Zápisnica z rokovania
Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí
dňa 25.7.2013
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie
3) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

predsedajúci
predsedajúci
predsedajúci

4)

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie
o projektoch a pracovných cestách

5)
6)

Podnety občanov
Ján Fľak, Galova 18, Spišské Podhradie – žiadosť
o odkúpenie pozemku
Verejná obchodná súťaž na prenájom kotolní v majetku
mesta – vyhodnotenie
Čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie za I. polrok
2013
Správy z komisií pri MZ

7)
8)
9)

zástupca
primátora

10) Rôzne
11) Záver

primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
primátor, zástupca
primátora
predsedovia
komisií
predsedajúci

Prítomní:
Peter Hanigovský
P
Jozef Komara
N
MVDr. Michal Kapusta
P
Štefan Faltin
P
Mgr. Miloslav Repaský
N
Mgr. Peter Vandraško
P
Hostia podľa prezenčnej listiny

Mgr. Ján Furman

PaedDr. Martin Sereday
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

P
N
N
P
N

P = prítomný N = neprítomný

Pracovné komisie:
Predsedajúci
Návrhová komisia

Overovatelia zápisnice
Zapisovateľ

Mgr. Jozef Bača

Mgr. Peter Vandraško
Mgr. Ján Furman
Vladimír Petrek
Peter Hanigovský
Štefan Faltin
Dana Blahovská

Rokovanie otvoril o 18:30 hod. primátor mesta. V čase otvorenia rokovania bolo prítomných 6
poslancov a MZ bolo uznášania schopné.
Peter Hanigovský
Bod „Verejná obchodná súťaž na prenájom kotolní v majetku mesta“ navrhujem presunúť za bod
3. Hneď po určení overovateľov.
Vladimír Petrek
Body, ktoré nemáme v programe sú kde zaradené?
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Mgr. Jozef Bača
Na koniec rokovania MZ.
MVDr. Michal Kapusta
Navrhujem dva body – plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 a druhý bod
– neverejné prerokovanie vecí ohľadom zákona o ochrane osobných údajov na základe kontroly.
Uznesenie č.: MZ-8-13-B-1

MZ schvaľuje presunutie bodu č. 6 – VOS na prenájom kotolní za bod č. 3.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Termín:
25.07.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-8-13-B-2

MZ schvaľuje program rokovania.
Zodpovedný:
Predsedajúci
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

25.07.2013

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 4

Verejná obchodná súťaž na prenájom kotolní v majetku mesta – vyhodnotenie
MVDr. Michal Kapusta
Ospravedlňujem sa za čakanie. Záver z otvárania obálok na prenájom kotolní – využili sme právo
a možnosť, že vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky doručené návrhy.
p. Marta Skalická
Dôvod? Prečo k takému niečomu prišlo?
MVDr. Michal Kapusta
Hlasovali sme viackrát a ani jedno hlasovanie neprešlo nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov komisie. Bohužiaľ , že z 11-tich poslancov sme sa zišli 6-ti, možno keby tu boli ďalší
poslanci, tak to hlasovanie by možno dopadlo ináč. Ani jedno hlasovanie nemalo počet hlasov 4.
Boli sme šiesti. Každý z členov komisie vie prečo tak hlasoval a prečo sa tak rozhodol.
p. Marta Skalická
Bývam v Spišskom Podhradí už pomaly 32 rokov. Nezaujímala som sa o chod mestského
zastupiteľstva doteraz, ale veci dospeli tak, že som sa začala zaujímať. Ako volič som
rozhorčená. Prečo nebolo možné na pol piatu prísť z 11-tich poslancov šiestim? Nastala vec, že
nás – obyvateľov Štúrovej ulice, to tlačí. Keby sa ma niekto ešte pýtal na prácu našich poslancov,
ktorí tu dnes sedia tak poviem , že ich absolútne naše problémy nezaujímajú. To je môj názor.
MVDr. Michal Kapusta
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Primátor pripravuje program MZ. Veci posielame poslancom týždeň pred začiatkom MZ. Bolo to
v rozhlase, na úradných tabuliach, že o 16.30 je vyhodnotenie súťaže. Stav je taký aký je.
Ospravedlňujem sa ešte raz, že sme vás nechali čakať.
Mgr. Jozef Bača
Pani Skalická kritizuje tých, ktorí tu nie sú.
p. Marta Skalická
Aj tých , ktorí tu mali byť na pol piatu a neboli. Som znechutená.
Uznesenie č.: MZ-8-13-A-1

MZ berie na vedomie výsledok verejnej obchodnej súťaže.
Predsedajúci
Termín:

Zodpovedný:
Overovatelia:

25.07.2013

Primátor:

Bod č.: 5

Kontrola plnenia uznesení, podanie informácie o projektoch a pracovných
cestách
MVDr. Michal Kapusta
Predniesol kontrolu plnenia uznesení, podal informáciu o projektoch a pracovných cestách.
Pripravuje sa výzva cez ROP na kultúrne pamiatke, urobili by sme „repete“ na múzeum. Nikto sa
nepýtal ale žalobu na súd sme podali. V septembri na MZ bude schvaľovanie na podanie žiadosti.
Uznesenie č.: MZ-8-13-A-2

MZ berie na vedomie kontrolu plnení uznesení, podanie informácií o projektoch
a pracovných cestách.
Zodpovedný:
Termín:
25.07.2013
Overovatelia:

Primátor:

Bod č.: 6

Podnety občanov
Ing. Ján Lisoň
V ponuke na súťaž boli 3 kotolne ale o chvíľu bude ďalšia kotolňa – Starý jarok 47. MZ už raz
v minulosti rozhodlo, že nebude vyhlásená VOS na prevádzkovateľa . Následne po tlaku občanov
rozhodlo, že bude a aj bola. Ćo teraz ďalej? Na zasadnutí finančnej komisie som povedal, aby
poslanci žiadali analýzy od konateľa spoločnosti. Analýzy ku akémukoľvek rozhodnutiu sú
potrebné. Mám prehľad o našom dome koľko platíme . Na rozdiel od pani Skalickej mám na toto
iný pohľad. Cena tepla nie je najvyššia, ale náklady na teplú vodu sú najvyššie. V Levoči sú
náklady na teplú vodu 2/3 ako u nás. Mal som obavy, že rozhodnete o výbere nájomcu, neviem
si predstaviť, že za ¾ hod by ste posúdili všetky dokumenty. Mal som obavy, že to urobíte.
Nehovorím, že sa nemá ďalej riešiť vec prevádzkovania. Na webovej stránke som si prečítal
uchádzačov, čísla sa dajú porovnať ale žeby sa 4 zmluvy dali porovnať za ¾ hodiny? Aj dve
zmluvy je veľa, už len prečítať jednu zmluvu. Som spokojný s tým, že ste nerozhodli. Len teraz čo
ďalej? Môj názor je, aby sa to sídlisko nerozbilo , tak ako v Levoči, rozbila sa totálne výroba tepla.
Nie je záver a prikloním sa k p. Skalickej, že bolo málo poslancov. Dnes na schôdzi v bytovom
dome rozhodnú, že sa budú odpájať. Možno, že pre mesto to bude výhodné, ja som presvedčený,
že pre nás obyvateľov to bude zlé. Budú sa zvyšovať položky tepla. Pre Služby mesta to ďalej
bude nevýhodné. Aj stanovisko, že nemá význam prevádzkovať kotolňu je stanovisko, len to
treba rozhodnúť. Možno treba zopakovať súťaž alebo zistiť či sa to dá prerokovať ešte raz, ale
riešiť. Požiadajte konateľa Služieb mesta aby vám predložil nejaké analýzy, čo sa dá ďalej urobiť,
nedá atď.
Peter Hanigovský
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Ak prijmeme akékoľvek uznesenie, aj o tom, že nebudeme prevádzkovať, ľudia sa odpoja, tým
bude vyššia strata. Len aby sme nemuseli dotovať Služby mesta z mestského rozpočtu.
Mgr. Jozef Bača
Počkajme kým sa odpoja tí, čo sa chcú odpojiť a kým budú zateplené bytovky. Aby sme vedeli
poskytnúť reálne čísla.
Vladimír Petrek
Nikdy nebudú presné čísla.
Mgr. Jozef Bača
Ak klesne odber tepla, dvihnú sa ceny a ľudia sa budú odpájať.
Peter Hanigovský
Služby mesta naďalej robia výrobu a dodávku tepla, čiže naďalej budú vyrábať stratu.
Ing. Ján Lisoň
Keď sa Ing. Tirpák vyjadroval o hospodárení mesta , hovoril, že kotolňa na Štúrovej 1 nie je
stratová, ale malé kotolne sú. Cena tepla, jednotková, nie je najvyššia v okolí. U nás je problém
výroby teplej vody, bez investície sa to nezmení.
MVDr. Michal Kapusta
Je na nás pri úprave rozpočtu alebo pri plánovaní rozpočtu na rok 2014, že či dáme nejaké
investície do rozvodov do kotolne na Štúrovej ulici a tým dáme obyvateľom signál, či chce mesto
alebo nie. Kotolňa na Štúrovej má 7 000,- € zisku každý rok a naplánujeme investície na 2-3 roky
alebo tam nedajme nič a kotolňa za niekoľko rokov nebude potrebná.
Vladimír Petrek
Kedy chceš dať signál, keď sa odpoja?
MVDr. Michal Kapusta
Pri minuloročnom rozpočte bolo v požiadavkách Služieb mesta suma 25 tis. € na kotolňu a na
zasadnutí finančnej komisie sa tieto financie škrtli. Konateľ Služieb mesta dal požiadavku ale
finančná komisia a poslanci to posúdili, že to nie je potrebné a to bol signál pre rok 2013, že
poslanci do kotolne na Štúrovej ulici nechcú investovať peniaze.
Vladimír Petrek
My máme dávať peniaze daňových poplatníkov do kotolne? Služby mesta vyrábajú každý rok
stratu. Niekde je chyba. Majú drahú réžiu.
Ing. Ján Lisoň
Rozpočet, ktorý bol predložený na finančnú komisiu bol predložený ako vyrovnaný a tam tá
položka už nebola. Ak sa mesto má zaoberať tým, že jeho spoločnosť má alebo nemá
prevádzkovať kotolňu na Štúrovej 1, tak tá kotolňa nie je stratová. Spoločnosť je stratová ale
kotolňa nie. Odpojí sa jedna bytovka, odpojí sa druhá a zostane 5 bytových domov. Keď sa fáma
začne šíriť je problém ju zastaviť. Začalo sa šíriť, že máme najdrahšie teplo. Už sa odpojí tretí
dom a štyri domy to nezvládnu. Akékoľvek rozhodovania typu, že si myslím, že to tak je a nemám
podklady, nebudem ich mať ani zajtra, to sú také debaty pri pive. Požiadajte Ing. Tiráka aby urobil
analýzy dnešného stavu a čo ďalej, z hľadiska mesta. Aký dopad bude mať odpojenie tretieho
domu na mesto. Musíme rozlišovať situáciu. Hovorím o centrálnej výrobe tepla. Má význam
z mesta prevádzkovať výrobu tepla alebo to nechať nech sa to samospádom rozbije, alebo ešte
raz sa pokúsiť niekoho osloviť.
Peter Hanigovský
Ľudí zaujíma to čo platia čo majú na šeku. Analýz v službách mesta sme mali dosť a riaditeľ
skonštatoval, že je dobrý len mesto mu dáva málo peňazí. Taká hviezda môže byť každý, že
dostane peniaze a ich prehajdáka. Teraz sme alibisticky skonštatovali, že do ničoho nejdeme. Tu
netreba analýzy robiť, ale tým čo zostanú, tí budú platiť vyššie teplo. Nie výškou tepla ale tým, že
máme drahú firmu. Za roky sa nič nezmenilo. A toto neovplyvní drahú firmu ani keď budú 3x
zateplené bytovky.
Mgr. Jozef Bača
Služby mesta žiadali z rozpočtu mesta 25 tis. € na rekonštrukciu kotolne a 15 tis. € na údržbu,
dali sme im 5 tis. € na údržbu a nič viac.
Vladimír Petrek
Konečnú uzávierku s kotolňami urobí kto? Služby mesta je firma, ktorá má na veľkosti papiera A4
popis prác čo môže robiť. Ja som tu za tie roky nepočul od nich iný návrh, že čo by mohli robiť.
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Ale keď ja do niečoho investujem tak čakám z toho zisk.
Uznesenie č.: MZ-8-13-A-3

MZ berie na vedomie podnety občanov.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

25.07.2013

Primátor:

Bod č.: 7

Ján Fľak, Galova 18, Spišské Podhradie – žiadosť o odkúpenie pozemku
MVDr. Michal Kapusta
Túto žiadosť sme mali na minulom MZ. Bola podaná žiadosť na KPÚ o vyjadrenie, odpoveď vám
bola zaslaná. Pamiatkari zamietli stanovisko, ale p. Fľak nechce stavať garáž na pozemku,
o ktorom sa bavíme ale na pozemku, ktorý vlastní. Pán Fľak chce pozemok zarovnať a odkúpiť.
Peter Hanigovský
Finančná komisia dala stanovisko vyhovieť, ale čakali sme za vyjadrením pamiatkarov.
Uznesenie č.: MZ-8-13-B-3

MZ schvaľuje zámer odpredaja nehnuteľnosti – pozemku časti parcely KN-C 1771
ostatné plochy o výmere cca 20 m2 zapísané na LV č. 1 pre Jána Fľaka, bytom Galova
18, Spišské Podhradie za cenu 7,- €/m2. GP vyhotoví žiadateľ na vlastné náklady za
prítomnosti pracovníka MsÚ v Spišskom Podhradí.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.07.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 8

Čerpanie rozpočtu mesta Spišské Podhradie z I. polrok 2013
Peter Hanigovský
Je potrebné zmeniť rozpočet MŠ – prečítal návrh na uznesenie.
Mgr. Peter Vandraško
Má zmysel školská komisia? Školy tvoria najvyšší bank peňazí v tomto meste, všetci čo vytvorili
niekedy rezervu, chcem vedieť či môžu čerpať, fyzicky. Je tam tá rezerva alebo nie?
Peter Hanigovský
Prečítal rezervu ZŚ Školskej 3, ŠJ a ŠKD za rok 2012. Bol návrh aby sa rozpustila rezerva.
Mgr. Peter Vandraško
Nie som proti, začne to tak, že kto si vytvorí rezervu môže ju začať čerpať?
Peter Hanigovský
Všetci čerpali, len ZŠ Školská 3 nie a MŠ.
Mgr. Peter Vandraško
Je potrebné vytvárať rezervu? Tak zaviažme školy nech si tvoria rezervu sami.
Mgr. Ján Furman
Tak by bolo reálnejšie to skontrolovať či tie peniaze na účte reálne sú alebo nie. Investície by boli
na jednotlivých školách aby mesto nesanovalo nič.
Mgr. Peter Vandraško
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Vieme, že áno, že ZUŠ stále chodí a plače.
Každý máme rozpočet aj ZUŠ.
Peter Hanigovský
ZUŠ bez toho aby dostala dotáciu nevyžije. Netreba rozprávať o tom, že ZUŠ chodí vyplakávať.
Tak potom ju zrušme.
Mgr. Peter Vandraško
Tak nech to zatiahne mesto ale nie ďalšie školské subjekty, ktoré sú v meste. Už treba nájsť
pravidlá a spôsob.
Peter Hanigovský
Niekto bude mať peňazí veľa a druhý nie.
Mgr. Peter Vandraško
Nikto nemá veľa, len toľko koľko si ušetrí a nikto nehovorí o rušení ZUŠ.
MVDr. Michal Kapusta
Pán Vandraško rozpráva o rezerve 5-6 rokov dozadu a investície išli do ZUŠ, CVČ, MŠ, ZŠ
Palešovo nám. 9 a teraz by boli vhodné investície aj na ZŠ Školská 3. Za rok 2012 si vyčerpal
rezervu každý len MŠ nie a ZŠ Školská 3. Možno je potrebné nastaviť iný mechanizmus aby
spravodlivosť bola spravodlivejšia.
Mgr. Peter Vandraško
Každý bojuje s financiami, školy aj zariadenia. Ja som nepovedal o zrušení ZUŠ to si ty povedal,
ale pravidlá už treba nastaviť. Donekonečna to tak nepôjde.
Peter Hanigovský
Nastaviť parametre delenia - doteraz sme tak fungovali , že sa tvorila rezerva a v prípade potreby
sa pomohlo. Nech všetko funguje ale nech ja nemusím prispieť na toho druhého. Čiže niekto bude
mať veľmi veľa a druhý nie.
Mgr. Peter Vandraško
Pán riaditeľ sa musí starať.
Peter Hanigovský
Na školskej komisii musíte vymyslieť systém aby fungovala ZUŠ za tých peňazí ako má.
Mgr. Ján Furman
Každá škola predkladá návrh rozpočtu na nasledujúci školský rok. Malo by tam byť čo je
vyčíslené alebo nie. Ak ZUŠ nevychádza, musí požiadať mesto a povedať koľko potrebuje
naviac, aby mesto mohlo pomôcť.
Uznesenie č.: MZ-8-13-B-4

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu Materskej školy v Spišskom Podhradí, kapitola 700
z položky – nerozpísaná rezerva škôl na správu budov. Rozpočet po úprave kapitoly 700
je 5 000,- €.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
25.07.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-8-13-B-5

MZ schvaľuje úpravu kapitálového rozpočtu mesta v sume 5 000,- €.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta

25.07.2013

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday
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Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-8-13-E-1

MZ ruší uznesenie č. MZ-7-13-B-12.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
+
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
+
Mgr. Peter Vandraško
+
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman
+

Termín:

25.07.2013

Primátor:

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigoský
Finančná komisia odporúča MZ zobrať na vedomie čerpanie rozpočtu – sú výhrady k ZUŠ.
Komisia žiada ZUŠ predložiť čerpanie rozpočtu k 30.6.2013 vrátane miezd a odvodov za VI.
mesiac roku 2013 v termíne do najbližšieho zasadnutia komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Dali sme informáciu ZUŠ – čerpanie je na 50,51 %. Neboli tam mzdy za 6-ty mesiac.
Uznesenie č.: MZ-8-13-A-4

MZ berie na vedomie čerpanie rozpočtu vrátane výhrady čerpania rozpočtu ZUŠ.
Zodpovedný:
Termín:
25.07.2013
Overovatelia:

Primátor:

Mgr. Jozef Bača
Ak zasadnú komisie, bol by som rád, aby boli zápisnice rozposlané aj ostatným poslancom. Ak
niečo schvaľujeme aby poslanci už pred MZ vedeli o tom o čom sa bude rokovať a aké je
stanovisko komisie.
MVDr. Michal Kapusta
Jedna komisia nemala polročné odmeny vyplatené lebo bola doručená len prezenčná listina bez
zápisnice.
Mgr. Peter Vandraško
Možno, že som zlyhal ja, že som neskoro podpísal, určite to nebolo kvôli zapisovateľke.
Mgr. Jozef Bača
Je to pripomienka všeobecná.
Bod č.: 9

Správy z komisií pri MZ
Peter Hanigovský
Podal informáciu zo zasadnutia bytovej komisie.
Uznesenie č.: MZ-8-13-F-1

MZ zamieta žiadosť p. Karola Jasla, Štefánikova 166, Spišské Podhradie o odstúpenie od
nájomnej zmluvy v prospech vnuka Vladimíra Ferenca.
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Zodpovedný:
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Termín:

25.07.2013

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-8-13-B-6

MZ schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta na zakúpenie digitálnych
rozdeľovačov vykurovacích nákladov pre bytový dom na ulici Starý jarok 31 v Spišskom
Podhradí podľa kalkulácie.
Zodpovedný:
Primátor
Termín:
25.07.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Finančná komisia navrhuje MZ vykonať kontrolu a vyčíslenie zostatku rezervy škôl a školských
zariadení k 31.12.2012 v termíne do 12.9.2013. Na základe čoho MZ rozdelilo rezervu pre ZUŠ,
CVČ a ZŠ Pal.n. 9 a MŠK? Niektorí to použili len do miezd, lebo CVC na nič iné použiť nemôže.
Uznesenie č.: MZ-8-13-C-1

MZ ukladá vykonať kontrolu a vyčíslenie zostatku rezervy škôl a školských zariadení
k 31.12.2012 v termíne do 12.9.2013.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Uznesenie č.: MZ-8-13-C-2

MZ ukladá pripraviť návrh úpravy rozpočtu na základe výsledkov hospodárenia mesta za
rok 2012 v termíne do 12.9.2013.
Zodpovedný:
Zástupca primátora
Termín:
12.09.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday
Štefan Faltin

+
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Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+
+

Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Peter Hanigovský
Finančná komisia odporúča primátorovi mesta, ako štatutárnemu orgánu zriaďovateľa, upozorniť
riaditeľa CVČ na časový nesúlad čerpania rozpočtu s platným rozpočtom pre rok 2013.
Podal informáciu ohľadne zasadnutia komisie v Katúni.
MVDr. Michal Kapusta
Ukončená je ROEP v Katúni. Myslel som, že na komisiu v Katúni sa zavolajú starší ľudia, že sa
preberú veci. Neudialo sa. Sú rozposlané listy, kde obyvatelia a vlastníci pozemkov môžu sa do
30 dní vyjadriť alebo dať námietky. Predsedom komisie pre ROEP som ja, spravuje to kataster.
Veci som poslal predsedovi komisie, sú naskenované. Poveril som dvoch ľudí – majetkové
oddelenie – kto má nezrovnalosti môže prísť si prekontrolovať veci.
9.-10. 8.2013 je 20 výročie vstupu do Unesca. Poslanci dostanú pozvánky, kto môže, príďte. Ja
sa ospravedlňujem, v tom čase budem mimo Slovenska.
Vladimír Petrek
Máme podnet - firma Slovstein dala žiadosť na výrub stromov a drevín v areáli novej školy.
Vykonanie bude vo vegetačnom období. Zaoberali sme sa údržbou trávnika pomocou
aktivačných. Na podnet p. Kurilovej sme sa zaoberali nájmom v predajných stánkoch, je drahý, je
cca 9,97 €, poprosím predsedu finančnej komisie nech to prehodnotia či je 9,97 € veľa alebo
málo. Jedná sa o jeden deň.
Mgr. Peter Vandraško
Nezasadali sme, organizovali sme ukončenie školského roka, chcem poďakovať za dôstojné
ukončenie školského roka a vyhodnotenie, aj oceňovanie primátorom mesta aj za program , ktorý
pripravila ZUŠ.
Uznesenie č.: MZ-8-13-A-5

MZ berie na vedomie správy z komisií.
Zodpovedný:
Overovatelia:

Termín:

25.07.2013

Primátor:

Bod č.: 10

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. Polrok 2013
JUDr. Jozef Tekeli
Predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013. Zároveň chcem požiadať MZ
o súhlas s výkonom inej zárobkovej a podnikateľskej činnosti podľa § 18 ods. 1 zákona
o obecnom zriadení. K tomu je potrebné prijať uznesenie. Jedná sa o činnosť, ktorá nesúvisí
s mestom a ani neobmedzuje žiadnym spôsobom výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
v meste a plnenie mojich pracovných úloh v meste. Preto žiadam na základe dožiadania
z okresnej prokuratúry tento súhlas.
Peter Hanigovský
K plánu kontrolnej činnosti nemám nič. Ten druhý bod navrhujem nechať na september. Nemám
dosť informácií.
Uznesenie č.: MZ-8-13-B-7

MZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013.
Zodpovedný:
Hlavný kontrolór
Termín:
25.07.2013
Overovatelia:
Hlasovanie

Primátor:
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MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

+

PaedDr. Martin Sereday

+
+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Vladimír Petrek
O akú činnosť sa jedná?
JUDr. Jozef Tekeli
Konateľa a spoločníka s.r.o. Pokiaľ sa jedná o konkrétny obsah podnikateľskej činnosti, to je
záležitosť obchodného tajomstva. Odpoviem preto na túto otázku na neverejnom zasadnutí.
Mgr. Ján Furman
Táto činnosť je mimo pracovnej doby v rámci mesta.
Pokračovalo neverejné zasadnutie MZ.
Uznesenie č.: MZ-8-13-B-8

MZ udeľuje JUDr. Jozefovi Tekelimu, PhD., hlavnému kontrolórovi mesta Spišské
Podhradie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 369/19960 Zb. o obecnom zriadení súhlas
s výkonom inej zárobkovej činnosti, podnikateľskej činnosti a s členstvom v riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť.
Zodpovedný:
Termín:
25.07.2013
Overovatelia:
Hlasovanie
MVDr. Michal Kapusta
Mgr. Miloslav Repaský
Peter Hanigovský
Mgr. Peter Vandraško
Jozef Komara
Mgr. Ján Furman

Primátor:

+

PaedDr. Martin Sereday

+

Štefan Faltin
Miroslav Longauer
Vladimír Petrek
Štefan Horbaľ

+
+

+

+ = ZA -- = PROTI 0 = ZDRŽAL SA

Bod č.: 11

Rôzne
Peter Hanigovský
Toho týždňa som v meste stretol návštevníkov - Židov z New Yorku, chcem poprosiť pred
cintorínom je strelnica pokosená tak zhruba, keby bola voľná kosačka pokosiť vstup, aby to bolo
trošku dôstojnejšie.
MVDr. Michl Kapusta
Včera sme striekali židovský cintorín a na jeseň to postriekame ešte raz. Urobíme to, dosť veľa
bolo teraz kosenia. Aj skládku kosili 2 týždne. Týždeň sme kosili chodníky na hrad a boli traja.
Vladimír Petrek
Poprosím zastaviť práce na výstavbe chodníka na Spišský hrad – neviem či ten chodník spĺňa
parametre chodníka.
Mgr. Jozef Bača
Nezmysel bol celý chodník.
MVDr. Michal Kapusta
Treba si uvedomiť, buď tam nebude chodník, len vydupaný alebo bude taký ako robia tento ale
iný nebude.
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Vladimír Petrek
Keby boli ploské kamene.
MVDr. Michal Kapusta
O dva roky to bude dobré, dorastie trávou, teraz to nevyzerá dobre, súhlasím s tým. A odkiaľ
ploské kamene? Teraz dávame kamene z búračiek aby náklady boli minimálne.
Mgr. Jozef Bača
Ten kto pôjde na hrad a bude sucho, pôjde mimo chodníka, ak bude mokro a blato pôjde po
chodníku.
Mgr. Peter Vandraško
Natrápia sa tí ľudia s tým chodníkom, chodím tam často a vidím, vyberajú tie kamene, robia s tým
čo majú .
MVDr. Michal Kapusta
Chlapi čo tam robia končia v auguste, dostať sa ku kríku a ukončiť práce lebo ďalej to bude veľmi
ťažké. Tam končí náš kataster. SPF nám dovolí len taký chodník, iný nie.
Vladimír Petrek
Mal som predstavu, že to bude chodník inej kvality.
Štefan Faltin
Pán Barbuščák pozýva všetkých, vedenie mesta aj poslancov na Unesco Cup . Bolo by dobré
urobiť cestu z Robotníckej ulice od nákupného strediska ako sa prechádza cez lavičku okolo
pani Kočišovej. Ďalšia zima prešla, jar prešla, je leto a príde ďalšia zima a neurobilo sa to. V našej
komisii sme preberali body ohľadne umiestnenia dopravných značiek, okrem iného s p. Labudom
sme prešli celé mesto , riešia sa veci – a sadli sme si k počítači u primátora a nedalo sa v ňom nič
napísať ani upraviť. Pán Labuda sa smial, že aký starý počítač má primátor. Dávam návrh na
zakúpenie počítača pre primátora.
Mgr. Jozef Bača
Ukončil MZ a poďakoval prítomným za účasť.

V Spišskom Podhradí dňa 30.07.2013

Zapisovateľ

Primátor mesta

Overovateľ

Overovateľ
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