Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 4.5.2010
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok
z fondov EU
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
primátor, zástupca
primátora
Predsedajúci

N
P
P
P
O

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

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

Rokovanie otvoril o 17:00 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 8
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Diskusia
Ing. Lisoň

Navrhujem doplniť do programu za bod č. 4 – bod č. 5 – Rôzne.

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
Podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok z fondov EU.
Diskusia
Ing. Mačuga

Vysvetlil situáciu ohľadne prijatia uznesenia.
Mesto potrebuje propagačný materiál. Z dôvodu zlej finančnej situácie ho
nie je až toľko ako by sme potrebovali. Bola vyhlásená výzva a v rámci
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Hanigovský
Ing. Mačuga
Boržík
Ing. Mačuga
Boržík
Ing. Lisoň
Ing. Mačuga
Ing. Lisoň
Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta

Tomko

Ing. Mačuga

Boržík
Hanigovský
Hanigovský

MVDr. Kapusta
Ing. Mačuga

nej sme pripravili projekt, základom ktorého je reedícia knihy „Kronika
mesta Spišské Podhradie slovom i obrazom“. Mesto ju vydalo pri
príležitosti 750. výročia v počte 1 000 ks. Všetky kapitoly, ktoré sú tam by
ostali, zmenili by sa posledné kapitoly. Z propagačných materiálov máme
v projekte uvedené letáky Spišský hrad a okolie – pamiatky Unesco – 50
tisíc výtlačkov. Riešitelia navrhujú – 5 jazykových variant. Toto je projekt.
Každý výtlačok je rátaný na 50 tis. výtlačkov. Toto sú námety, keď sa
schváli projekt potom sa to bude realizovať. Konzultovali sme všetko
s TIC a kultúrou, niečo s agentúrou, ktorá bude podávať projekt. Ďalšie
sú účasti na výstavách a veľtrhoch – je rátané po 5 000,-€, kde sa
môžeme zúčastniť na výstavách. Na každý veľtrh môžeme ísť s týmito
materiálmi. Potom je v projekte ďalej zahrnutá: - tvorba web stránky, hlasová reklama v rádiu Expres v máji a júni 2010, - 3D mapy pre región
Podbranisko. Práve teraz mesto Žilina začína s 3D mapami a robí to cez
projekt. Realizácia - maľovanie statickej mapy Spišského hradu a okolia
a workshop pre samosprávy a podnikateľské subjekty. Tieto počty sa
môžu znížiť. Je to s podnikateľmi dohodnuté, že spoluúčasť zaplatí
mesto. Mesto potrebuje propagačné materiály. Pilotný projekt má názov „
Pilotný projekt komplexného riešenia rozvoja cestovného ruchu
a zvýšenie potenciálu regiónu“. Za peniaze EÚ by mesto a Podbranisko
mohlo prísť k materiálom a propagácii, ide nám o zvýšenie cestovného
ruchu a turistov.
Veľtrhy cestovného ruchu sú tiež v cene projektu?
Áno.
V ruskej mutácii sa nedá kniha kronika vydať?
Vraj Rusi vedia anglický jazyk. Je to návrh agentúry.
Asi by to bolo dobré.
Akú spoluúčasť budú mať ostatné obce mikroregiónu?
Je to vec jednania.
Tvorcovia projektu neuvažujú o samostatnej účasti mesta ale v rámci
Slovenska alebo VÚC. Lebo samostatná účasť by nás vyšla draho.
Ponuka z VÚC je dodať materiály a oni to roznesú. Toto je trvalá ponuka
zo strany VÚC. Je potrebné naštartovať cestovný ruch v Sp. Podhradí.
Keď chodím na stretnutia prednostov tak rozoberáme rôzne témy z práce
a my máme oproti ostatným veľmi málo propagačného materiálu. Je to
informácia o podanie reklamy celého Podbraniska. Keby mal ísť grant cez
všetky obce bolo by to zložitejšie. Mesto pokryje náklady a potom sa
dohodneme na financiách.
V knihe Kronika mesta boli uvedení športovci, hasiči atď . ale neboli
poľovnícke združenia v našom meste, ktoré sú činné. Bolo by dobré
zaradiť do knihy aj túto organizáciu.
Sú v knihe aj určité chybičky , ktoré je potrebné opraviť. Môžu sa do
kroniky dať aktuálne veci a vyhodiť reklamy, ktoré sú na poslednej strane.
Myslím, že nebude problém tam umiestniť aj poľovnícke združenia. Počet
strán by ostal. Pán Jiroušek pozeral, kde by sa dali vložiť aktuálne veci.
Niektoré reklamy sú už neaktuálne.
Niektoré reklamy sú už v knihe neaktuálne, je potrebné to obnoviť.
Reklamy v zadnej časti knihy – to sú firmy, ktoré sa finančne podieľali na
vydaní knihy.
Schvaľujeme projekty na čerpanie fondov – máme prehľad, pri
schválených projektoch o akú spoluúčasť mesta sa jedná – čo sa týka
financií?
Finančne je na tom mesto dobre, tri roky sme nebrali úver.
Predniesol návrh na uznesenie.
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Uznesenie č.: MZ-4-10-B-1
MZ schvaľuje:
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 za účelom realizácie projektu
„Pilotný projekt komplexného riešenia rozvoja cestovného ruchu a zvýšenie potenciálu
regiónu“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a s platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Podhradie
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
- financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
12 500,- €
Zodpovedný:
primátor
Termín:
04.05.2010
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. Bača

Boržík
Tomko

Kronika sa písala pred 10-timi rokmi a bol väčší časový priestor, aby sa
tam dostali aj poľovnícke združenia. Niektorí terajší poslanci tu boli
v čase vydávania knihy, mohli podávať pripomienky a doplnky. Ing.
Polláková ma poprosila, aby poslanci vedeli, že aj ona sa podieľa na
príprave uvedeného grantu.
Bolo by smutné keby sa nepodieľala na tomto projekte.
Pred 10-timi rokmi som nebol poslancom ani som nevedel, že kniha sa
vydáva.

Bod č.: 5
Rôzne
Diskusia
MVDr. Kapusta

Verejná obchodná súťaž na odpredaj štiepkovača je ukončená – víťazom
súťaže je pán M. Dlhý z Popradu. Potrebujeme váš súhlas, že štiepkovač
môžeme predať.
Uznesenie č.: MZ-4-10-B-2
MZ schvaľuje odpredaj štiepkovača Farmi HF 160, ktorého súčasťou je kardanový hriadeľ
Biondoli paves 104 a motorový pohon k štiepkovaču z motora Avie + prívesný vozík pre p. Martina
Dlhého bytom Poprad, Partizánska 1 za sumu 5 000,-€ ako víťaza verejnej obchodnej súťaže.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
04.05.2010
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
MVDr. Kapusta

Na minulom MZ sme rokovali o zámene domov. Mesto urobilo všetko
preto, aby prešlo záložné právo p. Paľondera z Podzámkovej na
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Štefánikovu ulicu. Pán Paľonder má hypotéku vo VÚB, ktorá neschválila
prenos záložného práva. Nie je to chyba mesta.
Poďakoval prítomným poslancom za účasť na MZ.

Mgr. Bača

V Spišskom Podhradí dňa 4.5.2010

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta
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