Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 27.11.2008
Program:
A) Stále úlohy
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4) Názory obyvateľov mesta
5) Správa o výsledkoch hospodárenia v mestských lesoch
6) Správa o vývoji bezpečnostnej situácie v meste
7) Informácia o stave a vývoji poh ľadávok Mesta Spišské
Podhradie
8) Rôzne
9) Kontrola plnenia uznesení
10) Záver

Prítomní:
+
Peter Hanigovský
+
Jozef Komara
+
Mária Kaľavská
+
Štefan Faltin
O
Vladimír T omko
+
Ing. Štefan Mačuga
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Mária Kicková
Ing. Ján Lisoň
Ing. Marek Mikula
MVDr. Michal Kapusta
Štefan Siváň

Predsedajúci
Predsedajúci
Predsedajúci
ProPopulo Poprad
Riaditeľ OO PZ
Ing. Čarná,
Ing.Mikolajová
Prednosta
Predsedajúci

+
O
+
+
O

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Jozef Komara
Peter Hanigovský
Mária Kaľavská
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Mária Kicková
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril primátor mesta Mgr. Jozef Bača o 18. hod. V čase otvorenia rokovania bolo
prítomných 7 poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Bod č.: 4
Názory obyvateľov mesta
- neboli prednesené žiadne názory obyvateľov
Bod č.: 5
Správa o výsledkoch hospodárenia v mestských lesoch
Diskusia
Ing. Salanci
Hanigovský
Ing. Salanci

Predniesol správu o výsledkoch hospodárenia v mestských lesoch.
Správa tvorí prílohu zápisnice.
Odpredávate aj palivové drevo?
Predávame drevo pre Podhradie a okolie.
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MVDr. Kapusta
Aj tvrdé aj mäkké drevo?
Ing. Salanci
Tvrdé veľmi málo.
Uznesenie č.: MZ-12-8-A-1
MZ berie na vedomie správu Pro Populo Poprad o výsledkoch hospodárenia v mestských lesoch
za rok 2008.
Zodpovedný:
T ermín:
27.11.2008
Bod č.: 6
Správa o vývoji bezpečnostnej situácie v meste
Diskusia
Mgr. Pentrák

Predniesol správu o vývoji bezpe čnostnej situácie v meste. Správa tvorí
prílohu zápisnice.
MVDr. Kapusta
Ak je výjazd policajtov na obce, na stredisku niekto zostane?
Mgr. Pentrák
Nie, dovoláte sa len na linku 158. Na stredisku v noci nie je nikto.
Hanigovský
Čítali ste v správe – kontrola požívania alkoholu mladistvých
v pohostinstvách – robia sa takéto kontroly aj na diskotékach?
Mgr. Pentrák
Na diskotékach to nie je možné zvládnu ť s takým malým počtom
policajtov ako máme, ale do budúcna sa to plánuje.
Ing. Mikula
Nemáte v pláne zaviesť v meste pešie hliadky?
Mgr. Pentrák
Hliadky chodia autom, peši to nie je možné, je nás málo.
Ing. Mikula
Nie je možné žiadať viacej policajtov do regiónu?
Mgr. Pentrák
Je nás málo, nie je to možné, jednu hliadku máme cez de ň a jednu v noci.
Faltin
Tu máme v meste MP , aby využívala svoj pracovný čas na to, aby ich
bolo vidieť. Na komisii boli prednesené sťažnosti na MP . Znovu sú na nich
sťažnosti, že nič nerobia. Hovorím to za ľudí. Ľudia nás zastavujú a pýtajú
sa čo robí MP?
Uznesenie č.: MZ-12-8-A-2
MZ berie na vedomie správu o vývoji bezpe čnostnej situácie v meste Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
T ermín:
27.11.2008
Bod č.: 7
Informácia o stave a vývoji pohľadávok Mesta Spišské Podhradie
Diskusia
Ing. Mikolajová
JUDr. Boronová
Mgr. Bača

Podala informáciu o stave a vývoji poh ľadávok mesta k 25.11.2008.
Nedoplatok p.Ciska sme zaslali exekútorke.
K tomuto bodu sa vrátime po 31.12. aby sme si vedeli porovna ť
pohľadávky za roky 2006, 2007 a 2008.
MVDr. Kapusta
P . Klim nie je uvedený v pohľadávkach.
Ing. Mikolajová
Je to uvedené v inej položke.
Ing. Janičko
Pohľadávky za rok 2008 sa odpisujú teraz v tomto roku alebo kedy?
Ing. Mikolajová
Podala informáciu.
Hanigovský
Treba to doplniť do zásad, aby o odpise poh ľadávok boli oboznámení
poslanci.
JUDr. Boronová
Ešte prebiehajú súdne konania čo sa týka Prízy – tam by sme mohli ešte
niečo vymôcť.
MVDr. Kapusta
Dajme to do rokovania 11.12.2008.
Uznesenie č.: MZ-12-8-A-3
MZ berie na vedomie informáciu o stave a vývoji poh ľadávok Mesta Spišské Podhradie
k 25.11.2008.
Zodpovedný:
T ermín:
27.11.2008
Bod č.: 8

Rôzne
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Diskusia
Hanigovský

Pri cintoríne je vykolikovaný pozemok rovno, súbežne s cestou ale tam to
ešte nie je vysporiadané a mesto neodpredávalo ni č.
Ing. Mačuga
Pani Vlkolinská vydala rozhodnutie. Bude to do časné oplotenie, ktoré sa
po dokončení stavby odstráni.
Ing. Mačuga
Dom na Galovej 10 máme už na LV. Máme tu zopár žiadostí na odpredaj.
Aký by bol názor z vašej strany. Čo s tým? Budeme hlasova ť alebo to
odpredáme formou najvyššej ponuky?
Ing. Janičko
MZ rozhodne akým spôsobom tento pozemok odpredáme.
Ing. Mačuga
Mesto za pozemok zaplatilo 25 tis. Sk.
Mgr. Kicková
Aby sa neprihlásil niekto cudzí koho by sme nechceli. Skôr oslovi ť
záujemcov.
Mgr. Bača
Nech si to preberú komisie. A rozhodnúť sa či to odpredáme na jednu
garáž, dve alebo to zostane vo ľným priestranstvom.
MVDr. Kapusta
Kontrolná komisia bude zasada ť v pondelok a tento bod máme na
programe.
Faltin
Na Palešovom nám. bolo oplotenie okolo tých dvoch poškodených
domov. Toto oplotenie je skrátené a nie je na časti, ktorá je v dezolátnom
stave. Je potrebné oslovi ť majiteľa domu, aby urobil nápravu.
Hanigovský
Na Štefánikovej ul. č. 91 bol pridelený komisiou byt. Dávam návrh do MZ
schváliť pridelenie bytu.
Uznesenie č.: MZ-12-8-B-1
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 1 na ulici Štefánikova 91 v Spišskom Podhradí pre pani:
Kožárová Eva bytom Štefánikova 91 Spišské Podhradie a T omaško Tomáš bytom Okolie 551/5
Spišské Vlachy na dobu ur čitú od 1.10.2008 do 31.12.2008 s možnos ťou predĺženia nájomnej
zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finan čných povinností nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
27.11.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Nižník
MVDr. Kapusta
Nižník
MVDr. Kapusta

Nižník
MVDr. Kapusta

Mgr. Bača

Na pracovnom stretnutí sme preberali problém – multicar. Multicar
dosluhuje a je viacero alternatív a možností ako ďalej, či ísť do kúpy
nového multicaru, ktorého hodnota je cca 1 800 tis. Sk alebo ís ť do kúpy
multicaru, ktorý by bol po generálnej oprave a stál by 200 tis. Sk bez
DPH. Iná alternatíva je multicar štvorkolka - ten stojí okolo 400 tis. bez
DPH. Záruka je 12 mesiacov.
Aký je rok výroby?
Rok výroby je 1986.
T oto som žiadal v roku 2004 a MZ to neschválilo. Multicar po generálke
vtedy stál 150 tis. Sk.
Náš multicar by zobrali ako protihodnotu alebo by poskladali nanovo náš
multicar. Ak mestu Sp. Nová Ves stačí auto za 200 tis. tak musí stačiť aj
Podhradiu.
Ale Spišská Nová Ves má viacej multicarov a nie jeden ako my.
T eraz nemajú na sklade multicar. V prípade záujmu by to urobili ale
potrebujú na to 2 mesiace. Treba sa rozhodnú ť lebo náš multicar má STK
do konca decembra 2008.
T aká firma existuje aj niekde inde nie len v SNV.
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Je koniec roka, minulého roku prednášal návrh na odmeny Ing. Liso ň.
Ako stojíme s rozpočtom?
Ing. Čarná
Podala informáciu.
Mgr. Bača
Nezasadala finan čná komisia, je vôľa k tomu rozprávať?
MVDr. Kapusta
Minulý rok bola tiež podobná suma na odmeny ako toho roku.
Ing. Čarná
Podobná suma bola, tiež sa čerpali PN a toho roku aj materská
dovolenka.
Mgr. Bača
Navrhujem 79 tis Sk dať na odmeny pre zamestnancov.
MVDr. Kapusta
Dávam návrh urobiť presun v rozpočte z tarifných platov na odmeny pre
zamestnancov, primátora, zástupcu a HK.
Uznesenie č.: MZ-12-8-B-2
MZ schvaľuje presun finan čných prostriedkov vo výške 327 000,–Sk z položky 611 – verejná
správa, tarifné platy a 612 verejná správa, osobné príplatky na položku 614 – verejná správa,
odmeny.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
27.11.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
MVDr. Kapusta

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
MVDr. Kapusta

Mohli by sme ísť podľa šablóny minulého roka,čo sa týka odmien pre
primátora, zástupcu primátora a HK.
Faltin
Na Multicar nám treba 300 tis. Skráťme odmeny a dajme na iné veci.
Nehovorím, žeby sme odmeny nedali.
Ing. Čarná
Tie peniaze boli ušetrené za to, že niektorí ľudia boli dlhodobo neprítomní
a niekto tú prácu vykonal.
MVDr. Kapusta
Navrhujem odmenu primátorovi vo výške 1 tarifného platu.
Uznesenie č.: MZ-12-8-B-3
MZ schvaľuje odmenu za rok 2008 primátorovi mesta vo výške jedného mesa čného platu.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
27.11.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-8-B-4
MZ schvaľuje odmenu za rok 2008 pre zástupcu primátora vo výške jedného mesa čného platu.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
27.11.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
O
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-8-B-5

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

MZ schvaľuje odmenu za rok 2008 pre hlavnú kontrolórku vo výške jedného mesa čného platu.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
27.11.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-8-B-6
MZ schvaľuje odmeny za rok 2008 pre poslancov MZ pod ľa účasti na zasadnutiach MZ.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
27.11.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-12-8-B-7
MZ schvaľuje odmeny za rok 2008 pre členov komisií pri MZ podľa účasti na zasadnutiach
komisií.
Zodpovedný:
Primátor
T ermín:
27.11.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 9

Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
Ing. Janičko
Predniesol kontrolu plnenia uznesení.
Uznesenie č.: MZ-12-8-E-1
MZ ruší uznesenie č. MZ-9-8-B-4 (žiadosť o nenávratný finan čný príspevok – rekonštrukcia
a zateplenie ZUŠ na Sídlisku hrad).
Zodpovedný:
Prednosta
T ermín:
27.11.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Kicková
Mgr. Bača
Ing. Janičko

Projektant, ktorý nestihol pripravi ť projekty bude za to nejako pokutovaný?
T en chce peniaze.
Projektant nemá ani podpísanú zmluvu s mestom. Bolo to tak tesno
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nabité, že neprišiel ani podpísa ť zmluvu.
Nemá na základe čoho chcieť peniaze.
Vysvetlil situáciu ohľadne projektanta p. Kraj ňaka.
ZUŠ nesplnila predpoklad 200 žiakov takže sa na projekte ani nerobilo.
Keď bude tá dokumentácia k škole , bude pre nás použite ľná?
Áno.
Dr. Sereday nám povedal, že ZUŠ má 170 žiakov. O 4 dni na to
v Bijacovciach boli slávnosti a pán riadite ľ povedal, že ZUŠ má 203
žiakov. Je na zamyslenie, že vedúci školského úradu nevie aké číslo je
správne.
Uznesenie č.: MZ-12-8-E-2
MZ ruší uznesenie č. MZ-10-8-B-14.
Zodpovedný:
Prednosta
T ermín:
27.11.2008
Hlasovanie
+
+
MVDr. Michal Kapusta
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír T omko
+
+
Jozef Komara
Ing. Marek Mikula
+
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
Hanigovský
Ing. Janičko
Ing. Mačuga
Mgr. Kicková
Ing. Janičko
MVDr. Kapusta

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Hanigovský
Ing. Čarná
Ing. Mačuga

Hanigovský

Mgr. Kicková

Ing. Mačuga

Hanigovský
Ing. Mačuga

Ing. Janičko
Ing. Mačuga

Ing. Tirpák
Ing. Mačuga
Ing. Bača
Ing. Mačuga

Ako je to s energiou a teplom pre kanceláriu združenia Podbraniska?
Platí mesto.
V utorok som bol na rokovaní Združenia historických miest v B. Štiavnici –
toto združenie má 27 členov, zatiaľ je to polospiace združenie. Hlavná
aktivita by mala byť vytvoriť produkt turistického ruchu. Je na zváženie či
byť v tom združení alebo nie.
Pred dvoma týždňami boli zrušené výkupné ceny, okrem železa. Ak
donesiete papier do zberu ešte sa za ňho zaplatí, že ho do zberu doniesli.
T oto je nové. V Podhradí budeme brať odpad od občanov bez poplatku.
Ľuďom sa ťaží odniesť biologický odpad na kompostovisko.
O koľko menej by bolo odpadu keby sa zbieral aj biologický odpad. Bolo
by dobré dať na každú ulicu kontajner, každý týžde ň na inú ulicu na
kompostovisko.
Palešovo nám. 25 – bol kontrolný de ň, vyzerá to tak, že budeme musie ť
zbúrať celý dom a tým pádom celý náklad stúpne. Z mestských pe ňazí
musíme dofinancovať rekonštrukciu, ak sa to neudeje, budeme musie ť
vrátiť dotáciu. Zajtra ideme s primátorom na KSÚ do Prešova rieši ť túto
situáciu.
Vie sa predbežne, že o ko ľko bude rekonštrukcia Palešovho námestia
navýšená?
Prišlo sa na to, že tá stavba nemá základy. 341 tis. navyše to je zmena č.
1 – zadný trakt, druhá časť od zadu smerom dopredu spadla, a zmena č.
3 je zbúrať celé.
Postaví sa ten dom v takom tvare ako bol?
Dôjde k výmene hmôt. Pamiatkári sa nebránia tomu, že postavi ť repliku
ale aby to bolo v pôvodnom stave. Prihováram sa za to, aby sa to stavalo
od základov. Po skúsenostiach s domom na Starom jarku 47 je to lepšie.
V bytoch na Starom jarku 47 je pliese ň už ďalej v iných bytoch.
Na budúcom MZ vám budú podané ďalšie nové informácie. Kontrolné dni
na tejto stavbe sú každé 2 týždne.
Pán Slebodník ponúkol mestu dom za 750 tis. Sk.
Mesto môže žiadať dotáciu iba na byty. Susedný dom je rozlohou ove ľa
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menší, tam by bolo menej bytov.
V Spišskom Podhradí dňa 27.11.2008

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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