Hanigovský
Ing. Lisoň

Informovala poslancov s prípravou rozpočtu na budúci rok.
Je vo výdajovej časti budúceho roka aj položka na pracovný audit?
Áno. Prišlo rozhodnutie z Krajského školského úradu, že k 31.12.2009 sa
ruší Školský úrad v Spišskom Podhradí. Už na budúci rok nám peniaze
na Školský úrad neprídu.
Po úprave rozpočtu k polroku sme sa zaviazali uznesením, že peniaze,
ktoré nám vrátila ZŠ Školská 3 im vrátime?
Školy si tieto sumy zapracovali do svojich rozpočtov.
Pripravujeme opatrný rozpočet. V príjmovej časti prídeme o peniaze na
Školský úrad. Moja predstava je taká, že plánujeme malé príjmy
a dúfame, že budú vyššie. Chceli by sme sa vyhnúť úveru.
Vo finančnej komisii bola prerokovaná situácia predovšetkým v školstve.
Tvorili sme 25%-tnú rezervu. Podľa informácií ZUŠ nestačí so svojimi
príjmami aby pokryla svoje výdaje. Je to veľmi dôležitá informácia. Dopad
financovania Školského úradu je pre nás tiež veľmi vážny – čo so
školským úradom a jeho financovaním? Predniesol návrhy na uznesenie.
Uznesenie je smerované na ZUŠ-ku?
Áno. Na členov rady. Na to, že ďalší rok bude ešte horší ako tento som
upozorňoval. Šetrenie nás počkalo.

Uznesenie č.: MZ-10-9-C-1
MZ ukladá členom rady školy ZUŠ v Spišskom Podhradí, ktorých delegovalo mesto aby vyzvali
predsedu rady školy na zvolanie zasadania rady školy za účelom prerokovania:
- vývoja počtu žiakov školy s jeho dopadom na financovanie činnosti školy v roku 2010
- riaditeľom školy vykonaných krokov smerujúcich k získaniu žiakov a udržaniu počtu žiakov
v školskom roku 2009/2010 oproti stavu 30.6.2009
- návrhov riaditeľa školy na opatrenia vytvárajúce podmienky na zvýšenie počtu žiakov
školy v ďalšom období
- návrhov riaditeľa a rady školy na zabezpečenie krytia výdajov školy v roku 2010 príjmami
vo výške normatívu poukázaného pre ZUŠ zo ŠR
- skladby návrhu rozpočtu školy na rok 2010
Zodpovedný:
členovia rady školy ZUŠ delegovaní
Termín:
30.11.2009
mestom
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
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+
+
+
+
+

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

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

+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Ing. Lisoň

Na základe zrušenia Školského úradu k 31.12.2009 predkladám návrh na
uznesenie.

Uznesenie č.: MZ-10-9-C-2
MZ ukladá Školskej komisii pri MZ aby na svojom zasadaní prerokovala situáciu v organizácii
činnosti školstva v Meste Spišské Podhradie po 1.1.2010 z hľadiska nárokov na činnosť
školského oddelenia mestského úradu, jeho náplne práce a zdrojov financovania jeho činnosti
v roku 2010. Stanovisko a návrh riešenia predloží komisia mestskému zastupiteľstvu na
najbližšom zasadaní MZ v decembri 2009.
Zodpovedný:
predseda školskej komisie
Termín:
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

Diskusia
Ing. Lisoň

Mgr. Karpatyová

Ing. Lisoň
Mgr. Karpatyová

Ing. Lisoň

Mgr. Karpatyová
Ing. Lisoň
Bc. Mlynarčíková
Ing. Lisoň
Ing. Jurečko
Ing. Lisoň

Významnou mierou do rozpočtu mesta prispievajú školské zariadenia
a školské kluby. V meste vykonáva činnosť CVČ Spišský hrad. Na
niektorých školách a MŠ vykonáva svoju činnosť CVČ Sp. Hrhov.
Vykonáva činnosť CVČ Sp. Hrhov vo vašej škole, pani riaditeľka?
Áno, vedie krúžok. Za podmienok, že je s nimi riadne podpísaná zmluva
a za prenájom telocvične dostaneme finančné prostriedky. Ide
o gymnastický krúžok. Pre nás je to výhodné v tom, že za prenájom
dostaneme finančné prostriedky, ktoré boli minulý rok použité na cestovné
pre žiakov z Katúň. Toho roku sa nám veľmi s prenájmom telocvične
nedarí, tak sme radi, že máme aspoň takýto prenájom. V tomto smere je
to pre nás výhodné.
Koľko detí navštevuje uvedený krúžok?
Neviem. MsÚ zisťoval koľko detí z našej školy navštevuje CVČ v Sp.
Hrhove. Deti navštevujú CVČ vo svojom voľnom čase, nemám
kompetenciu na to, aby som do toho zasahovala. Je to mimo našej školy,
s tým nemáme nič spoločné.
Keď vám prišla ponuka z CVČ z Hrhova, neprerokovali ste s riaditeľom
aby takúto činnosť vykonávalo aj CVČ Sp. Podhradie? Platí uznesenie
MZ pri prenajímaní tretej osobe.
Robíme to presne v rámci uznesenia.
Akú činnosť vykonáva CVČ Spišský Hrhov v MŠ v Spišskom Podhradí?
Anglický jazyk a plávanie.
Aký je normatív?
Cca 6 500 Sk na žiaka.
Takže 200 tis.Sk vyrábame pre Spišský Hrhov. Sú dodržané zásady
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Bc. Mlynarčíková
Budayová

Ing. Longauer

Budayová
Ing. Lisoň
Bc. Mlynarčíková
Ing. Lisoň

Bc. Mlynarčíková
MVDr. Kapusta

Mgr.art. Siváň
Ing. Longauer

Komara
Dr. Sereday

Budayová
Ing. Lisoň

Ing. Jurečko

Ing. Longauer

Hanigovský

Mgr. Karpatyová

prenájmu?
Je to zdarma, preto som zobrala Sp. Hrhov.
40 detí platí do CVČ v Podhradí príspevok. Prišla nám ponuka z Hrhova
na plavecký výcvik a AJ zdarma celý rok. V Hrhove neplatíme nič. Ale
peniaze sa platili v CVČ v Podhradí.
62 detí – tú istú ponuku dalo CVČ Sp. Hrhov v Dúbrave a v GrančPetrovciach. Nešli do Sp. Hrhova, sú u nás. Zadarmo to dlho nepôjde. Čo
potom spravíte?
Ponuka z CVČ Spišské Podhradie neprišla.
Nemáte uzatvorený nájomný vzťah ako ZŠ?
Nie.
Porušila si uznesenie MZ vedome. Tie deti produkujú peniaze. Nepokúsili
ste sa spolupracovať s CVČ v Sp. Podhradí. Vám je jedno, či tieto
peniaze do mesta prídu alebo nie. Neočakával som toto. Predniesol návrh
na uznesenie.
Vysvetlila situáciu.
Chcem sa opýtať všetkých riaditeľov škôl – z MŠ je 62 detí v CVČ Sp.
Hrhov. Chceli sme pani riaditeľka robiť strechu. Teraz ušlo zo strechy 100
tis. Sk.
Bola takáto ponuka aj z CVČ Spišské Podhradie ako zo Spišského
Hrhova?.
Pani riaditeľka povedala, že doobeda nemôže vykonávať žiadnu činnosť.
Prešiel som všetky školy, škôlky. Všetky dediny pochopili, sú v našom
centre. Mne nejde o to či to je Spišský Hrhov, naozaj prichádzame o tieto
peniaze.
Môže byť v Hrhove nulový poplatok?
Záleží na tom, ako majú prijaté zásady. Je tam možnosť v odôvodnených
prípadoch a je to na riaditeľovi, že môže znížiť poplatok aj na nulu. Tu ide
aj o inú vec – jemu naše interné predpisy neumožňujú dať ponuku takú
ako dal Spišský Hrhov. Či je ponuka Hrhova na legálnom základe to
neodhadneme. Ale obviňovať rodiča, že dal dieťa do Hrhova to
nemôžeme. Ten rodič dal dieťa tam kde ho chcel dať. Je nesporné, že
prichádzame o peniaze.
Rodičia tlačili. Deti to majú na rok zdarma. Z Podhradia takáto ponuka
neprišla.
Ak rodičia rozhodujú, je to tak ako povedal p. Sereday. Riaditeľ by mal
usmerniť rodičov. Pripadá mi to tak, že nás nezaujíma, čo z toho vznikne,
nás to zaujíma akurát vtedy, keď to riešime a je to zadarmo tak to
využijeme. A potom keď budeme riešiť rozpočet tak budeme riešiť iný
problém. Nemôžem s takýmito riešeniami súhlasiť.
Právna norma hovorí, že výšku mesačného príspevku na úhradu
nákladov spojenú s činnosťou CVČ určí zriaďovateľ alebo samosprávny
kraj. Zriaďovateľ CVČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku ak rodič o to písomne požiada a predloží doklad, že je
poberateľom dávok v HN. Je otázne či všetci žiaci sú alebo nie sú
v hmotnej núdzi.
Nechcem s riaditeľmi škôl o niečom zlom rozprávať. Máme dobrú
spoluprácu, ale prečo CVČ Spišský Hrhov nemá uzatvorený ani jeden
krúžok so ZŠ Školská 3?
MŠ prišla o určité peniaze. Chceli sme robiť strechu. Netrápi nás, že
Nano Nagle dostane ročne 300 tis.Sk z nášho rozpočtu? To je tiež časť
strechy. To je časť rozpočtu MŠ.
Pán riaditeľ, dotklo sa ma ako ste to interpretovali. My máme s CVČ
Spišský Hrhov zmluvu o prenájom telocvične. Pre nás je ktorýkoľvek
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Ing. Longauer

Mgr. Karpatyová
JUDr. Tekeli

záujemca o prenájom vítaný. Sú to pre nás peniaze.
Je to vaša právomoc, pani riaditeľka, umožniť vstup niekomu na vašu
pôdu. Ja by som neumožnil vstup niekomu, kde by peniaze z mesta odišli
preč. Gymnastický pás, ktorý je vo vašej telocvični využíva CVČ zo Sp.
Hrhova patrí nášmu CVČ. Keď CVČ Spišský Hrhov na to má peniaze, tak
nech tam donesie svoj pás. Zajtra to budem riešiť. Zoberieme ho zo školy.
Prečo nešiel p. Repaský na ZŠ Školská 3 žiadať o prenájom telocvične?
Prečo sa to mňa pýtate?
Je to natoľko urgentné? Nie je to reálne do 10.12.2009. Musím dať nejaký
čas na vyjadrenie sa kontrolovanému subjektu. Neviem či sa to podarí do
10.12.2009.

Uznesenie č.: MZ-10-9-C- 3
MZ ukladá hlavnému kontrolórovi mesta:
a/ aby vykonal kontrolu v Materskej škole, Májová 54, Spišské Podhradie zameranú na preverenie
podmienok činnosti, ktorú vykonáva v priestoroch materskej školy Centrum voľného času zo
Spišského Hrhova, najmä:
- či tento subjekt využíva na svoju činnosť zamestnancov MŠ v ich pracovnej dobe
- či tento subjekt využíva pri svojej činnosti aj iný majetok školy
- či na využívanie priestorov a iného majetku školy týmto subjektom je uzatvorená nájomná
zmluva s určením nájomného, prípadne inej platby
- či je dodržané uznesenie Mestského zastupiteľstva Spišské Podhradie č. MZ-4-9-B-9 zo
14.5.2009
- ak je dohodnuté nájomné, prípadne iná platba za užívanie majetku školy, či sú úhrady
vykonávané v dohodnutých termínoch
- či pre školu došlo ku vzniku škody, respektíve kto je za jej vznik zodpovedný
b/ správu o vykonanej kontrole a zisteniach podať na zasadnutí MZ v mesiaci december 2009
Zodpovedný:
hlavný kontrolór
Termín:
12/2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
0
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
0
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský
Ing. Lisoň
Ing. Jurečko
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

Hanigovský

MVDr. Kapusta

Predniesol návrh na uznesenie - kontrola dohôd o vykonaní práce –
všetky dohody za celý rok.
Je ťažké splniť toto uznesenie – buď je dohoda o vykonaní práce alebo
pracovnej činnosti.
Nech sa vyjadrí hlavný kontrolór mesta. Táto časť by mala byť neverejná.
Ani poslanci MZ nie sú tými, ktorí by sa mohli oboznamovať s výškou
platov zamestnancov.
Môže byť povedané s kým bola uzatvorená dohoda a na akú prácu. A za
všetky dohody môže byť povedaná suma. Dá sa ustanoviť komisia, ktorá
by bola poučená ako má utajovať zistené skutočnosti.
Sťahujem tento návrh a dávam nový. Dávam návrh , aby príspevok
občanov bol podaný v písomnej forme a aby bol príspevok ohraničený
jednou minútou.
Tvoj návrh je proti nášmu rokovaciemu poriadku. V rokovacom poriadku
je príspevok ohraničený 5-timi minútami.
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Hanigovský
Ing. Lisoň
MVDr. Kapusta
Mgr. Kicková

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

Potom sa rokovací poriadok nedodržiava.
Je potrebné požiadať občanov ak chcú, aby ich prednes bol v zápisnici
zaznamenaný celý, nech ho dajú písomne.
Hodinu a pol boli pripomienky občanov, ďalšiu hodinu sa bavíme
o veciach, ktoré nie sú v programe rokovania.
Do programu rokovania bol vsunutý bod. Brala som to ako informáciu
o rozpočte, neboli sme pripravení na tento bod a nemali sme žiadne
materiály. Poprosím kolegov poslancov, aby aspoň na pracovnom
stretnutí oboznámili poslancov s bodom, ktorý sa dopĺňa do programu.
Navrhujem pokračovať ďalším bodom programu a ukončiť diskusiu.
Navrhujem ukončenie diskusie.
+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 6
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl
Diskusia
Mgr. Biric
Hanigovský

Predniesol správu o hospodárení ZUŠ Spišské Podhradie za školský rok
2009/2010. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Hovoríte, že s Nano Nagle sú problémy lebo tie deti sú v hmotnej núdzi.
Vy môžete odpustiť príspevok a navýši sa vám prísun prostriedkov na
budúci rok.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-2
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
riaditeľ ZUŠ
Termín:
26.11.2009
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

Diskusia
Ing. Longauer

Predniesol správu o hospodárení CVČ Spišské Podhradie za školský rok
2009/2010. Správa tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-3
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Centra voľného času Spišský hrad
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Termín:
26.11.2009
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
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+
+
+
+
+
+

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
Budayová

Predniesla správu o hospodárení MŠ Spišské Podhradie za školský rok
2009/2010. Správa tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-4
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
riaditeľka MŠ
Termín:
26.11.2009
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

Diskusia
Ing. Jurečko

Predniesol správu o hospodárení ZŠ Školská 3 Spišské Podhradie za
školský rok 2009/2010. Správa tvorí prílohu zápisnice.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-5
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Školská 3 v Spišskom
Podhradí.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
26.11.2009
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

Diskusia
Mgr. Karpatyová
Hanigovský
Mgr. Karpatyová

Predniesla správu o hospodárení ZŠ Palešovo nám. 9 Spišské Podhradie
za školský rok 2009/2010. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Aký je predpoklad počtu žiakov do budúcnosti?
Stále je tu pokles žiakov, aj keď nie taký vysoký ako doteraz.

Uznesenie č.: MZ-10-9-B-6
MZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, Palešovo nám. 9
v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
26.11.2009
Overovatelia:
Primátor:
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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
Mgr. Bača

Chcem sa poďakovať riaditeľom škôl, pedagogickým a nepedagogickým
pracovníkom v školách za ich prácu.

Bod č.: 7
Dokument „Starostlivosť o dreviny mesta Spišské Podhradie a jeho
katastrálneho územia“
Diskusia
Ing. Mačuga

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

Za dreviny, ktoré budú vyrúbané kvôli diaľnici dostane mesto určitú sumu
peňazí na výsadbu nových drevín.
Prvú variantu dokumentu ste dostali v auguste. Vyjadruje sa k nemu
Krajský pamiatkový úrad, dlho nad týmto dokumentom sedela aj komisia
životného prostredia pri MsÚ.
Na zasadnutiach komisie sme pripomienkovali tento dokument.
Z dôvodu pokročilého času dávam návrh na ukončenie rokovania.
+
+
+
+
+
+

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

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

V Spišskom Podhradí dňa 26.11.2009

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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