Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 11.3.2010
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Podnety občanov
Služby mesta s.r.o. – Správa o hospodárení za rok 2009
Inventarizácia majetku Mesta Spišské Podhradie
k 31.12.2009
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
Mesta Spišské Podhradie za rok 2009
Správa audítora k záverečnému účtu Mesta Spišské
Podhradie za rok 2009

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci
konateľ spoločnosti
Mgr. Kynčáková
hlavný kontrolór

Záverečný účet Mesta Spišské Podhradie za rok 2009

10) Telocvičňa na Štúrovej ulici – prenechanie do správy pre
CVČ Spišský hrad, Školská 10 v Spišskom Podhradí.
11) Správa z kontroly ZUŠ
12) Zámena domov – Štefánikova ul. č. 16, Podzámková ul. č.
5
13) Vyhlásenie súťaže o odpredaj štiepkovača
14) Voľba prísediacich na okresných súdoch
15) Rôzne:
- Ing. S. Lesičko – žiadosť o zaplatenie faktúry
16) Kontrola plnenia uznesení
17) 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

P = prítomný N = neprítomný O = ospravedlnený

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača
Mária Kaľavská
Vladimír Tomko
Štefan Faltin
Marián Boržík
Mgr.art.Štefan Siváň
Dana Blahovská
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P
P
O
P
P

vedúca
ekonomického
oddelenia
vedúca
ekonomického
oddelenia
Mgr. Kynčáková
hlavný kontrolór
prednosta
prednosta
prednosta
predseda kontrolnej
komisie, prednosta
prednosta
predsedajúci

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

Hanigovský
MVDr. Kapusta
Hanigovský
Boržík

Po dohode s predsedom finančnej komisie navrhujeme, aby bod 6 –
Inventarizácia majetku Mesta Spišské Podhradie k 31.12.2009 - bol
stiahnutý z dnešného rokovania.
K bodu 12 – doplňujem do programu - zámenu pozemkov pani Sýkorová,
Komenského ulica.
Neprišla oficiálna žiadosť.
Sťahujem svoj návrh.
Z bodu rôzne navrhujem stiahnuť bod – Ing. Lesičko - žiadosť
o zaplatenie faktúry – najprv nech sa k tomu vyjadrí finančná komisia.

Bod č.: 4
Podnety občanov
- neboli žiadne podnety
Bod č.: 5
Služby mesta s.r.o. – Správa o hospodárení za rok 2009
Diskusia
Ing. Tirpák
Mgr. Kicková
Mgr. Bača
Ing. Lisoň

Ing. Tirpák

Ing. Lisoň
Ing. Tirpák
Ing. Lisoň
Ing. Tirpák

Predniesol správu o hospodárení za rok 2009. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Dolný vstup do hradu – rokovali ste s múzeom? Aké sú ich pripomienky
k tomu? Otvoria spodnú bránu alebo nie?
Boli sme za novým riaditeľom Slovenského národného múzea a povedal
nám, že bude o tom uvažovať.
Spoločnosť má stále nevysporiadanú stratu. Výkony v stavebnej činnosti
nie je jednoduché zabezpečiť, výsledok a čísla sú rozhodujúce. V roku
2007 sme sa zaoberali fungovaním spoločnosti Služby mesta s.r.o. Úloha
pre vás bola do konca roka vyčerpať dovolenky. Z akých dôvodov nám
narástli nevyčerpané dovolenky? A pohľadávky sú v akej výške?
Nehovorí sa o nich vo výročnej správe. Ako je to s pohľadávkami voči
užívateľom bytov a voči odberateľom vašich služieb, iným ako sú
odberatelia tepla?
Vysvetlil výšku pohľadávok – kríza zasiahla aj veľa našich nájomníkov,
prišli o prácu, je niekoľko ľudí, ktorí nezaplatili mesiac - dva, ale potom to
znova začali platiť. Máme 3 rodiny, ktoré budeme sťahovať. Jedna sa
vysťahovala dobrovoľne, dve to neurobili. Dáme žiadosť na súd o ich
vysťahovanie. V bytoch na Rybníčku – veľa ľudí malo zastavený
príspevok na bývanie – nenahlásili, že predtým vykonávali prácu na
dohodu. Vtedy nikto nevedel, že to majú hlásiť. Dohodli sme sa s týmito
nájomníkmi na určitých podmienkach. Boli sme tolerantní – mesiac alebo
dva čakáme na platbu – je to v prípadoch ak nájomca stratil zamestnanie.
Pohľadávky z obchodného styku sa zvýšili. Na tento účet sa účtujú služby
spojené s užívaním bytov. Podstatnú časť tvoria pohľadávky voči
nájomníkom za nezúčtované služby. Záväzky z obchodného styku máme
na strane pasív a to 35 000 €. To sú prijaté zálohy od nájomníkov. Aj tu je
nejaký rozdiel.
Máte pohľadávky voči obchodným partnerom?
Nemáme žiadne.
Uplatňovali ste pohľadávky na súde? Bytový podnik už nefunguje
niekoľko rokov. Je potrebné treba zistiť či nie sú premlčané.
Sú niektoré problematické prípady. Zatiaľ sme nevymohli nič. Čo sme
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vymohli to sú pohľadávky od nájomníkov, ktorí boli dlžní ešte Bytovému
podniku a to prostredníctvom osobitného príjemcu.
Ing. Lisoň
Je dôležité zistiť, či sú uplatnené na súde a či je reálne ich vymoženie.
Mgr. Bača
Tento rok bol úspešný pre Služby mesta, vedenie mesta a poslancov.
Dosiahli sme v prípade spoločnosti Služby mesta s.r.o. výsledok,
s ktorým sme spokojní. Sú prvýkrát v kladnom hospodárskom výsledku.
Stratu by sme mohli v tomto roku aj vynulovať.
Ing. Lisoň
Finančná komisia prerokovala hospodárenie spoločnosti Služby mesta
s.r.o. a zobrala na vedomie výsledok hospodárenia.
Uznesenie č.: MZ-2-10-A-1
MZ berie na vedomie Správu spoločnosti Služby mesta s.r.o. o hospodárení za rok 2009.
Zodpovedný:
Termín:
11.03.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 7
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Spišské
Podhradie za rok 2009
Diskusia
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň
Ing. Čarná
Hanigovský
Ing. Čarná

Predniesol stanovisko k záverečnému účtu. Správa tvorí prílohu
zápisnice.
Hovorili ste, že splácame jeden leasing. Za auto nesplácame leasing?
Za auto sa platí 1x za rok. Verejné osvetlenie je už splatené.
Mesto je ručiteľom pre SEZO. Do kedy budeme ručiteľom?
8.12.2005 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie o ručení pre SEZO.
Doposiaľ ručenie nebolo zrušené.

Uznesenie č.: MZ-2-10-A-2
MZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Spišské
Podhradie za rok 2009.
Zodpovedný:
Termín:
11.03.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 8
Správa audítora k záverečnému účtu Mesta Spišské Podhradie za
rok 2009
Diskusia
Ing. Čarná

Predniesla správu audítora k záverečnému účtu. Správa tvorí prílohu
zápisnice.

Uznesenie č.: MZ-2-10-A-3
MZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke k 31.12.2009.
Zodpovedný:
Termín:
Overovatelia:
Primátor:

11.03.2010

Bod č.: 9
Záverečný účet Mesta Spišské Podhradie za rok 2009
Diskusia
Ing. Čarná
Ing. Lisoň

Predniesla záverečný účet mesta, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
Včera zasadala finančná komisia k záverečnému účtu. K jednotlivým
bodom navrhuje mestskému zastupiteľstvu prijať jednotlivé uznesenia.
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Uznesenie č.: MZ-2-10-B-1
MZ schvaľuje použitie dotácie poskytnutej MŠK Spišské Podhradie v roku 2009.
Zodpovedný:
predseda MŠK
Termín:
11.03.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
0
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

Predniesol návrh na uznesenia pre rozpočtové organizácie.

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-2
MZ schvaľuje čerpanie rozpočtov Základnej školy Školská 3 v Spišskom Podhradí, čerpanie
rozpočtu ŠKD Školská 3 v Spišskom Podhradí a ŠJ Školská 3 v Spišskom Podhradí za rok 2009.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-3
MZ schvaľuje čerpanie rozpočtov Základnej školy na Palešovom nám. 9 v Spišskom Podhradí a
čerpanie rozpočtu ŠKD na Palešovom nám. 9 v Spišskom Podhradí za rok 2009.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-4
MZ schvaľuje čerpanie rozpočtov Materskej školy Májová 54 v Spišskom Podhradí a čerpanie
rozpočtu ŠJ Májová 54 v Spišskom Podhradí za rok 2009.
Zodpovedný:
riaditeľka MŠ
Termín:
11.03.2010
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
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-5
MZ schvaľuje čerpanie rozpočtu Základnej umeleckej školy Sídlisko hrad 28 v Spišskom
Podhradí za rok 2009.
Zodpovedný:
riaditeľ ZUŠ
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-6
MZ schvaľuje čerpanie rozpočtu Centra voľného času Školská 10 v Spišskom Podhradí za rok
2009.
Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-7
MZ schvaľuje čerpanie rozpočtu MsKS Spišské Podhradie za rok 2009.
Zodpovedný:
riaditeľka MsKS
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

11.03.2010

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-8
MZ schvaľuje celoročné hospodárenie spoločnosti Služby mesta s.r.o. za rok 2009.
Zodpovedný:
konateľ spoločnosti
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-9
MZ schvaľuje celoročné hospodárenie Mesta Spišské Podhradie za rok 2009 bez výhrad.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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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
Telocvičňa na Štúrovej ulici – prenechanie do správy pre CVČ
Spišský hrad Školská 10 v Spišskom Podhradí
Diskusia
MVDr. Kapusta

Dali sme vypracovať GP, aby sa rozdelila budova kotolne – aby boli
samostatné. Chodili faktúry za vodu, plyn a elektrinu na mesto a potom sa
prefakturovali. Všetko je urobené, je potrebné dať telocvičňu do správy
CVČ. Predniesol návrh na uznesenie.

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-10
MZ schvaľuje zverenie budovy telocvične na Štúrovej ulici 1144/21 postavenej na parcele KN-C
1285/1 do správy pre Centrum voľného času, Školská 10 v Spišskom Podhradí v celkovej cene
142 617,55 € od 01.04.2010.
Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Termín:
01.04.2010
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
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

MVDr. Kapusta
Hanigovský
Mgr. Bača

Výšky nájmu za prenájom priestorov – treba uznesením MZ stanoviť
výšku poplatkov za nájom a užívanie týchto priestorov. Predniesol návrh
na uznesenie.
To sú aké čísla?
To sú čísla, ktoré používa CVČ a nemá to kryté uznesením. Je to
doplnenie uznesenia. Keď bola daná telocvičňa do správy je potrebné
prijať aj uznesenie na výšku prenájmu.
Prečítal znenie uznesenia zo zasadnutia MZ dňa 14.5.2009.
Konzultoval som to s riaditeľom, tieto sumy reálne, CVČ ich vyberá.
Ceny, ktoré vyberá CVČ sú v súlade s uznesením?
V stredu som dal prednostovi a primátorovi tento návrh a čakal som, že
ho predložia na rokovanie oni. Je to vaša príprava MZ. Keďže ste ho
nepredložili dal som tento návrh ja.
V stredu sme dostali tento návrh a vo štvrtok bolo zasadnutie MZ.
Neprešlo to komisiou a nebolo to rozkonzultované.
Daj, pán primátor, hlasovať.
Ak ho dáme hlasovať nemôžeme sa k tomu vrátiť na ďalšom rokovaní.
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Uznesenie č.: MZ-2-10-B-11
MZ schvaľuje výšku nájomného pre Centrum voľného času Školská 10 v Spišskom Podhradí
takto:
a/ za prenájom telocvične Štúrova 1 = celá telocvičňa – 8,50 €/1 hod. vrátane posilňovne
- plocha telocvične – 5,- €/1 hod.
b/ za prenájom posilňovne Štúrova 1 = 6,- €/1 osoba/1 mesiac, v prípade 8 vstupov = 4,-€/1
osoba/1 mesiac, v prípade 4 vstupov = 1,-€/1osoba/1hodina.
Zodpovedný:
riaditeľ CVČ
Termín:
11.03.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
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

Bod č.: 11
Správa z kontroly Základnej umeleckej školy
Diskusia
JUDr. Tekeli
Hanigovský
JUDr. Tekeli
Ing. Lisoň

JUDr. Tekeli

Predniesol správu z kontroly ZUŠ. Správa tvorí prílohu zápisnice.
Ak má zamestnávateľ vlastnú prevádzku, môžu mať zamestnanci lístky
alebo by mali chodiť do stravovacieho zariadenia?
Vysvetlil situáciu.
Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2010 pre ZUŠ finančná komisia
doporučila, aby sa zamestnanci ZUŠ stravovali v školskej jedálni ZŠ
Školská 3. Nie sú porušené žiadne zákony, ak tak neurobili, ale vzhľadom
na rozpočet ZUŠ je stravovanie v ŠJ Školská 3 lacnejšie.
Riaditeľ ZUŠ zodpovedá za rozpočet. Je pravda, že stravovanie
v školskej jedálni je lacnejšie ale v ZUŠ je to problematické. Niektorí
učitelia vyučujú doobeda, potom majú pauzu a zase poobede, alebo len
poobede. Nie sú všetci v čase obeda v ZUŠ.

Uznesenie č.: MZ-2-10-A-4
MZ berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra z kontroly Základnej umeleckej školy, Sídlisko
hrad 28 v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Termín:
11.03.2010
Overovatelia:
Primátor:
Bod č.: 12
Zámena domov – Štefánikova ul. č. 16, Podzámková ul. č. 5
Diskusia
MVDr. Kapusta

Hanigovský
Boržík
Hanigovský

O tomto probléme sme rokovali aj v minulosti. Je urobený znalecký
posudok obidvoch domov. Podal informácie o cene a výmere jednotlivých
domov. Celý tento proces bude trvať cca 3 mesiace. Vysvetlil dôvody
zámeny. Predniesol návrh na uznesenie.
Prešlo to cez kontrolnú komisiu?
Áno, komisia dala súhlasné stanovisko.
Túto zámenu je potrebné uskutočniť.
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Uznesenie č.: MZ-2-10-B-12
MZ schvaľuje zámenu nehnuteľností a to - domu na Štefánikovej ulici č. 470/16 na parcele KN-C
333/2, parcela KN-C 333/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 268 m², parcely KN-C 333/1 zast.
plochy a nádvoria o výmere 261 m² a budovy na parcele KN-C 333/3, parcela KN-C 333/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m² podľa GP č. 33981302-5/2010 vyhotoveného
geodetom Jánom Buríkom a parcela KN-C 334 záhrady o výmere 111 m2 zapísaných na LV 1 za
dom na Podzámkovej ulici č. 400/5 na parcele KN-C 48 a parcelu KN-C 48 zast. plochy
a nádvoria o výmere 226 m² zap. na LV č. 685 vo vlastníctve Mariána Paľondera, Robotnícka
572/10 Spišské Podhradie podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí), podľa ktorého v prípadoch hodných osobitného
zreteľa, o ktorých MZ rozhodne 3/5 väčšinou prítomných poslancov sa pri prevode majetku mesta
nepoužijú ustanovenia odseku 1-7 § 9a zákona o majetku obcí. MZ sa uznáša v súlade so
zákonom o majetku obcí, že prípadom hodným osobitného zreteľa je riešenie nájomných bytov v
Spišskom Podhradí, ktorou je komplexné riešenie bývania na Štefánikovej ulici.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-13
MZ schvaľuje zámenu nehnuteľností a to - domu na Štefánikovej ulici č. 470/16 na parcele KN-C
333/2, parcela KN-C 333/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 268 m², parcely KN-C 333/1 zast.
plochy a nádvoria o výmere 261 m² a budovy na parcele KN-C 333/3, parcela KN-C 333/3
zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m² podľa GP č. 33981302-5/2010 vyhotoveného
geodetom Jánom Buríkom a parcela KN-C 334 záhrady o výmere 112 m2 zapísaných na LV 1 za
dom na Podzámkovej ulici č. 400/5 na parcele KN-C 48 a parcelu KN-C 48 zast. plochy
a nádvoria o výmere 226 m² zap. na LV č. 685 vo vlastníctve Mariána Paľondera, Robotnícka
572/10 Spišské Podhradie bez vzájomného finančného vyrovnania. Správne poplatky sa hradia
na polovicu .
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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

Bod č.: 13
Vyhlásenie súťaže o odpredaj štiepkovača
Diskusia
MVDr. Kapusta

Tomko

Je záujemca na odkúpenie štiepkovača. Nový štiepkovač stojí 6 300 €
a my chceme za 5 ročný štiepkovač 6 000,- €. Pozeral som na nete, cena
štiepkovača je lacnejšia, v Lučenci majú za 5 tis. Eur, záujemca by ho
odkúpil za sumu 5 000 €.
Ak je ponuka 5 000 € tak som za odpredaj.
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Boržík
Mgr.art.Siváň
Faltin

Som tiež za sumu 5 000 €.
Je ohodnotený štiepkovač? Ako vieme, že má vyššiu hodnotu ako 3 300
€?
Má už 5 rokov.

Uznesenie č.: MZ-2-10-C-1
MZ ukladá prednostovi mestského úradu aby v termíne do 30.3.2010 s termínom uzávierky do
15.4.2010 vyhlásil obchodnú verejnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
na štiepkovač s nasledovnými podmienkami:
1. do minimálnej sumy 5 000,- €
2. prednosta MsÚ je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie podmienky,
upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže alebo ochraňujúce záujmy mesta v pozícii
vyhlasovateľa
- ukladá komisii pre posúdenie súťažných návrhov predložiť odporúčanie s návrhom na
záverečné rozhodnutie mestského zastupiteľstva vo forme písomného protokolu z vyhodnotenia
obchodnej verejnej súťaže.
Zodpovedný:
prednosta MsÚ
Termín:
11.03.2010
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

Bod č.: 14
Voľba prísediacich na okresných súdoch
Diskusia
MVDr. Kapusta
Mgr. Bača

Oslovili sme dvoch ľudí, ktorí s tým súhlasili.
Oslovili sme ich, súhlasili s tým, verejné hlasovanie je podľa mňa vhodné.

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-14
MZ schvaľuje za prísediacich na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi za mesto Spišské
Podhradie: p. JUDr. Magdalénu Boronovú bytom Sídlisko hrad č. 4, Spišské Podhradie a
p. Magdalénu Kurilovú bytom Mariánske námestie č. 16, Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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

Bod č.: 15
Rôzne
Diskusia
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Hanigovský
Ing. Tirpák

Hanigovský

Predniesol správu z rokovania bytovej komisie.
Byty na Mariánskom námestí sú holobyty – nie je tam kuchynská linka,
pec, podlahy atď. Navrhol by som, aby mesto zakúpilo chýbajúce
zariadenia tak ako je to v bytoch na Starom jarku č. 45. Byty by mali mať
určitý štandard.
Vysvetlil situáciu s bývaním na Mariánskom nám. 18.

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-15
MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 2 na ulici Robotnícka 17 v Spišskom Podhradí pre pani: Žigová
Anna trvalo bytom Robotnícka 17, Spišské Podhradie na dobu určitú od 1.2.2010 do 30.4.2010 s
možnosťou predĺženia nájomnej zmluvy za predpokladu plnenia všetkých finančných povinností
nájomníka voči správcovi.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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
Boržík

Ing. Lisoň
Ing. Jurečko

Ing. Čarná

Ing. Lisoň

Predniesol správu z rokovania kontrolnej komisie – OZ Krásny Spiš –
z komisie vzišiel návrh na kompenzáciu pozemkov. Očakávame ich
stanovisko.
Finančná komisia sa zaoberala zmenami rozpočtu roku 2010. Požiadal
Ing. Jurečka aby vysvetlil dôvody zmeny rozpočtu.
Bola vykonaná kontrola v Školskej jedálni – stravná jednotka balíčka pre
žiakov v hmotnej núdzi. Jedná sa o žiakov zo ZŠ na Palešovom námestí
9. Doteraz sa tieto balíčky zabezpečovali prostredníctvom vonkajšieho
dodávateľa. Distribuovalo ich komunitné centrum. Neskôr balíčky
zabezpečovala pracovníčka na dohodu, mala zdravotný preukaz atď.
Neboli žiadne námietky. Teraz boli námietky – bola znížená hodnotová
hodnota balíčkov. Škola nemohla ovplyvniť skladbu balíčka. Kontrolóri
navrhli riešenie prípravy balíčkov v našej ŠJ. Na tento účel je potrebné
navýšiť finančné prostriedky, aby sme mohli prijať silu na 4 hod. denne,
aby zabezpečila z nakúpených potravín prípravu a roznos balíčkov.
Poprosil by som vás, aby ste túto myšlienku podporili.
V septembri sme zriaďovateľovi dávali podklady na cestovné pre žiakov aj
s menným zoznamom. Dostali sme cez Krajský školský úrad v Prešove
sumu 400 €. Chýba nám cca 900 €. Ťažko sa vyjadrovať, kde vznikla
chyba. Rok 2009 je už uzavretý v meste aj na KŠÚ. Škola požadovala 1
660 €, dostali sme o 1 000 € menej. Je tu návrh, aby tento rozdiel bol
doplatený zo školskej rezervy.
Peňazí nám KŠÚ poslal menej ako je požiadavka. Pôjdeme na KŠÚ, aby
sme sa dohodli čo ďalej. Je tu možnosť doplatiť chýbajúce financie
v septembri. Škola mala peniaze vyplatené zo školskej rezervy.
Túto situáciu prerokovala včera finančná komisia. Mesto bude rokovať
s KŠÚ v Prešove. Predniesol návrh na uznesenie.

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-16
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZŠ Školská 3 Spišské Podhradie o 838 € t.j. z pôvodných
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645 452 € na 646 290 €, ktoré budú účelovo viazané na dopravné žiakov za obdobie 9-12/2009
z dôvodu nedofinancovania štátnymi prostriedkami v požadovanej výške.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
11.03.2010
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
JUDr. Tekeli

Ing. Jurečko

Mgr. Bača

Ohľadne balíčkov – bolo by vhodné využiť nový príspevok na
zamestnanie na dobu 9 mesiacov. 80% mzdy hradí štát, 20 %
zamestnávateľ. Je tu aj taká možnosť.
Je tam potrebná zdravotná spôsobilosť. Bol by tam problém cez letné
mesiace, nebolo by zamestnanie v celku na 9 mesiacov. Cez letné
prázdniny by bola prestávka, škola nie je v prevádzke.
Toto by bolo vhodnejšie od septembra 2010, aby to bolo na 9 mesiacov
nepretržite.

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-17
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ŠJ Školská 3 v Spišskom Podhradí na rok 2010 o 2 200 € zo
školskej rezervy ( 2000 € kapitola 610 – 620, 200 € kapitola 630 ) z pôvodných 67 172 € na
69 372 €.
Zodpovedný:
riaditeľ ZŠ
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-18
MZ schvaľuje zníženie rozpočtu ŠKD Palešovo nám. 9 v Spišskom Podhradí na rok 2010
(kapitola 700 ) o 2200 € z pôvodných 53 826 € na 51 626 €.
Zodpovedný:
riaditeľka ZŠ
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-19
MZ schvaľuje zvýšenie rozpočtu ZUŠ Sídlisko hrad 28 v Spišskom Podhradí na rok 2010 o 450 €
zo školskej rezervy ( kapitola 630 ) z pôvodných 121 160 € na 121 610 € a účelovo ich viazať na
realizáciu slávnostnej akadémie pri príležitosti dňa učiteľov.
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Zodpovedný:
riaditeľ ZUŠ
Overovatelia:
Hlasovanie
Marián Boržík
Ing. Ján Lisoň
Peter Hanigovský
Mgr. Štefan Siváň
Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Termín:
Primátor:
+
+
+
+
+
+

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

11.03.2010

+
+
+
+
0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-20
MZ schvaľuje odvod 10% prebytku hospodárenia roku 2009 zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do rezervného fondu t.j. 3 035,77
€.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
11.03.2010
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
Ing. Lisoň
Mgr. Kicková

JUDr. Tekeli

Ing. Jurečko

Hanigovský

MVDr. Kapusta

Mesto udelilo riaditeľom právomoc uzatvárať zmluvy za určitých
podmienok. Predniesol návrh na uznesenie.
Niečo podobné o súhlase primátora sme mali na začiatku a prijali sme,
aby riaditelia mali určité kompetencie. Tento návrh je reakciou na to, čo
sa udialo toho školského roku a riaditeľky sú poučené a dajú si pozor. Ja
som proti prijatiu takéhoto uznesenia, aby sme zbytočne byrokratizovali
život.
V meste je nutné schváliť hospodárenie s majetkom mesta lebo otázkami
tejto veci t.j. prenájmom sa u nás zaoberajú tri zmluvy resp. tri
dokumenty. Je potrebné túto vec riešiť zásadami hospodárenia a nie
uzneseniami. Navrhujem najprv určiť kompetenciu a určiť to v zásadách.
Máme tri veci, ktoré si odporujú.
Ak toto MZ uznesením deleguje kompetenciu, to je so súhlasom, lebo to
už delegovalo. Sú tu veci, ktoré treba vynoviť – napr. zriaďovacie listiny.
Ale na druhej strany sú tu poslanci a treba riešiť situáciu, ktorá je
aktuálna.
Rodič môže dať dieťa kam chce a my nemôžeme zasiahnuť. Ak si chce
niekto prenajať zariadenie tak si ho prenajme, môže tu prísť ktorékoľvek
CVČ. Toto je výsledok toho, že MŠ podpísala zmluvu s CVČ Spišský
Hrhov. Riaditeľka MŠ sa vyjadrila, že už neuzatvorí žiadnu zmluvu lebo za
to, že uzatvorila zmluvu s CVČ Spišský Hrhov, tak „dostala po prstoch“.
Je to aj výzva pre naše CVČ v rámci konkurenčného boja. Keď sú
potrebné urobiť zmeny, tak ich urobme, ale tento krok bude krokom späť.
Delegovali sme kompetencie na riaditeľov, majú právnu subjektivitu
a zodpovednosť. S každou zmluvou nad 48 hod. prenájmu bežať za
primátorom to nie je vhodné.
V návrhu na uznesenie bolo spomenuté aj MŠK, ktoré má uznesením
schválený prenájom ihriska zdarma. Týmto uznesením sme vstúpili do
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Mgr. Bača

Ing. Lisoň

Ing. Jurečko

MVDr. Kapusta
Ing. Lisoň

Hanigovský
Mgr. Repaský
Mgr. Bača

Hanigovský
Mgr. Repaský

ďalšieho uznesenia. Nebol som pripravený na toto uznesenie.
Navrhované uznesenie má rozpor s prijatým uznesením. Návrh uznesenia
by mal prejsť diskusiou a debatou.
Nebudem sa vyjadrovať, či som za alebo proti, ale vidíme, že každý návrh
je potrebný si odkonzultovať v komisiách, a aj s naším hlavným
kontrolórom.
Urobili sme priestor pre CVČ Spišský Hrhov, aby vykonávali činnosť
v majetku Mesta Sp. Podhradie. Právomoc riaditeľov – porušili sme VZN
– túto právomoc môže MZ zmeniť, zrušiť alebo obmedziť hlasovaním.
Odhadom Mesto Sp. Podhradie a CVČ stratilo 14 tis. € v príjmoch.
Riaditelia nedokázali právomoc zvládnuť, konali v rámci zákona, ale
nebolo to v záujme mesta. Potom zrušme CVČ v Spišskom Podhradí
a prenechajme činnosti inej konkurencii a je to jedno odkiaľ príde, len
preto, že sa bojíme a nevieme zaraziť tieto veci. To neznamená, že
máme otvárať dvere pre konkurenciu, ktorá nám bude odoberať peniaze.
Nemáme právo zabrániť rodičom, aby sa deti zaradili do ktoréhokoľvek
vyučovacieho procesu alebo procesu po vyučovaní.
Platné uznesenie vyšlo z dielne školskej komisie. Hľadali sme spôsob ako
vyriešiť prenájom priestorov. Na tomto uznesení pracovala skupina 5
riaditeľov, tomu prislúchajú aj stanovené ceny. Pri dnešných nákladoch na
údržbu je to naozaj suma, ktorá zabezpečí len štandardnú základnú
údržbu. Z toho školy a zariadenia nemajú priamy zisk. Ak bude vôľa treba
to prerobiť. Iným skupinám, napr. súkromným stanoviť inú výšku
prenájmu. Nechajme nejaký čas na to, pripravme a prerokujme túto vec.
Prečítal uznesenie ohľadne bezplatného prenajímania ihriska pre MŠK.
Predložil som návrh troch uznesení. Beriem tretí návrh späť, trvám na
hlasovaní prvých dvoch uznesení. Dávam termín, aby súčasné
podmienky platili do 30.6.2010. Do konca marca budú mať riaditelia dosť
času, aby dali výpovede. Verím, že k nejakej zhode dôjde.
S kým máte pán riaditeľ v CVČ Spišský Hrhov zmluvu? V MŠ sa vyučuje
AJ a v dolnej ZŠ majú prenajatú telocvičňu.
So základnou školu Palešovo nám. 9 a MŠ.
Rodičia majú právo si vyberať koho chcú, akékoľvek školské zariadenie.
Nečestné sa mi zdá, že tí rodičia boli podvedení, že deti nemusia platiť, ja
nepoznám školské zariadenie, kde sa neplatí.
To nie je náš problém, my sme neporušili zákon.
Deti aj zo Sp. Podhradia dokázali, že sú aktívni. Zohnal som trénera na
hip-hop do Hrhova. Nemal som problém ísť na rodičovské združenie
v materskej škole a ponúknuť naše služby. V MŠ môžeme využívať
priestory vtedy, kedy je to možné. Vyučuje sa v nich anglický jazyk pre
deti z materskej školy.

Uznesenie č.: MZ-2-10-E-1
MZ ruší dňom 30.06.2010 uznesenie č. MZ-4-9-B-9 zo 14.5.2009 (prenájom interných a externých
priestorov škôl).
Zodpovedný:
Prednosta
Termín:
30.06.2010
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
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
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+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-2-10-C-2
MZ ukladá riaditeľom škôl a Centra voľného času Školská 10 v Spišskom Podhradí:
a/ neuzatvárať nové nájomné zmluvy na základe uznesenia č. MZ-4-9-B-9 zo dňa 14.5.2009,
ktorých platnosť presiahne dátum 30.6.2010
b/ ku dňu 30.6.2010 skončiť platnosť nájomných zmlúv na prenájom vnútorných a vonkajších
priestorov areálov škôl a školských zariadení a na prenájom športového areálu na Školskej ulici
uzatvorených na základe uznesenia č. MZ-4-9-B-9 zo dňa 14.5.2009 so všetkými nájomníkmi
okrem subjektov zriadených mestom Spišské Podhradie a MŠK Spišské Podhradie.
Zodpovedný:
riaditelia škôl, riaditeľ CVČ
Termín:
11.03.2010
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
+
-0
Ing. Štefan Mačuga
+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Diskusia
Mgr. Bača

Mgr.art. Siváň

Mgr. Bača
Mgr.art. Siváň

Je potrebné doplniť plán hospodárskeho rozvoja – týka sa to budovy,
Starý jarok 44, parkoviská, šport a oddych. Navrhujeme v oblasti pamiatky
doplniť čiastkový cieľ 2-3, v st. jar. 44 zriadiť múzeum, uchádzať sa
o finančné prostriedky na zriadenie múzea.
V Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja sú dve také oblasti –
pamiatky a kultúra a tam je práve absencia takýchto pamiatok ako je
múzeum. To je nevyhnutná podmienka robiť to v tejto oblasti?
Nie je nevyhnutná, ale musíme to schváliť dnes.
Vidím to v oblasti kultúra – doplniť PHaSR v oblasti 3 kultúra – zriadenie
múzea. Skôr to vidím pod kultúrou lebo je tam skôr charakterizovaná
takáto inštitúcia.

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-21
MZ schvaľuje doplnenie PHaSR mesta Spišské Podhradie v „Oblasti č. 3: KULTÚRA“ o
čiastkový cieľ 3.1.4: V pamiatkovej budove Starý jarok 44 zriadiť múzeum (Dom tradičných
remesiel)
Aktivita 3.1.4.1: Zriadiť múzeum v pamiatkovej budove v dome č. 44 na ulici Starý jarok a
uchádzať sa o finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy
Aktivita 3.1.4.2: Uchádzať sa o finančné prostriedky na zriadenie múzea (Domu tradičných
remesiel/ v Spišskom Podhradí)
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-22
MZ schvaľuje doplnenie PHaSR mesta Spišské Podhradie v „Oblasti č. 8 DOPRAVA“
o cieľ č. 8. 3. výstavba nových parkovacích miest v Spišskom Podhradí.
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+
+
+
+

Čiastkový cieľ 8.3.1. - realizovať výstavbu parkovacích miest na Štúrovej ulici a Mariánskom
námestí
Aktivita 8.3.1.1. - po spracovaní projektovej dokumentácie uchádzať sa o finančné prostriedky na
vytvorenie nových parkovacích miest
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-23
MZ schvaľuje doplnenie PHaSR mesta Spišské Podhradie v „Oblasti č. 12 Šport a oddych“
o cieľ č.12.4 - výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich športových a detských ihrísk
Čiastkový cieľ 12.4.1. - realizovať výstavbu detských a športových ihrísk na ul, Štúrovej a ul,
Májovej
Aktivita 12.4.1.1.- po spracovaní projektovej dokumentácie realizovať výstavbu dvoch detských
ihrísk na ul, Štúrovej
Aktivita 12.4.1.2. - po spracovaní projektovej dokumentácie uchádzať sa o finančné prostriedky
a realizovať výstavbu športového ihriska na ul, Májovej.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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

V pondelok sme odniesli žiadosť na vstavbu podkrovia ZŠ Školská 3.
Nedodali sme potrebné uznesenie MZ. Predniesol návrh na uznesenia.

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-24
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci ROP-1.1-2009/01 ROP 1 za účelom realizácie projektu
„ Vstavba podkrovia ZŠ Školská 3 Spišské Podhradie“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Spišské Podhradie
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
45 000,- €.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
Overovatelia:
Primátor:
Hlasovanie
+
+
Marián Boržík
Mária Kaľavská
+
Ing. Ján Lisoň
Štefan Faltin
+
+
Peter Hanigovský
Mgr. Mária Kicková
+
+
Mgr. Štefan Siváň
Vladimír Tomko
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+
+

Jozef Komara
Ing. Štefan Mačuga

Ing. Marek Mikula
+
--

0

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-25
MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci - ROP-4.1a -2009/01 ROP 1
za účelom realizácie
projektu „ Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia Spišské Podhradie“ , ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Spišské Podhradie
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t,j, vo výške
46 795,13 €.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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

Uznesenie č.: MZ-2-10-B-26
MZ schvaľuje:
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1b-2009/02 ROP za účelom realizácie
projektu „Regionálny dom tradičných remesiel“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a 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. vo
výške 103 880,40 €.
Zodpovedný:
primátor
Termín:
11.03.2010
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
Ing. Mačuga

Oboznámil poslancov s návštevou kardinála Tomka v Spišskom
Podhradí.
Primátor chce poďakovať kardinálovi za návštevu nášho mesta.

Bod č.: 16
Kontrola plnenia uznesení
Diskusia
MVDr. Kapusta

Predniesol správu z kontroly plnenia uznesení za rok 2010.
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Uznesenie č.: MZ-2-10-A-5
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Zodpovedný:
Diskusia
Ing. Mačuga
MVDr. Kapusta
Mgr. Bača

Termín:

11.03.2010

Zaniesli sme doplnenie žiadosti na Rybníček. Prešlo to z Prešova do
Bratislavy. Stavať sa bude 16 nájomných domov.
Je podaná žiadosť na komunitné centrum, máme človeka na to, ktorý
pokrýva pracovnú náplň tohto projektu.
Poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

V Spišskom Podhradí dňa 11.03.2010

Zapisovateľ

Prednosta MsÚ

Overovateľ

Overovateľ

Primátor mesta

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

